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Ogłoszenie „Białej Ksiegi”
o porozumieniu syngatarjuszów Locarna

LONDYN. (Pat). Porozumienie
sygnatarjuszy Locama aprobowane

"ostatecznie wczoraj wieczorem przez

. mie

rząd brytyjski i francuski obe,muje
szereg rezolucyj i ujęte jest w  for-

12. stronnicowego dokumentu
pisma maszynowego, nie licząc za-
łączników. Porozumienie dotyczy

„trzech okresów: 1) okres akcji wy-

„okres przejściowy. przed

$1 parlamentarnej

złamaniem traktatów, 2)
rozpoczę-

ciem ogólnych rokowań i 3) ogólne
rokowania. :

Okres pierwszy będzie 'wyczer*

wołanej

pany, śdy obecna nadzwyczajna se-
sja Rady Ligi zostanie zamknięta.
Do tego okresu należy uchwalona
wczoraj rezolucja Rady, względnie
zalecenia, jakie przedstawione zo-
staną jutro lub w poniedziałek, a
„które. dotyczyć. będą potwierdzenia

(BIAŁA KSIĘGA -
Ogłoszone w formie Białej Księ-

propozycje -то-
"«©arstw sygnatarjuszy lokarneńskich
«ujęte są w trzech dokumentach.

- rządów Wielkiej Brytanii,

Pierwszy jest porozumieniem, na
które zgadzają się przedstawiciele

Francji,
Belgii i Włoch, a dotyczącem uregu-

« owania stosunków tych mocarstw
jako sygnatarjuszy traktatu lokar-
neńskiego wobec 5-go sygnatarjusza
Niemiec, które 'ważność  traktalu

' jednostronnie uchyliły. i
„Drugim dokumentemi jest projekt

* rezolucji ja są sygnatarjusze lokar-
meńscy praponują Radzie Ligi dla 0- rządy mocarstw ргоропща rządowi

« kumentem' są
* wystosowane przez - przedstawicieli

kreślenia dalszej procedury Ligi w
tym eporze. Wreszcie trzecim do-

jednobrzmiące noty

Wielkiej Brytanji i Włoch do przed-
stawicieli Francji i Belgji na temat

s gwarancji pierwszych dwóch mo-

-©arstw na rzecz drugich. lcila się do rządu niemieckiego celem gdzie dudność ż
Pierwszy dokument stwierdzając,

że jednostronna akcja Niemiec nie

„stwarza dla rządu niemieckiego żad-

"paczliwem położeniu. —
sani na podanychim listach, uwie-rzytelnionych pieczęcią Stowarzyszenia i

mych legalnych praw, zawiera - na-.

stępujące postanowienia: |

1) Zobowiązanie i gwarancje sy--

ćnatarjuszów traktatu locarneńskie-

go zachowują w całości swoją: waż-
ność.

2) Sygnatarjusze mocarstw  1o-

Kkarneńskich zobowiązują się pole-

cić swoim sztabom generalnym, aby
* nawiązały między sabą kontakty.
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© Przedstawiciel Niemiec na obra- |
dach londyńskich V. Ribbentrop |

mienaruszalnošci traktatow.
Do okresu drugiego należeć bę-

dzie przedewszystkidam akcja trybu-
nału haskiego, do którego Niemcy
amiałyby skierować swoje zarzuty,
związane z traktatem lokarneńskim.
Na ten okres przewidziane są rów-
nież pewne zarządzenia zabezp.e-
czające, mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa naruszonego przez,
akcję niemiecką. Te zarządzenia po-|
zostać mają zresztą w mocy również ,
i ną okres późniejszy. Tenpóźniej-|

szy, trzeci okres dotyczy już caio-|
kształtu rokowań 0 wszystkie bo-!
lączki świata. Zwołanie. konierencji |
międzynarodowej, według projektu!
porozumienia państw lokarneńskich,|
nastąpitoby z inicjatywy Ligi Nazo-'
dów.

„Dokument. dotyczącyporozumie-

3) „ „Mocarstwa / postanawiają
zwrócić się do rządu niemieckiego,'
aby przediożył staiemu  trybunato-
wi sprawiedliwości międzynarodo-
wej w Hadze argument, jaki rząd ten
wysuwa co do niezgodności
dzy irancusko-sowieckim  pakięm
wzajemnej pomocy, a traktatem w
Locarno. Mocarstwa wzywają rów-
nież rząd niemiecki, aby zobowiązał
się do przyjęcia ewentualnej dzcyzji
tego trybunału, jako ostatecznej.

4) Biorąc pod uwagę propozycje
niemieckie, zawarte w memozjale
kanclerza Hiślera @ 7 marca r. b.,

niemieckiemu wzięcie udziału w ro-
kowaniach,

Drugim dokumentem jest właści-
we sugerowanie rezolucji, «. która
wzorowaną jest na rezolucji zeszło-
rocznej. Projekt tej rezolucji propo-
nuje, aby Rada Ligi Narodów zwró-

skłonienia go do notyfikowania try-
bunałowi w Hadze sporne zagadnie-|
nią zgodności projektu francusko-so-|
wieckiego z traktatem locarneńskim.|
Projekt rezolucji proponuje również
aby Rada Ligi przyję.a do wiadamio-'
ści wszystkie wymienione w pierw-
szym dokumencie postanowienia
syśnatarjuszy układów  lokarneń-
skich.

Wreszcie trzecim dokumentem
są noty, których przedstawiciele
W. Brytanji i Włoch zapewniają
przedstawicieli Francji i Belgi, że o
ileby porozumienia podjęte na pod-
stawie dokumentu pierwszego za-
wiodły, to rząd brytyjski, tub rząd
włoski: a) rozważą natychmiast w
porozumieniu z rządem Belgii i Fran-
cji kroki, jakie należy podjąć wobec
nowopowstałej sytuacji,

lb) Bezzwłocznie przyjdą z pomo-
cą rządowi Irancuskicimiu albo bel-
gijskiemu wszelkiemi wspólnie za-
decydowanemi zarządzeniami,

c) Wzamian za wzajemne zapew-
nienie ze strony rządu francuskiego
lub belgijskiego podejmą w ponozu-
mieniu z temi rządami wszelkie
praktyczne zarządzenia,  jakiemi
rozporządzają rząd brytyjski lub
włoski, dla zapewnienia bezpieczceń-
stwa Francji czy Belgii przeciwko
niesprowokowanej agresji.

pomię: |

nią ogłoszony został w formie białej
księgi parlamentarnej. Treść poro-
zumienia podana została za po-
średnictwem Ribbentropa do wiado-
mości kanclerza Hitlera, którego od-

iedź oczekiwana jest w
najbliższych 48 godzin.
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Stolicę Stanów Zjednoczonych

nawiedziła powódź o rozmiarach od
1889 r. niebywałych. Mosty pomię- 
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ka-sprawia "wrażenie

dz Waszyngtonem i Virginją są zer-
wane, Rzeka Potomak wezbrala i.
płynąc z niezwykłą szybkościązata- |
ia okoliczne brzegi, znosząc siedzi-
y ludzkie, Spokojna zazwycza; rze-

burzliwego

 

Zaparcie. -Świadectwa‹ромай  lekar-

Dużo hałasu aie...
poprawki rządowe przyjęte

Komisją samorządowo - adznini-.
stracyjna Sejmu przyjęła rządowy
projekt ustawy, przyczem główna
zmiana wprowadzona przez rząd
dotyczy art. 5 zezwalającego na ubój
rytualny w granicach potrzeb.kon-
sumpcy,nych. ludności* wyznania ży«
dowskiego. Do projekiu ustawy ko-
misja dodała poprawikę, upoważnia-
jącą samorządy do powzięcia uchwa-
ły o zakazie ubou rytualnego tam,

i nie prze-

Włosi posuwają się naprzód
WARSZAWA. Pat. ogłasza: na-

stępująjący komunikat o sytuacji na
frontach w Abisynji*w dn. 20 marca
roku bież.:

Operacje na większą skalę nie
zostały wstrzymane, lecz, jak się
zdaje, tempo ich ułegło zwolnieniu.
Na całym froncie północnym wo'ska
włoskie wykorzystywały swe ostat-
nie sukcesy i zdołały dość znacznie
posunąć się ooo Lotnicy wiltor
scy pracują bez wytchnienia i dol:o-
nali wielu raidów lotniczych. Kilka
samolotów' włoskich / zaatakowało|

Zamachy
RYGA. (Pat). Jak donoszą: z

Kowna, w różnych punktach Litwy
miały miejsce zamachy na sołtysów.'
Ostatnio w gminie Kalwarja nieznani
sprawcy ranili przez okno kilku
strzałami jednego z miejscowych
sołtysów. Tej samej nocy dokonano
zamachu na sołtysa sąsiedniej wci,|
przyczem podpalono 4 budynkiw,
jego zagrodzie.
stanowić zemstę za pociągnięcie do
odpowiedzialności ikannej przywód-

 

Po proeśbie—
**uszą nasze Panie Miłosierdzia w dniach 20, 21, 24 i 24 marca na'miasło, by bezpośrednio, idąc-od'drzwi do

drzwi, uzyskać nieco bielizny, obuwia, odzieży, a nawet żywności dla ubogich, znajdujących się: wprost w roz-

Nie odmawiajcie, w imię miłosierdzia chrzešcijaūskiego
Paniom. Kwestarkom.

Pozwolenia odpowiedniego udzieliło. Starostwo  Grodzkie;. ofiarodawcy zostaną zapi
podpisem Zarządu.

„oliary pełnym aaparcia

kracza 15 proc. oraz poprawkę, ua“
kładającą opłatę 10-gnoszową od. kg:
żywej wagi od sztuki bydłą przezna-
czonej do uboju rytualnego.
—zNa abe.

nem posiedzeniu Sejmu po ż
dyskusji przyjęto w drugiem itrze-
ciem czytaniu ustawę o uboju zwie-
rząd gospodarskich w rzeźniach z
Rc .zgłoszoaemi . przez

 

wczoraj w pobliżu Harraru zgrupo-
wanią wojsk niepzyjacielskich, ob“
rzucając je bombami i ostrzeliwując
ogniem karabinów maszynowych.
Samoloty te odleciały następnie ku
południowi. Zdaniem obserwatorów
cudzoziemsikich, te  raidy lotnicze
zdają się wskazywać, iż włosi przy-
gotowują na rozmaitych  odcinkich
frontów północnego i południowego
ogólną ołensywę, której ewentual-
nym wspólnym celem ma być  stoli-
<a abisyńska. į

1
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na Litwie |
ców - nied. str: ‚ ыke iedawnego jajku chłop:

' ЗОЙnosine г —-
PONCZOCHY JE
CODZIENNE z połyskiem i mat.

norm. Zł. 2.75 obecnie 2.25; 1:90 4 ZŁ 1-60
norm, Zł, 3.50 "obecnie 2:90; 2.50 I ZŁ 2.25
aa półmat. cienkie

norm. Zł 5.75 obecnie 4—; 3.50 i.Zł. 2:90
NATURALNY JEDWAB, najmodniejsze

_ marm. Zł, 6.50 obecnie 4.90; 450 i ZŁ 3.90
SKARPETKI w modnych kol. i des. ;

norm. Zł. 0.95 obecnie

'Vandergrift

DWABNE

‚ВбаJebikovstų

Powódź w Ameryce
 

morza. Wiszelka żegluga jest unie-
możliwiona. Z niżej położonych czę-
ści miasta władze przenoszą akta do
budynków, którym nie grozi wezbra-
mą rzeka.

Liczba. powodzian. w-$' ostatnich
danych, wynosi około 300 tys.:osób.
Poziam wody w Johnstowa i okolicy
Pittsburga począł opadać, lecz rze-
ka Ohio w dalszym ciągu przybiera.
Liczne miasta na. brzegu Ohio. znaj-
dują się pod wodą. Wiele miast w

polityk; 'grec- «| skich stwierdzają: skuteczne działanie natu- mijężscowościach dotkniętych. powo-
w Paryżu.- ralnej wody-gorzkiej.. „Franciszka Józeia".. jzią, jest pozbawione gazu, Świaśla i

wody do picia. Niebezpieczeństwo
wybuchu epidemji jest. duże.

Poziom"rzeki Susquehannah*w
stanach „New York i Pensylvania

| wynosi 9 metrów i wodą w dalszym
„ciągu przybiera. Harrisburg; główne
miasto wstanie« Pensylvania, "jest
całkowicie zalane. Straty spowodo-
wane przez powódź obliczonesą na
150 milę. dolarów.

Według ostatnich danych „ofiarą
ikatastrofalnej powadzi padło .156
osób, Taką jest liczba zwłok wydo-
bytych podczas akcji ratunkowej.

Wydano drakońskie zarządzenia
w celu zapobieżenia kradzieżom i
rabunkam. Czynne sądiczne -poste-
runki Czerwonego Krzyża, a władze
sanitarne przedsięwzięły :-šrodki w

epidemjom.* celu zapobieżenia

Składy towarów w Pittsburgu i
są strzeżone zez

śwardję narodową i policję. V ki.
ku miejscach doszło do starcia ze
zgłodniałym tłumem, który „zamie-
rzał dostać się do składów: z. żyw-
nością. :

Burmistrz miasta: Vandergriftdo
nosi, iż sytuacja w Vangergrift jest
bardzo poważna. Miejscowe władze
bezpieczeństwa nie mogą opanować
sytuacji.W. wieluinnych miejscowo-
ściach nawiedzonych przez «powódź
wydarzają się bezustannie wypadki
włamanią do domów, uszczonych
przez mieszkańców. Wneo
policja i gwardziści  otrz i.in-
strukcje strzelania bez ostrzeżenia
do bandytów i włamywaczy: w razie
schwytania ich na gorącym uczynku

„grabieży.
i

 

Komunikat Sekcji Właścicieli Nieruchomości
przy Stronnictwie Narodowem

Stronnictwa Narodoweg:

Zebranie czło

Zamachy te mają W, niedzielę, dnia. 22. marca, o godzinie «12.30, odbędzie«się--w szali
o, przy ul. Mostowej 1

nków Sekcji
Właścicieli Nieruchomości

na którem "omówione będą następujące sprawy:
1. Sprawa przymusu kanalizacji `
2. Sprawy podatkowe.

- 3. „Sprawy. ogólne,. dotyczącenieruchomości.
ZARZĄDSEKCJL | 
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Pamięci prof. Jędrzej i Gniadeckiego | |
Ta część młodzieży naszego Uni-

wersytetu, której w pracy przyświe-
ca wielkie imię autora „Teorji Je-
stestw Organicznych', a znakomite-
$0 przytem chemika, mianowicie
Jędrzeja Śniadeckiego, postanowiła
obecnie uczcić jego pamięć drogą
umieszczenia w gmachu Zakładu
Chemji, przy ul. Nowogródzkiej, ar-
tystycznej tablicy pamiątkiowej.

Jakoż wykonaną została, na za-
mówienie pp. akademików okazała

„rożnikami; zwrot głowy: „en trois;
jcarts”; portret uczonegoprzypomi-
na, aczikobwiek, mie pod względem
wyrazu oblicza, znany powszechnie
konterfekt, rozpowszechniony w sta-
lorycie, przez sztycharza angielskie-
Igo Erincora, podług pracy Rustema.
|Apeniės całości rzeźby 62 na 34 cm.
cm.; waga metalu wynosi przeszło
130 kg. Dzieło p. Noworytty zostało
jwykonane w odlewni zdolnych gise-
|rółw, mieszczącej się przy ulicy

Jul. Wielkiej,

płaskorzeźba, odlana z bronzu, któ- |Szczyglej (w sąsiedztwie Nowogródz
rej autorem jest, dobrze znany Will
mu, rzeźbiarz Józei Noworytto. Wy:
kionawca rzeczonej, udatnej pracy
uplastycznił podobiznę Śniadeckiego
ujętą w ramę z czworokątnymi na-

Przy schorzeniach dróg moczowych i.
śruczołu krokowego codzienne stosowanie|
wypróbowanej naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józeia umożliwia obfite, łatwe
wypróżnienie i ' dobre trawienie.

 

i

Margines
Katowicka „Polonia” pisze:

Cała prasa sanacyjna umieszcza arty- wkrótce sympatyczną pamiątkę ш!
kuly ku czci gen Edwarda. Rydza-Śmigłego.

  

 

ikiej), wycyzełowaną zaś w pracowni
jednego z fachowców, przy ul. Zam-
jlkowej. Pod popiersiem prof. Śnia-
deckiego widnieje wyryty napis:

| „Jędrzejowi  Śniadedkiemu — Aika-

 

ldemicka Korporacja  „Šniadecja“...
1926—1936".

Tak rwięc, gwoli odznaczenia  dziesięciolecia pomienionego Zrze-
szenia studenckiego  najstuszniej 1
„czczonó wielkiego Luminarza
|Wszechnicy Wileńskiej. Sprawa ta
oczywiście przypomni naszej Almae
,Matris, zbliżającą się setną rocznicę
idmierci genialnego  Fizjologa. Bez-.
wątpienia,
murach uniwersyteckich, ujrzymy,

fundowaną przez _ „Śniadesiję”,

nietylko w zamkniętych 1

ma tej właśnie kamienicy, w której|
życia dokonał Jędrzej Śniadecki; ów
dom, ogólnie zwany „domem Fran-
Ika” znajduje się jak wiadomo, przy,

u rogu zaułka Szwar-|
<owiego.

Nasz sławny biolog spoczywa w.

Horodnikach, pow. oszmiańskiego |
(miaj. Bołłttupie); na grobie jego wzno-|
si się piękny monument, z białego,
marmuru, uwieńczony urną.

Brat Jędrzeja, Jan Śniadecki b.
rektor Uniw. Wil. pogrzebany, jak
wiadomo, w podwileńskich  Jaszu-
nach.

: Polonus.
ETUIKSI Ta Ла

Delegaci przemysłu
angielskiego

na Wileńszczyźnie
W ostatnich dniach na terenie

Wileńszczyzny bawiło kilku delega-
tów przemysłu drzewnego  angiel-
skiego celem zorjentowania się na
miejscu w sprawach cen kalkulacyj-
nych na drewno, papierówikę i budu-

Jak się
słowcy angielscy poczynili

dowiadujemy, przemy-
tran-

Jeszcze rok temu o tych imieninach pamię- aczkolwiek dopiero w r. 1938-ym zakcje drzewne sięgające sumy 5
tała bodaj tylko „Polska Zbrojna”. Dziś.zająśnieć ma inna tablica poiważna, tys. funtów szterlingów. (h)
wszędzie fotografje, sążniste artykuły, fel-

jetony,

Tak było.i z Piłsudskim. Dopóki sie-

dział w Sulejówku, malo kto z sanatorów

pamiętał o jego imieninach, Gdy doszedł do

władzy, zaroiło się do pochlebców, od nad-

skakiwaczy, od organizatorów hołdów i ma-

nifestacyj imieninowych.
Schlebiając dziś gen, Rydzowi-Śm'głe-

mu, piszą dziś dzienniki sanacyjne, że stoi

on „na szczytach hierarchji moralnej”, že

jest najgodniejszym następcą Piłsudskiego,

że jest znakomitym wodzem itd.
Warto dodać, że 1 lutego, w dniu św.

Ignacego, „Gazeta Polska* umieściła arty-

kulik okolicznościowy, liczący 18 wierszy.

„Polska Zbrojna” — niewiele więcej. Dziś
w obu tych pismach znajdujemy całe stro-
mice, poświęcone solenizantowi. е

8 850

Zdaniem p. Cat'a
większości w Sejmie:

„Otož rząd premjera

go nie ma większości '

można powiedzieć, że większość i w Sejmie

i w Senacie zachowuje wobec rządu kry-

tyczną nautralność, nie idącą jednak tak

daleko, aby się zanosiło -na jakieś obalenie

rządu na drodze konstytucyjnej,

Grupa, a raczej partja (bo nazwijmy to
po imieniu), która obecny rząd chwilowo

jeszcze popiera, sądząc widać, że w ten

sposób najlepiej utoruje drogę do premje-
rostwa pp. Poniatowskiemu, Grażyńskiemu.

lub choćby Kwiatkowskiemu są naprawia-

cze, Naprawiacze są jednak w Sejmie nie-

liczni. Policzyliśmy ich z okazji wyborów

do komisji rolnej. Otrzymał wtedy p. Ka-
© miński 37 głosów i przepadł i p. Dębicki 35

głosów i przepadł”, 3

rząd niema

Kościalłkowskie-

 

STANISŁAW CYWIŃSKI

Rozpoczęcie budowy

 

kościoła

 

Japonia czci swych bohaterów
- - = ” у ” TK

     

„Depesza“ 0 p.
Większość prasy polskiej stwier-

idziła, że dyskusja budżetowa była
blada i nudna. Osiągnięto tylko
rekordy szybkości. Istotnie „biczo-
iwano'” budżet za budżetem. Ożywie-
nie przyniosło tyllko wystąpienie b.

 

 

W Tokjo wzniesiono pomnik trzech japońskich żołnierzy, którzy kosztem własnego ży-
cia wysadzili przed czterema laty most podczas walk japońsko-chińskich. Młodzież

składa bołd żołnierzom — bohaterom.

 

L. Kozłowskim
ski był pozostał przy swoim fachu i był da-

lej odkrywał groty w powiecie borszczow-

skim, byłby niezawodnie zasłużył się nauce

jak np. słynny prof. Absalon w Pradze.

Ale p. Kozłowskiego skorciło zejść na

fałszywą drogę. Został politykiem—co gor-
sza — ekonomistą. Niepomny mądrego przy-

0. 6. Redemtorystów w Wilnie
Zaraz z rozpoczęciem wiosny roz- ten cel odbędzie się też we wtorek

ipoczną się prace mad założeniem 24 marca br. przedstawienie w Te-

fundamentów pod ikościół i klasztor atrze na Pohulance — Wesele Figa-

premiera Kozłowskiego przeciw o-
becnemu Rządowi. O tem incyden-
«ie „Depesza“ pisze:

Pan Leon Kozłowski jest z zawodu

praehistorykiem i ma nawet katedrę na u-

słowia: Schuster, bleib deinem  Leisten,
chce rządzić państwem.

Jest typowym przykładem zagnieżdżo-

nego u nas od lat dziesięciu kultu niekom-

petencji.

OO. Redemptorystów w Wilnie na
Pośpieszce. Za kilka dni przyjeżdża
do Wilna pierwszy ojciec Redempto-|
rsta, który będzie kierował budową
i pracował na niwie Imisyjnej. |
Ponieważ Komitet Budowy nie ma

na ten cel żadnych jeszcze fundu-
szów, pragnie je uzysłkać drogą ofiar
i różnych imprez dochodowych. Na 

Dotychczasowy dyrektor  Insty-|
tutu Aik. Kat. ke. Fr. Kafarski w dniu,
20 bm. opuścił swe stanowisko uda-|
jąc się do Słomima na stanowisko

„dziekana. Na jego miejsce przycho-|
dzi dotychczaso: dziekan stonim-
ski ks. Ramłuald Świrkowski znany!
działacz społeczny, b. poseł na Sejm
Wileński w 1920 r., który dowiódł!
ADATAEYBA NE K ET VILVES CS REB OCEANY SERDBS USB

Wszelkie narzędzia i przybory MLECZARSKIE, PSZCZELARSKIEi OGRODNICZE
praz preparaty chemiczne do zwalczania chorób i

Zygmunt Nag
Proszę żądać cenników
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Nowe dzieje literatury pięknej
w Polsce

VI.

Osobno należy omówić pozycję:
Norwid, Do ciekawych wniosków
imiogłoby doprowadzić już chociażby
zestawienie miejsca, udzielonego te-
mu poecie i n. p. Krasińskiemu w
Ii ll wyd. Jeśli więc w r. 1918 po-
święcono Krasińskiemu siedem razy
tyle miejsca, co Norwidowi, to o-
becnie ten ostatni zajmuje aż dwa
razy tyle, co autor Nieboskiej. Stało
się tak i z tego również powodu, że
poza krótką motatką o jego drama-
tach w szkicu Szyjkowskiego, ob-
szernie piszą o nim zarówno Kridl,
jalk i Briickner, o czem już była mo-
wa. I znowu charakiterystyki te, w
szczegółach zresztą, między sobą się
różnią. :

Oto niektėre zestawienia:
Gdy Kridl, pomimo zastrzeżeń,

umieszcza jednak Norwida w epoce
romantycznej, „jako jej zakończenie,
jej wy i jej oronowanie”',
jeśli Kkrytykowi się zdaje, że poeta
jest „romantykiem przez swoją za-
sadniczą postawę, przez tematy,
które porusza, matenjał, którym o-
peruje“, @е jego „rozstrzyganie za-
gadnień jest e romantyczne“
(110) to Brūckiner przeciwnie
twierdzi, iż Norwid jest „najdalszy
od rozwichrzeń romantyzmu” (157), i
„dostał się między romantyków jak
Piłat w Credo, on, przecież skoń-
czony klasyk' (160). „Świadomie też
się odgradzał od wieszczów - roman-
tyków, przy, inając raczej poetów
XVI Fiedrę i Lubomirskiego,|

poeta — obywatel — moralista, jak
i oni” (162).

To też Briidckner konkluduje:
„Najoryginalniejszy to poeta i śmia-
ło mógł o sobie powiedzieć: „Nie
wziąłem od was nic, o wielkoludy“
(161), gdy przeciwnie, według Kridla
„iluzją jest przekonanie poety, jako-
by nie wziął nic „od laurėw“ (116)
(„laury“ tu to samo, co „wielkolu-
dy“ — wielcy poprzednicy).

idl pisze, iż „sztuka Norwida
posiada charakiter ekskluzywny, wy-
niesiony ponad świat (1II); według
„Brūcknera poeta „silną stopą oparł
„się o ziemię, bo pod nią wyczuwał
katakumby i nieprzerwaną ciągłość
„dziejową“ (161). Bardzo to głęboka
;uwaga. Toć to tylko dla protestanta
im bardziej katolickie stanowisko,
tem dalsze od życia! To przeklęta

| sulkcesją Kanta, zrywającego więź
„między światem transcedentnym a
imanentnym i identyfikującego rze-
'czywistość z fenomenem, każe właś-
„nie specyficznie katolicki, t zn,
„właściwy realizm uważać za negację
rzeczywistości. Nonwid, po katolicku
„„rzeczy niewidzialne zgadujący z
„onych widocznych”, wpełni zasługu-
«je na miano realisty, acz ze wzglę-
„dów. taktycznych w ogólnym rozwo-
ju literatury polskiej nazywany pre-
realistą.

Wracamy do sprzeczności pc-
między Kridlem a Briicknerem. Gdy
pierwszy sądzi, że Quidam Norwida

| „nie pokazuje nami w sposób pla-

ra. Każdy kto weźmie udział w tem
przedstawieniu (8 wieczorem) wspo-
może alkcję Budowy.

Bilety wcześniej do nabycia w
„Caritasie“ Wilno, Metropolitalna 1
w godzinach od 9 — 4 po poł. lub
przed przedstawieniem przy kasie.
W Caritasie można również skiadać
dobrowolne ofiary na budowę.

Zmiana na stanowisku dyrektora ,
iArchidjecezjalinego Instytutu Akcji Katolickiej

w Izbach, a nawet| swą pracą dotychczasową, że za-
danie, które teraz spada na niego —
podoła. W pracy nad wprowadze-
niem w życie zasad Chrystusowych
dopomoże mu całe społeczeństwo
katolickie, które teraz śle mu życze-
nia p enia w walce z prądami
rozkładowemi. (s)

szkodników

rodzki zialna1a
roślin poleca
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styczny: i przekonywujący artystycz-

nie... oblicza owych różnych cywili-
zacyj', gdyż jest to raczej „zlepek
różnych, często nieprzystających do
siebie fragmentów, a nie wyrazisty
obraz“ (122), to według Briicknera
„Quidam* _ oddaje nierównie głębiej
aurę Hadrjanową niż Irydjon Heljo-

gobalową, a puls życia ówczesnego

wyczujesz tam lepiej, niż w najsłyn-

niejszych romansach literatury świa-

towej...' „Czujemy się tu istotnie

wśród panów i niewolników, śród fi-

lozofów i heter, tłumu ulicznego i

zacisza w atrium, śród pierwszych
chrześcijan i zapadającego się po-
gaństwa”. Zwłaszcza „ponowne od-
czytywanie (poematu) odsłania pięk-
ność aforydmów, plan budowy, mi-
strzostwo języka” (159).

We wszystkich tych kiontrower-
sjach, sądzę, ma sliusiznošėBriickner.

Zwłaszcza zadziwia sąd Kridla o

rzekomym  ramantyzmie Norwida

Przecież to z własnych ust szanow-

nego profesora usłyszałem  arcy-

słuszną uwagę, że zasadnicze swe

pojęcia estetyczne przejął był Nor-

wid od teoretyków klasycyzmu, od
takiego n. p. Batteux. Zresztą może-,
my przyjąć za pewnik, że im bliższy
jest ktoś katolicyzmowi, tem dalszy
od romantyzmu.

Natomiast, przeciwnie, trudno

się zgodzić z Briidknerem, gdy od-

mawia Norwidowi tytułu liryka, bo
rzekomo
mie tykał' (160). Uwaga podwójnie
mylna, to też autor już na następnej

stronicy sam sobie zaprzecza, nazy-

wając Norwida „łirykiemrefleksji”. |tomiast cały cykl Vade mecum, 0

Trafnie nad tem rozwodzi się Kridl:

„Liryka Norwida ogromnie wzboga-

ca poezję polską, rozszerza jej za-

siąg, wprowadza ją w dziedziny pra-

wie że jej dotychczas obce...
wiastki pojęciowe, intelektualne, ab-

„strun miłości iprzyrody|

niwersytecie lwowskim. Gdyby Pan Koztow-

Kronika telegraficzna
** W Niemczech wydano przeszło 7

miljonów druków i afiszów w różnych ję-

zykach, propagujących igrzyska olimpijskie.

Wydano pozatem 19 miljonów broszur w 19

językach.

** Oddziały wojskowe

Tokjo z prowincji spowodu
lutego otrzymały rozkaz powrotu do

nizonów.

** W pobliżu Nikla (Egipt) samochód

ciężarowy, transportujący robotników zde-

rzył się z pociągiem, 11 robotników zostało

zabitych, 32 jest ciężko rannych.

** W Singapore podczas lotu ćwiczeb-

nego spadł do morza i zatonął angielski sa-

molot wojskowy. Trzech lotników zginęło.

** Austrjacki kanclerz  Schuschnigś

oraz minister spraw zagranicznych Berger-

Waldenegś wyjechali do Rzymu. Tym sa-

mym pociągiem wyjechali węgierski prezes

ministrów Gómbos z ministrem spraw  za-

granicznych Kanya.

** Podpisano wczoraj w Tiranie nowy

układ ekonomidzny i finansowy Albanji z

Włochami,
** W Louvain odbyła się burzliwa ma-

zawezwane do

wydarzeń 26

gar-

stralkcyjne przeobrażają się (tu) na
wartości poetyczne 'wysokiej miary...
Do czasów Norwida mie mieliśmy
poety, coby w tym stopniu co cn,
umiał w kilku słowach stawiać i roz-
wiązytwać trudne zagadnienia,.. od-
dawal w sikrótach syntetycznych ca-
łe epoki,.. a wszystko w formie ab-
solutnie własnej i orginalnej" (117—
118).

Jeżeli dodamy do tego kapitalne
spostrzeżenie Kridla, że u Norwida
„problematy, symbole, idee, procesy

nifestacja studentów flamandzkich przed

„oknami siedziby organizacji „Legjon Naro-

dowy”. Szyby budynku wybito. Ranny jest

jeden członek Legjonu Narodowego i jeden

* student flamandczyk.

*+ Statek. „Pułaski* zawinął do portu

Rio de Janerio 18 bm, witany przez miej-

scową kolonję oraz delegatów Centralnego

Związku Polaków i przedstawicieli prasy

emigracyjnej.

 

WE WTOREK
24 marca

w Teatrze na Pohulance

„Wesele Figara''
Dochód przeznaczony na budo-
wę kościoła o o. Redempto-

rystów ma Pośpieszce

į
 

 

Czy chcą? czy nie chcą?—wszystko
jedno”.

Zasadniczo jednak  Kridl i Brii-
©kner w sądach swych o Norwidzie
się zgadzają: dla obu to poeta wiel-
Iki, jeden z największych, jacy byli
w Polisce.

A oto jak oni obaj mówią o tym
głównym kamieniu obrazy u Norwi-
da: o jego „niezrozumiałości”': „Nie-
wątpliwie  niezrozumialstwo Norwi-
da płynie z wysokiego arystokra-
tycznego pojęcia zadań sztuki, zfi!-

dziejowe, pojęcia — żyją, naprawdę |tru mózgowego, który zatrzymuie w
żyją” (110) — to "nie możemy się
dość nadziwić, że krytyk, madmier-
nie wywyższając  naogół słabego
Promethidiona, mie umiał dostrzec
wartości poetyckich kto wie czy nie
w najwyższem dziele Norwida. w
przepysznej Rzeczy o wolności sło-
wa, gdzie, (zwłaszcza od XI ustępu)
co krok „otwierają się magle per-
spektywy na nieskończone horyzon-
ty“ (113 i 115), i gdzie owe abstrak-
cje żyją intensywniej miż gdziekol-
wiekbądž. Nie sposób zrozumieć
dlaczego tylko tu Kridl tego nie wi-
dzi. Jaskrawie też błądzi on, twier-|żają analityczne,

Słowa w tym |syntetyczne.
poemacie „wyrasta z czysto roman- | końcowej dygresji walczy on z wia-

(130). Ależto |trakiem jekiejś o Nonwidzie „legen-

dząc, że metafizyka

tycznych przesłanek"
jest koncepcja katolicka, dosłownie

swiych skrętach przesłaniki, a daie
tylko rezultaty, wreszcie z tego, że
"poeta daje często jakby tylko mgła-
"wice swych myśli i uczuć” (tak pisze
Kiridl ma str. 117). A oto jak Brii-
ckiner mu wtórzy na str. 158: „Ciem-
'ność Norwida bezsprzecznie polega
na nadziwczajnym kulcie słorwa, któ-
rego skąpił, nowe mu znaczenia
podkładał, odznaczając się ścisłością
stylu, oryginalnością myśli, niezwy-
kłością metafor".

Naogół wśród sądów  wartościo-
wych o Nonwidzie u Kridla przewa-

u Briicknera —
Szkoda tylko, że w

dy”. Zaręczam, że „potwór jest w
'przez Norwida przejęta ze sławnych |patrzącego oku'. Nieco też zabaw-
De Maistre'a Les soirėes de St. Pe- nie brzimi sąd sędziwego krytyka o
tersbourg (entr. II).

Kridl skupia niemal całą swą u- |
| wagę na drobnych lirykach Norwida, |

pewnej rzekomo  „najwnikliwszej''
ji (w istocie bałamutnej) analizie twór-
czości poety, jeżeli w niej, jalki sam

„niekoniecznie najważniejszych i naj- przyznaje, „zniknął sam autor Qui-
| bardziej udaitnych, przemilczającna- | dam (164).

Uktórym tak sam poeta mówił: „Vade
mecim jest rzecz na progu nowego

| cyklu poetycznego w: Polsce. Poezia
'polska tam pėjdzie, gdzie główna

!sem, tokiem, rymem i przykładeni.

Należy 'wreszcie sprostować błę-
Jdy: ma str. 113 w. 24 ma być Pieśń
led ziemi naszej (nie: o zielmi) i na
str. 156, w. ostatni winno być nie:

| „osiem lat", lecz itylko sześć (od 7.П.
Pier-;część Vade mecum  wiikazuje: sen- 1877 do 23.V. 1883), co spędził Nor-

"wid w przytułku. (D. c. a.).
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Co się pisze w Pradze i poza nią

Obsadzenie  zdemilitaryzowanego
pasa nadreńskiego przez wojska nie-
mieckie wywarło i w Pradze głębo-
kie wrażenie. Koła oficjalne stawią
czoło nowej sytuacji w drodze wspól-
nego opowiedzenia się Małej Enten-
„ty i Porozumienia Bałkańskiego za
wiernem i ścisłem dotrzymaniem za-
wartych dotychczas sojuszów, stanęły
tedy bez wahania przy boku Francji.
Prawicowy odłam prasy wyraża po-
wątpiewanie w żywotność i skutecz-
ność koncepcji bezpieczeństwa zbio-
rowego; lewicowy — wiarę w nią.
Obydwa jednak zgodnie potępiają
krok Niemiec, dochodząc do wniosku,
że burzy, która może się zerwać w
Europie, ostoją się tylko narody, po-
legające głównie na sobie i wciela-
jące bez odwłoki w czyn maksymę ła-
cińską: „Si vis pacem“... Pod tym
względem niema różnicy zdań mię-
jeż! dr. Karolem Kramarzem, a jego
kolegami po piórze z innych obo-
zów — Ferdynandem Peroutką, Ru-
dolfem Prochazką, Hubertem Ripką,
a: Zdeńkiem Smetaczkiem.

, Smetaczek, rozstrząsając aktual-
ne zagadnienie niemieckie, pierwszy
na z praskim zwrócił w „Lido-
vych Novinach“ uwagę na okolicz-
ność, że III Rzesza „robi różnicę mię-
dzy zaśwarantowaniem granic za-
chodnich i wschodnich, Na zachodzie
Hitler jest skłonny do śwarancji An-
glii i Włoch, na wschodzie jednak, jak
mniema, wystarczą gołe pakty o nie-
napadaniu „zawierane od wypadku
do wypadku i przez nikogo nieporę-
czone. Lecz tak pojmowany pakt o
nienapadaniu nie jest w gruncie rze-
czy niczem innem, jak słowem ho-
noru, które nie wystarcza nawet w
życiu handlowem, a cóż dopiero w
międzynarodowem'. Znamienny ten
szczegół wzięły pod uwagę i inne pis-
ma w swych rozważaniach, Starając
się uchylić zasłonę najbliższej przy-
szłości, publicyści prascy głowią się
nad pytaniem, jak się zachowa wobec
wydarzeń nad Renem Polska, mając
z Francją przymierze, a z Niemcami
pakt o nieagresji.
Aby zapoznać ogół nasz z poglą-

dami, wymienianemi na tematy pol-
skie nad Wełtawą, przytoczymy kilka
cytat. Wychodzący w Hradcu Kralo-
vem tygodnik agrarjuszowski „Po-
krok” („Postęp'), zamieścił ostatnio
artykuł o konieczności współpracy
Czechosłowacji z Rzeszą niemiecką i
z Polską. Autor pisał m, in.: „Chce-
my ze swymi sąsiadami żyć w zgo-
dzie i pokoju A nasi najbliżsi sąsie-
dzi wcale nię są gołąbkami, ani zwy-
kłymi prostakami, Mogą nas policzyć
na palcach. Dlatego musimy być i w
swej dyplomacji bardziej od nich prze-
widujący i na stronie polskiej rozważ-
niejsi, a w niektórych rzeczach mieć
bodaj więcej dobrej woli. Widzieli-
byśmy chętnie, aby nasza dyplomacja
zagraniczna była prawdziwą wirtuoz-
ką w zbliżaniu nas, jako narodu i
Po z najbliższymi sąsiadami, Co-
y to zresztą dla nas znacz/ło, że
Chiny i Hiszpanja, Brazylja i Litwini
mają dla nas sympatje i utrzymują z
nami żywe stosunki przyjacielskie,
"gdybyśmy w najbliższym sąsiedzie
bodi tani gniew i twardą niena-

wiść przeciwko nam. Uprzytomnijmy
sobie, że jesteśmy niejako małym
strączkiem na polu grochu "..,
Głos „Pokroku” spotkał się w pis-

mach lewicowych z ostremi protesta-
mi. „Lidove Noviny" oświadczyły z
oburzeniem o autorze: „Zaleca, abyś-
my zarzucili dotychczasową swą po-
litykę wewnętrzną, ugruntowaną na

/ NN

 
 

(Od własnego korespondentaj

przymierzu z Francją, Związkiem so-
wieckim i krajami Małej Ententy i że-
byśmy zamiast tego szukali przyjaźni
i zbliżenia z Niemcami j Polską. Dzi-
wić musi, iż zdumiewającą wwagę tego
rodzaju drukuje się w piśmie stron-
niotwa agrarnego, o którem się zre-
sztą twierdzi, że jest pismem ministra
spraw wewnętrznych (dr. Czernego,
przyp. nasz)”.
A doskonale redagowany tygodnik

lewicowy „Przitomnost” (,Terażniej-
szošė“) dodał od siebie: „„porozu-
mienie z Niemcami jest możliwe, ale
tylko za cenę zależności politycznej i
gospodarczej od hitlerowskiej Trze-
ciej Rzeszy i za cenę zniszczenia do-
tychczasowych, mozolnie wzniesio-
nych sojuszów i przyjaźni, Jeśli owa
grupa w stronnictwie agrarjuszów
chce tę cenę ps niechaj to po-
wie otwarcie, aby było całkiem ja-
sno. Niech się ze swemi myślami i
radami nie porusza w półmroku, tyl-
kow pełnem świetle krytyki i dysku-
sji”.
Nim ucichły te polemiki, odbyło się

10 marca posiedzenie Senatu. Spra-
wozdawca parlamentarny „Lidovych.
Novin“ zaznaczył w relacji: „Zdarzy-
ło się po raz pierwszy, że mówca k o-
munistyczn1był о-
klaskiwany nietylko przez swych ko-
legów klubowych, lecz również przez
niektórych senatorów koalicji

(prorządowej, przyp. nasz), gdy о-
świadczył, iż Czechosłowacja jest
istotnie zagrożona ze strony Niemiec
i Polski", i że w tej sytuacji dziwne
wrażenie wywierają wystąpienia pra-
sy agrarjuszów.

Obraz nurtujących w Pradze na-
strojów będzie dokładniejszy, jeśli do-
rzucimy, że na miejscowym 11
księgarskim ukazała się książka Mar-
tel'a p. t. „Ruś Podkarpacka” (Renć
Martel — „La Ruthćnie Subcarpa-
thigue“, 1935, Paris, P. Hartmann,
ed.). Uczony francuski w powažnem,
200-stronicowem dziele, opartem na
szczegółowych informacjach i danych
statystycznych, broni tezy, iż Ruś
Podkarpacka jest niezbędna dla pań-
stwaczechosłowackiego, gdyż zabez-
piecza mu granice” f związki teryto--
rjalne ze sprzymierzeńcami, jest nie-
zbędnym warunkiem jego istnienia,
trwałości i roli, do której odegrania
w Europie środkowej jest ono pówo-
łane. W części końcowej tomu (str.  

Praga, 15 marca.
148 — 178) p. Martel zajmuje się dą-
żeniami rewizjonistycznemi Węgrów,
metodami tego ruchu i jego sympaty-
kami w innych krajach, przyczem roz-
pis: się z p. Jerzym Desbons'em,
tóry napisał przed 3 laty książkę

p. t. „Błędy pokoju: Węgry po trakta-
cie trianońskim", popierającą stano-
wisko rewizjonistyczne tego państwa.

W. rozdziale: „Projekt wspólnej
granicy polsko - węgierskiej" p. Mar-
tel zestawia zapatrywania p. Des-
bons'a z poglądami Wł, Studnickie-
go, zawartemi w wydanej w roku u-
biegłym książce „System polityczny
Europy a Polska”, znajdując pomiędzy
niemi zgodność uderzającą. Sądzi, iż
od r. 1931 lub najpóźniej 1932 propa-
gandy węgierska i polska zawarły po-
rozumienie w celu krzewienia na za-
chodzie Europy koncepcji wspólnej
śranicy polsko - węgierskiej i od tej
pory oswajają opinję europejską z mo-
żliwością zmiany terytorjalnego „sta-
tus quo" przy użyciu oręża (!), acz-
kolwiek minęły czasy, w których tę-
piono narody z żądzy podboju lub dla
zdobycia nowych terytorjów.

W jednym z listów poprzednich
wspomnieliśmy, że Praga patrzy na
Warszawę nieufnie. Zebrawszy głosy
praskie o wypadkach nad Renem i o
reakcji na nie Polski, echa, przepojo-
ne duchem, nieodbiegającym wcale od
przytoczonych cytat, stwierdzamy po-
nownie, iż niedowierzanie nie znikło.
Trzeba, aby o tem wiedziała opinia u
nas. Nie ma ona możności zmiany te-
go stanu rzeczy na inny. Niewątpli-
wie jednak powitałaby z zadowole-
niem miarodajne wyjaśnienia, któreby
pozbawiły na przyszłość pp. Wen-
derlichów, Martel'ów i i wielu innych
tych argumentów, któremi operują
dotychczas przeciwko Polsce czy to
wykorzystując konjunkturę  politycz-
ną w sposób demagogiczny, czy też w
szczerem przeświadczeniu o własnej
świętej racji, Z pewnością cieszyłaby
się także, gdyby w Pradze i nie w
Pradze odnoszono się do Polski z
większą dozą dobrej woli i sympatji,
a.z mniejszą dozą subjektywizmu
dziennikarskiego czy naukowego i
nerwowej pochopności do przypisy-
wania niekiedy Polakom zamiarów, o
których im się w rzeczywistości na-
wet nie śni. 3

WACŁAW MADEJSKI
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Trzynaście składekw szkołach Średnich
Mimo okólnikówi zakazów, mimo

kryzysu i biedy, uczniowie państwo-
wych szkół średnich dalej są opodat-
kowywani na przeróżne cele.Oto—pi-
sze „Polonja” — co płaci taki uczeń
miesięcznie: ю

po 10 do 20 groszy: na L.O.P.P., na
F.Ó.M,, na szkoły powszechne, na „Po-
daków zagranicą”, na szkoły na kresach,
na śniadania w szkołach powszechnych
to ostatnie w naturze); dalej na gry i
zabawy w parku publicznym 20śr, na
bibljotekę szkolną 20 gr., zajęcia prak-
tyczne, t. zw, roboty 60 gr., na ślizgowkę,
pływalnię etc, 50 gr., na wyci: 1 zł,
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na dentystę 60 gr, Wreszcie składka sa-
morządowa przeciętnie 50 groszy.

Pozatem opłaty obowiązkowe od cza-
su do czasu za „nadzwyczajne” koncerty,
odczyty, wystawy, kina. Nieobowiązko-
wy, ale przy dużym nacisku, abonament
10 przedstawień w T.K,K,T. (w Warsza-
wie) — 10 zł. (50 proc. młodzieży p!a-
ci) — no ; większe wycieczki doraźne,

Niezależnie ud tego wszysktiego, oczy-
wiście właściwa taksa, t. zw. administra-
cyjna — 22 zł, miesięcznie,

I niezależnie od tego wszystkiego —
składka Rodzic'elskiego Koła Opieki 5
do 10 zł. na miesiąc. `
W sumie same mniejsze składki, uisz-

czane przez dzieci, wynoszą przeciętnie
od 5 do 10 zł, miesięcznie, Wraz ze
składkam; rodziców, wnoszonemi do Ko-
ła, otrzymujemy kwotę 10 do 20 zł, na
m
10

lesiąc. Czyli przez rok szkolny, t, į,
ais ŚĆ 10 do 200 zł.', ее

Tak więc zamiast dwóch składek,
jakie według okólnika ministra o-
światy winien uczeń płacić, pobiera
się trzynaście stałych składek! „Ро-
lonja* zauważa słusznie, że gdziein-
dziej rodzicom daje się premie, u nas
wręcz przeciwnie: obciąża się nad-
zwyczajnemi podatkami ludzi, obar-
czonych rodziną.
Jakże w tych warunkach wychować

i wykształcić dzieci?

 

 

NOWOŚCI! NOWOŚCII

Z. WASILEWSKI

ASPAZJA
i ALCYBJADES
Cena zł. 3 (z przes.)

NORWID
(nagroda Akad. Umiej.)

Cena zł. 3 (z przes.)

Nabywać można w Admin. „Myśli
Narodowej” Jerozolimska 17. Kon-

to w P.K.O. Nr. 3.105     

 

 

Najkorzystniejsze źródło zakupu

HERBATY, KAWY, KAKAO
Na miejsca palamnia. T. MARZEC
Własny import herbaty

Marszałkowska 89 i Mazowiecka 5

 

PRZEGLĄD PRASY
POLSKA A KONIEC LOCARNA

Prof. Winiarski rozważa w „Kur
Pozn.” sytuację Polski, jaka się wy=
tworzyła naskutek zerwania układów:
lokarneńskich przez Niemcy.

„Koniec Locarna dla Polski — pisze— «
to mie koniec paktu, który był dla naa
niesympatyczny „ale to zarazem ogromne
wzmocnienie Niemiec, które się na nas
odbije. To naruszenie ważnych postano=
wień traktatu wersalskiego, którego Pol-
ska jest uczestniczką, i dlatego ma tu,
powinna mieć swoje słowo do powie
dzenia, To okazja nietylko do przywrė=
cenia naszym sojuszom pełnej wartości,
ale do wykazania, że uczciwe, jasne,
szczere sojusze, na głębokiej wspólno-
cie interesów oparte, nie są śroźne dla
okoju, lecz są, przeciwnie, trwałego po+

Ko najskuteczniejszem narzędziem”,

KORZYŚCI I NIEKORZYŚCI
PAKTU Z NIEMCAMI

Analizując dalej pakt polsko - nie*
miecki, wykazuje prof. Winiarski, że

przyniósł on wprawdzie stępienie o*
strza polityki antypolskiej Niemiec;
ale korzyści jego okazały się w prak-
tyce dużo mniejsze, niż się spodzie«
wano. Cóż miał on nam dać?
„Przedewszystkiem odprężenie stosun=

bės? oto - gdańskich, Ale za jaką ce-
nę? Odprężenie czysto zewnętrzne za ce”
nę najściślejszego zespolenia Gdańska z
Rzeszą ; katastrofalnego osłabienia sta»
nowiska Polski w Gdańsku,

Powtóre, lojalność żywiołu niemiec-
kiego w Polsce, Widzimy zaś niesłycha-
ne wzmocnienie niemczyzny, dochodzącej
do zabierania Polsce, pod rządami „mo-
carstwowemi”, dusz polskich i organizo-
wania się wyraźnego przeciwko państwu
polskiemu... wśród deklaracyj sympatji
dla obecnego systemu,
Po trzecie: oświadczenie kanclerza

Hitlera, że Niemcy u siebie nie pragną
germanizować nikogo, Ale ucisk germa-
nizacyjny wobec miljona naszych roda
ków nie był nigdy sprawniejszy i ©-
krutniejszy, zacieranie dowodów polsko-
ści za kordonem nigdy zaciętsze i brutał-
niejsze”.
Rękojmią trwałości umów jest głęb«

sza wspólność interesów państw.
Tymczasem Polska dąży do utrzyma
nia obecnego układu terytorjalnego w

Europie, a „Niemcy są tego stanu
nieubłaganym wrogiem”.
Niewiadomo, w którą stronę zwrócą

się najbliższe zapędy ekspansyjne
Niemiec, w stronę kolonij czy ku
Wschodowi Europy; „w każdym razie
Polska mie powinna się usypiać bez-

troskiem poczuciem bezpieczeństwa«
Narodowcy francuscy ujmują swe ha+

sła w formułę: „s'unir, s'armer, s'al-
lier”, to znaczy jednoczyć się we-
wnętrznie, zbroić się i umacniać so*
jusze, Hasła te są aktualne i dlaPol-

ski obecnej. Niestety, nasza sytuacja

wewnętrzna wykazuje głębokie roz-

darcie, na powiększenie zbrojeń nie
pozwala budżet, a w dziedzinie wzmo-

cnienia sojuszów nie się nie robi.

PRZEBUDOWA PAŁACU M, S. Z.

Prasa poświęca cierpkie uwagi
kosztownej przebudowie gmachu

min; spraw zaśr. „Polonia'” donosi,

że przebudowa kosztowała 6 mil. zł.

„Il. Kur. Codz.* przynosi kilka infor-
macyj o nowym gmachu:
„Zwraca uwaśę przepyszna sala ban

kietowa na kilkaset ósób, upiększonabi =
łemi kolumnami,

Cała ta część gmachu odznacza się
wykwintnym przepychem, Zastosowano
tu marmury krajowe i zagraniczne na

posadzki i ejj alabastry na krewę-
dzie, poręcze i balustrady; ściany — zgo-
dnie z dawną tradycją pałaców polskich
— są stiukowe: najpiekniej aj wy*
glądają boazerje: oddrzwia —мукопале
są z palisandru, orzecha, jesionu, jawo-
ru, gruszki lub z innego „szlachetne o
drzewa, przyczem odznaczają się pięk-
nem i rozmaitością inkrustowanych de«
seni. Najwspanialei przedstawia się wej
ście z górnego hallu do gabinetumiał
stra j położonego naorzeciw niego gabi=
netu wiceministra, Mozaika marmuro-
wej posadzki tego hallu uderza wykwin=
tem i dobrym gustem”,

Druga sala bankietowa, a ściślej
„wielka sala balowa”, znajduje się w no-
wym pawilonie, którego powstanie tak
jest uzasadnione: {
„Wobec niemożności pomieszczenia w

istniejących ramach mieszkania prywate
nego ministra, wybudowano w tym celu
pawilon od ogrodu Saskiego..."
„Robotnik“ cytując ten opis, zau-

waża, że „to są rzeczy naprawdę nie”
dopuszczalne”, że „Polski nie stać
dzisiaj na wykonywanie pomysłów te-

go rodzaju* i że „wywołują one w

społeczeństwie wrażenie jak najgor+

sze”.
Gdy równocześnie uszczupla się i

tak już niskie emerytury, gdy brak
szkół j etatów nauczycielskich dla
miljona dzieci, to sam zdrowy rozsą*

dek nakazuje unikać wielkich wydat-

ków na pałace i reprezentacje. Przyj«
dzie na nie czas później.
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Ukraińcy zarzucają sobie nawzajem
prowokatorstwo

„_„W lwowskiej prasie ukraińskiej od
bape, czasu toczy się bardzo go-
rąca polemika, w której dochodzi do
tego, że przeciwnicy zarzucają sobie

nawzajem polityczne prowokatorstwo
i denuncjację. Nim tę polėmil.ę omė-
wimy w osobnym artykule informa-
cyjnym, podamy już dziś garść szcze-
gėlėw,
Ze ster Unda i redakcji „Diła” po-

stawiono w swoim czasie zarzut p.
Dmytrowi Palijewowi, prz ódcy t.
zw. „Frontu nacjonalnej jedności”, iż
przed laty kilkunastu przywłaszczył
sobie 10 dolarów z kasy partyjnej, Na
to p. Palijew wystąpił z obszernym

|

 

klem artykułów, w tygodniku „Bat-
kiwszczyzna”, mającym odeprzeć te
zarzuty. Nie ograniczył się jednak p.
Palijew tylko do odparcia, > rėwno-
cześnie postawił szereg zarzutów swo-
im przeciwnikom. A mianowicie o-
świadczył, że właściwym  przywła-
szczycielem pieniędzy jest p. wia Ty-
ktor, wlašciciel ukr. koncernu praso-
wego we Lwowie „Nowyj Czas”. Pier-
wszy organ tego koncernu tej samej
nazwy był według twierdzeń p. Palije-
wa w r. 1923 organem Ukraińskiej Or-
ganizacji Wojskowej (U.O.W.), ugru-
powania nielegalnego, znanego z licz-
nych zamachów  terorystycznych i

 

Akcja Kominternu na Bliskim Wschodzie
Niedawne krwawe wypadki w Damasz-

ku zwróciły uwagę opinji publicznej na
to, go się dzieje na Bliskim Wschodzie.
A dzieje się tam wiele rzeczy, którym
warto się przyjrzeć bliżej, dokonywają
się tam ewolucje, szerzą ruchy, nurtują
prądy i kierunki, nie mniej godne uwa-
$: od bardziej jaskrawych wypadków,
wstrząsających życiem Dalekiego Wscho-
du na pograniczu Sowietów i Japoni,
Europeczycy popelniaą błąd, którego

następstwa mogą być sczesem nader po-
ważne, lekceważąc wypadki w Syrji i
twierdząc, że fatalizm, ilegma i opano-
wanie ludów, zamieszkujących te kraje
Bliskiego Wschodu, stanowią rękomię
przeciwko wszelkiego rodzaju komplika-
«cjom natury politycznej na szerszą skalę.
Faktem niezaprzeczalnym 'est, że zarów-
mo fanatyzm religijny 'ak i uczucia nacj»
nalistyczne, które ogarniają coraz szer

sze masy społeczne ludów muzułmań -

skich, zostały bardzo zręcznie wył:orzy-

etane przez agitatorów sowieckich, gra
jących na tych uczuciach | eksploatują-
cych je dla własnych celów.

Zbytecznem jest dodawać, że celem,

do jakiego zmierzaą wysłannicy Mo»

glwy, jest wzniecenie rewoluci świało-
wej. Dowodów na to, że Komintern dzia-

ła na Bliskim Wschodzie nie brak. Jego
metody są tak sprytne, jego posunięcia  

tak ostrożne, że pełne mistycyzmu dusze
muzułmańskie dały się wziąć na lep rze
komo wzniosłych, humanitarnych i szla-
chetnych haseł, maskujących idee bez
bożnicze i materjalistyczne. Jedrim 2

najzręczniejszych posunięć, jeśli chodzi
o zdobycie sobie wpływów na Biiskin

Wschodzie, było patronowanie i dopro
wadzenie do zawarcia paktu o nieugres'
pomiędzy Irakiem, Iranem, Turcą i Afg»
nistanem. W ten sposób Rosja, występu

jąca w szczytnej roli med/atora, niosące

go gałązkę oliwną połoju, zdobyła zaufa
nie (ra ów muzułmańskich.
Granie na animozjach antybrytyjskich

i antyfrancuskich także w dużym stop-
niu dopomogło Sowietom w systematycz
mie prowadzonej akci, której rezwiatem
dziś jest swobodne prowadzenie wzmożo
nej agitacji. Centrala czerwonej propa
gandy, kierowana przez komunistę so.
wieckiego, Bogdanowa, w Damaszku m».
że teraz występować bardziej odważnie,
nie konspirując się tak, jak to czyniła do
tychczas. Jeśli chodzi o stronę finanso-
wą propagandy, to, jalk wszędzie na ca-
tym świecie, gdzie Komintern tozwra in
tensywną działalność, nie brak fundu-
szów. W ciągu dwóch miesięcy (grudzień
i styczęń) organizacje arabskie otrzyma
ły od Sowietów przeszło 12.000 funtów
szterlingów. (KAP)

Policia nie dopuściła
do konferencji

Z Białegostoku piszą nam:

Na dn. 17 b. m. Zarząd Okręgowy
Str. Nar. w Białymstoku zaprosił rąd*
mych narodowców z m. Białegostoku
i powiatu, Na konferencję tę przyje*
chał kierownik Wydz. Samorządowe:
śo Zarz. GL. S. N, Karol Wierczak,
Po rozpoczęciu zebrania weszłą po”
lieja na salę i nie ograniczając się tyl*
ko do sprawdzenia, zgodnie z ustawą,
łegitymacyj, domagała się od obec"
nych osobistych dokumentów, na co
zwrócono im uwagę, że przymusu
paszportowego w Polsce niema. Na"
stępnie policjanci, legitymując obec*
nych, spisywali ich nazwiska i miejsce
pochodzenia: co także nie jest prze”
widziane w ustawie o zgromadzeniach
i przeciwko czemu zaprotestował red.
MWierczak. Delegat policji oświadczył,  

samorządowej
że zebranie to rozwiązuje, aczkolwiek
wszyscy obecni mieli legitymacje,
gdyż zagraża ono bezpieczeńsiwu pu-
blicznemu. Wreszcie zrewidowano o*
becnych, czy nie mają broni, a śdy jei
u nikogo nie znaleziono, delegatom
kazano opuścić lokal: a kilku człon”
ków Zarżądu wezwano, ażeby udali
się do urzędu śledczego. Równocześć-
nie przeprowadzono u kilku narodow-
ców na mieście rewizję i w aresztach
policyjnych zatrzymano 7 osób.

Interwencja prezesa Okręgu, ks.
Ostrowskiego, zaraz po rozwiązaniu
zebrania u starosty i protest przeciw
ko zachowaniu się policji nie odniosły
skutku, W urzędzie śledczym zjawił
się także red. Wierczak, lecz inter"
wencja jego co do wypuszczenia aresż
towanych nię została przychylnie za*
łatwiona.  

Lwów, w marcn.

morderstw, dokonywanych na Pola-
kach j umiarkowanych Rusinach, „No-
wyj Czas” miał sobie przywłaszczyć
t Tyktor, korzystając z zaufania, ja-
iem go obdarzali ówcześni kierow=

nicy U. O. W. " 3
Drugi zarzut, a mianowicie, że p.

Palijew miał być kiedyś asentem bol-
szewickim, odpiera dzisiejszy przy*
wódca nacjonalistów ukr. w ten spo-
sób, że przyznaje, iż rzeczywiście w
r. 1923 jeżdził do Charkowai tam
przebywał w charakterze oficjalnym,
ale na polecenie właśnie dzisiejszego
kierownika Unda, jako jego ówczes-
nych towarzyszy or$anizacyjnych,
Te ańdacie i rewelacje uznało „Di-

ło" i sekundujący mu „Nowyj Czas”
za denuncjacię przed polskiem! władza
mi prokuratorskiemi, Denuncjację te
maią mieć rzekomo na celu zdyskre-
dytowanie kierownictwa Unda i jego
organów prasowych wobec rządu pol-
skiego, :

Polemika zaostrzyła się do tego
stopnia, że „Diło' z 18 b. m. poświęci-
to cały artykuł (niepodpisany) akcji p.
Palijewa, używając takich określeń,
jak „Herostrat”, „denuncjator”, „skan
dalistyka" į t. d.
Na to zaś ogłosił Palijew oświad-

czenie w redagowanych przez siebie
„Ukraińskich Wistiach'+ iż na zrtykuł
„Diła” nie reaguje, gdyż jest na'głę-
biej przekonany, że autorem artykułu
jest prowokator,

 

ZAKOPANE :

Dom Ii szkoła. — Mieszkańcy gmny Po
ronin pod Zakopanem wnieśli do kura-

torjum krakowskiego zaspatrzoną w oko-

ło 200 podpisów skargę przeciw nauczy:
cielom pp. Klamutowi i jego żonie, nau-
czycielkom Karczównie i Piotrowskiej |
kierownikowi szkoły w  Murzasichlu

Grzebinodze. W streszczeniu trešė skargi
taka;

1) Grono nauczycielskie odwodzi dzie-

ci szkolne od praktyk religijnych. Raz
nauczycielka wyprowadza w święty dzie

ci na wycieczkę do sąsiedniej wioski, u

niemożliwiając im wysłuchanie Mszy św.
innym razem urządza próbę akurat w cza

 

Psie nabożeństwa. Uczniowie idący para-
mi pod przewodem wychowawczyni klę
kają na widok księdza, jadącego z wia-

W niedzielę, dnia 15 b. m. odbył się w
Opocznie zjazd kierowników kół Stron.
nictwa Narodowego z pow. opoczyńskie-

go. Na zjazd przybył » przeddzień kie-
rownik Wydz. Org. zarządu głównego, p.
Tadeusz Bielecki. Na stacji „powitała”
dr, Bieleckiego „delegacja* miejscowych
wladz bezpięczeństwa, Wsiadającego do
bryczki delegata zarządu głównego zapra
szononaposterunekP.?.nastacjii wy.
legitymowano.

Nazajutrz o godz. 2 po
kosierencja kierowników z całego powia-
tu. Dodać należy, że w zamówionej sali
„Sokola“ zebranie nie mogło dojść do
skutku, ponieważ zawiadomiono właści-
cela, że sala zagraża bezpieczeństwu ze-
branych. Wobec tego zjazd kierowników
obradował w tnnym lokalu. W konieren-
cji wzięło udział 124 kierowników kół
Str. Narod. Przewodniczył v.-prezes za-
rządu powiatowego, kol. Feliks Kozeraw-
ski. Po zagajenin zebrania i powitania
przybyłych zabrał głos kol. J. Jurek, któ
ry omówił stan orgamizacyjny, W czasie
przemówienia wkroczyła na salę policja.

Przed kilku tygodniami zamieści-
łem w „Warsz. Doa, Nar. notatkę
6 tem, iż Juljan Kuczma bezskutecz-
nie, jak dotąd, stara się o przepisanie
swego małoletniego syna na obrządek
łaciński zobrządku greckiego, na któ-
ry bezprawnie został wpisany. Zazna-
czyłem równocześnie, że sprawa ta
ciągnie się od r. 1934,

a to komisarjat rządu ogłosił w
„Warsz. Dz. Nar.' z dnia 15 marca

| r. b. sprostowanie, w którem powie-
| dziano, że Juljan Kuczma dopiero w

| dn, 2 lipca 1935 r. wniósł prośbę do
| starostwa teembowelskiego o polece-
| nie przepisania jego dziecka na obrzą-
| dek łaciński i sprawa została 18 grud-
dnia 1935 r. definitywnie załatwiona,
o czem Juljana Kuczmę zawiadomio-

 
no.

Odnośnie do tego sprostowania za”
znaczyć należy:

1) Juljan Kuczma wniósł prośbę
jeszcze w jesieni r. 1934 do starostwa
kopyczenieckiego, do którego wów-

tykiem. Nauczycielka nie uważa za sto
sówne zgiąć kolan, więc i dziatwa za
jej przykładem powstaje. P. Grzebinoga
trządza próby akurat wtedy, kiedy są
zebrania Krucety Eucharystycznej, +
na uwagę, że zachodzi kolizja grozi złym
stopniem z obyczajów za należenie @-
tej organizaci; ten sam nauczyciel zerwał
chłopcu edznakę Katolickiego Stowarzy
szenia, i podeptał ją nogami.

2) W ten sposób podkopuje się wobec
dzieci powagę rodziców duchowieństwa

P. Klamut kazał dzieciom donosić, o
czem rodzice w domu mówią. Przez nie
odpowiedni rozkład godzin uniemożliwio
noksiężom:katechetom nauczanie religji
przez całe dwa miesiące. Wypuszcza się
dzieci do domu, jeżeli ksiądz spowodu za
jęć w kościele nie może przyjść punktu. 

| alnie,

poł.odbyłasię
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G. O. BAXTER

Droga do San Trisie
Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

— Twój Vereaj to kłamca, oszust i zdraj*
ca. Oszukał cię w tem i we wszystkiem innem,
oszukał twoją miłość!
| Nie mogła wstać, Czuła się słaba i chora, le
żała więc z otwartemi, napół przytomnemi ocza*
mi i widziała jak przez mgłę poruszających się
wbiljotece ludzi. Widziała jak jakiś zbój w śred:
nim wieku położył rękę na ramieniu ojca i roz-
mawiał z nim tym samym szorstkim głosem, który
domagał się otwarcia bramy. |
— Przedewszystkiem musimy iść do pałacu

Vórealów — mówił ojciec zdecydowanym głosem.
— Tam: kula zakończy życie oszusta. Wówczas
pojedziemy odebrać skarb, który ten łotr, wysłał
według wszelkiego prawdopodobieństwa wraz 2 Si-
monem.
= Zgoda ma pan rację, tak trzeba zrobić —

mówił stojący koło ojca potężnych rozmiarów
człowiek. — Ale trzeba jeszcze wziąść pod uwagę
różne inne rzeczy. Gdy wjedziemy da pałacu Vó-
realów możemy się znaleźć raptem w gnieździe 08.
Ten oszust, to bohater ji człowiek, który umie
świetnie walczyć, Pod tym względem nikt się na
nim nie zawiedzie, Musimy wpierw zwołać ludzi
na pomoc. Jeśli pan ich zawezwie, panie Alverado,
wielu walecznych ludzi stanie tu natychmiast z
bronią. Zapewnijmy sobie lepiej do tej roboty od+

 

 

powiednią pomoc! Panie Cabrillo pan też może
nam dopomóc.

Cabrillo! Jak ostrze noża przeszyło ją to imię.
Zobaczyła brutalną twarz, tłuste ramiona! Uczucie
wstrętu dodało jej sił: wstała. Wiedziała już, że nie
może wrócić do swego pokoju.
1 Ta falanga niebezpiecznych, świetnie uzbro-
jonych ludzi z jej własnym ojcem na czele miała
zalać wzgórze na szczycie którego stał pałac Vė-
realów i dokonać zamachu na Życie bez'miennego
człowieka, który wyznał jej, że ją kocha, Ogarnęła
ją ogromna litość i współczucie. Tłumaczyła so*
bie, że to nie może być miłość; wszak była osobą
rozsądną i musiała nienawidzieć zdrajcę! A jed-
nak, naprawdę widziała oczami duszy tylko dwa
obrazy: pochylającą się nad nią twarz na Plaza
Mumizipale i ciężką, szerokorszczęką fizjonomję
Cabrilla.

Cichutko zbiegła schodami na dziedziniec,
stamtąd do zabudowań gospodarczych, do stajen.
W kącie ziewał zaspany chłopiec stajenny .Nie

zwróciła na niego uwagi, on również nie spostrzegł
jei. W boksie stała jej gniada klacz, Julietta. Przy”
witała panią pieszczotą aksam'tneśo pyska i ci-
chym rżeniem: Alicja pręciutko osiodłała ją, za”

'łożyła uzdeczkę i wyprowadziła ze stajni boczne”
mi drzwiami. Drzwi te otwierały się wprost na uli-
cę. Wsiadła. Ostro kute kopytaJulietty' zadudni-
Ve bruku. Alicja pomknęła w kierunku pałacu

realów.
ROZDZIAŁ XXIX

KIM JEST JAN JONES?

Co ona žrobi dojechawszy do pałacu? Czy
może wyjawić swoje nazwisko i pozwolić by oglą-
dała ją służba? Nie... Chyba umrze że wstydu..
Owszem, postąpi tak właśnie i nie wyda jej się to

 

nięzem trudnem! Rączką szpieruty uderzyła w
zamkniętą bramę Odezwał się głos służącego.
— To ja Alcja Alverado — zawołała — Za”

prowadź mnie natychmiast do twego pana, Cho*
dzi tu o śmierć lub życie, o śmierć lub życie.

Na dźwiek jej imienia otworzyłaby się szero*
ko każda brama — nawęt jeszcze masywniej-
sza od tej Rozwarły się ciężkie podwoje. Patrzała
teraz w czyjąś przerażoną i zdumioną twarz.
— Prędzej, Prędzej.
Błyskawicznie zsunęła się x siodła i szła

śpiesznym krokiem za nieszczęsnym  portjerem.
Weszli do pałacu. W wielkim mrocznym hallu,
oświeconym skąpo wiszącą lampą musiała zacze”
kač, Tuž nad nią wisiała głowa jelenia, rogi jego
błyszczały w świetle lampy, a sztuczne oczy pa"
trzyły na mią uważnie. Niedaleko stało krzesło:

a za nim zaczynała się duża klatka schodowa. Re'
szta tonęła w ciemnościach. Pokój ten wydawał jej
się grobowcem, czekającym na śmierć mężnego
człowieka. Podeszła do framugi okiennej chcąc
nocnem powietrzem ochłodzić twarz... przed nią,
w księżycowej poświacie, leżała biała plama San
Tr'ste. Wydało się Alicji, że słyszy daleki śrzmot.
coś jakby tupot wielu końskich kopyt u podnóża
wzgórza, na którem stał pałac. A może to jej prze
тазопе serce tak mocno biło? Kiedyż on nadej'
dzie? Przyszedł wreszcie Ubierał się w'ćać po'
śpiesznie. Oczy jego były pełne powaci i radości
zauważyła jednak, że na twarz padł cień nowych
trosk. Nie traciła czasu, zaczęła odrazu mówić
drzącym głosem,
— Prawdziwy Vóreal przyjechał. San Triste

powstaje w jego obronie; wielu Judzi stara się o to.
między innemi mój ojciec, Pomaga mu banda

* opryszków, Jeśli życie panu miłe niech pan ucieka,
|Adieul

(C. dn).  

Zjazd Stron. Narodowego w Opocznie
Opoczno, w marcu.

Po sprawdzeniu legitymacyj (wszyscy ©:
becni byli w nie zaopatrzeni) policje ze-
branie opuściła. Drugim mówcą był kol.
Suskiewicz, który przedstawił rozwój
polskich placówek gospodarczych w po-
wiecie w ostatnich miesiącach, poczem
krótko przemówił na temat potrzeb finan
sowych kol. Szczytowski. Reierat główny
© położeniu międzynarodowem i wew.
nętrznem wygłosił dr. Bielecki. Zebrani
wywody mówcy przyjęli ze zrozumie-

niem, przytakując zwłaszcza ustępom pa
święconym kwestji żydowskiej i „irontu
ludowego. W dyskusji zabierali m. in.
głos kol. Zimnica | inni,
Odprawa kierowników wykazała znacz

ny rozwój organizaji Str. Nar. i zywio-
łowy wręcz przypływ członków ze wsi w
szeregi narodowe. Wieś polska budzi się
i coraz lepiej rozumie potrzebę wyzwo-
lenia Polski spod wpływów żydowskich.
Opoczno, w którem do dziś stoi histo-
ryczny dom Esterki z czasów Kazimierza
Wielkiego, daje dobry przykład spokoj-
nej, a skutecznej walki z Żydami 0 go-
spodarcze jutro Polski, i

Na maralnesie sprostowan'a
Jeszcze o historji jednej metryki

czas Howiłów Wielki należał, Gdy do
2 lipca 1935 r. nie otrzymywał-na swoe
je pismo żadnej odpowiedzi, wystoso=
wał ponowne podanie do starostwa
trembowelskiego, do którego w mię*
dzyczasie wieś Howiłów przydzielono,
Dopiero ta wznowiona prośba nabra*
ła „toku urzędowego”. #

2) Rzeczywišcie w drugiej polowi
stycznia 1936 r. nadeszło do Juliana
Kuczmy pismo ze starostwa trembo*
welskiego, iż sprawa jego jest pomyśle
nie załatwiona. Lecz do dnia dzisiej*
szego (17 marca 1936 r.) ani łaciński
urząd parał. w Chorostkowie, ani е>
rownictwo szkoły w Howiłowie Wiel-
kim nie otrzymały żadnego zawiądo=
mienia, iż małoletniego Michała Kucze
mę należy wpisać do ksiąś metrykale
nych jako obrządku rzymsko-katolic=
kiego. Syn Juljana Kuczmy zatem
urzędowo figuruje do dnia dzisiejsze”
go jako obrządku grecko-katolickiego,

Ks. FRANCISZEK BŁOTNICKI,

 

Z CAŁEGO KRAJU
Wobec powyższych faktów — piszą

rodzice — prosimy uprzejmie Kuratorium
Okręgu Szkolnego » usunięcie nauczycie

li w Poroninie, gdyż takim wychowaw.

com dzieci powierzać nie możemy”.
Na skutek tej skargi przyjechał inspek=

tor powiatowy p. Koszyk, przesłuchał kil
ku, zapytał czy są gotowi przysiąc, przy+
pomniał surowo, jaka odpowiedzialność
grozi za oszczerstwo i od echał,

Kuratorium odpowiedziało pismem z
dn. 21 stycznia 1935 Nr.BP-897-36 „Do
Pana Józefa Guta zamieszkałego w Po-
rominie. Załatwia'ąc skargę Pana i towa-
rzyszy bez daty na miejscowych nauczy-
cieli pp. Klamuta, Klamutową, Kurczów-
nę, Piotrowsiką i nauczyciela kierującego
w Murzasichlu p. Grzebinogę, kurator-
jum po dokładnem zbadaniu czynionych
im w tej skardze zarzutów — oznajmia,
że przeprowadzone dochodzenie--nie-u-
'awniło żadnych inkryminowanych tym
nauczycielom uchybień.
„Wobec więc tego, że przez wniesie»

nie do kuratorjum oszczerczej skargi —=
podpisani na niej dopuścili się fałszywe-
go oskarżenia wymienionych nauczycielł,
turatorum zwraca się jednocześni: do
Prokuratora Sądu Okręgowego w No.
wym Sączu z wnioskiem o pociągnięcie
tych podpisanych, a więc Pana i towa-
rzyszy do odpowiedzialności karnej Nas
czelnik Biura Personalnego dr. Śt. Kore
czyński".
Zapewne w związku z tym wnioskiem

obchodzą policjanci domy niektórych z
podpisanych, tłumaczą co ich zato czeka
i skłaniają do cofania podpisów.
Taka jest procedura przedwstępna. Sa

mą sprawę poznamy ze szczegółami na

ewentualne rozprawie sądowej (K)
;.—m>m>—

Apl. Siemaszko
choruje w więz er iu

Przebywający w więzieniu w Łodzi
aplikant adwokacki, Napoleon Sie”
maszko- b, więzień Berezy, ostatnio
ciężko zaniemóś! na wątrobę. Proces
p. Siemaszki i dwudziestu narodow"
ców łódzkich z art. 166 K. K. (zwią*
zek. mający na celu dokonywanie
przestępstw) został już wyznaczony
na 20 kwietnia r.

Ostatnio obrońca p. Siemaszki uzys*
kał widzenie z nim. Obrońcy złożyli
do Sądu Okręgowego podanie o
zwolnienie p. Siemaszki, wobec cięż*
kiego stanu zdrowia.

 



Aresztowanie delegata Rady ZZZ
w Niemnie

Z Lidy donoszą, iż w dniu wiczo-
rajszym na polecenie prokuratora
Sądu Okręgowego został arelszitowa-
ny w Niemnie koło Lidy delegat Ra-
dy ZZZ Bronisław Malewski, który

z ramienia ZZZ prowadził tam od 2
tygodni strajk 700 robotników w
hutach szkła.

Malewskiego skuto w kajdanki i
odstawiono do władz śledczych (h)

Aresztowanie robotników w Niemnie
Z Lidy donoszą, iż strajk w hu-

tach szkła w Niemnie coraz bardziej
zaostrza się. Strajkuje z górą 700
robotników. Ze względu mna dość
częste awantury wywoływane ze
strony robotników objekty hut obsa-

Stanwody
GŁĘBOKIE. (Pat), Zator lodowy

na rzece Dźwinie o długości 31/2 kłmi
grubości 3 im. utworzony: w rejonie
wyspy króla Stełana Batorego w
kierunku Doroszkiewicz ruszył w
nocy z dnia 18 na 19 bm. Następnie
zator zatrzymał się przy wyspie
Olesznica i zajął przestrzeń od tej
wyspy aż do tw. Popławy. Dźwina
na odcinku Dzisna — Popławy wol-

dzone są przez policję. W. dniu
wczorajszym zą usilną agitację aresz
towano 3 robotników członków
ZZZ w Lidzie. Robotników skiero-
wano do dyspozycji władz sądowo-
śledczych. (h)

na Dźwinie
na jest od kry lodowej. Stan wody
na rzece Dźwinie w dniu 19 bm. o
godz. 7 min. 10 wynosił 8 m. 70 cm.
na Dzisience — 6 m. 87 cm.
Z Łotwy donoszą, że około Dyne-

burga wylała Dźwina, zalewając ob-
szar 15 kiw, przyczem wieś Liczna
zostałą całkowicie zatopiona. Z in-
nych miejscowości została ewaku-
owana ludność.

 

Demonstracja
Wczoraj 20.III o godz. 12 zebra-

ła się przed Urzędem Państw. Fund.
Pośr. Pracy dość liczna grupa bezro-
botnych oczekująca na wynik kon-
ferencji swej delegacji z p. dyr. Pa-
czyńskim, Stanowiska urzędowego
w tej sprawie nie możemy podać,
$gdyż p. dyrektor nie raczył przyjąć
naszego współpracownika  wyrólż-
niając go w ten sposób zpośród  in-
nych sprawozdawców. Te szczegóły
które podajemy są zebrane wśród
bezrobotnych.

Przed dwoma tygodniami
wenjowała podobna delegacją

ESISESI TAKSI SIT
KUPUJCIE

„WIELKĄ POLSKĘ“
Narodowy organ walki

Cena 10 groszy.

do nabycia w kioskach.

inter-
w

 

 

TEATR MIEJSKI

bezrobotnych
sprawie redukcji dni pracy, która
wynosiła za lutyi marzec w nie-
których wypadkach 3 dni. Pozatem
żądano zwiększenia dni pracy: na
marzec w związku ze  zbližającemi
się świętami oraz wyznaczonemi па
1 kwietnia eksmisjami. Wczoraj p.
dyrektor zakomunikował delegacji
wynik swych starań. Otóż od 23
marca otrzymają bezrobotni norimal-
ną, miesięczną ilość dni pracy jako
zapomogę świąteczną i zasiłek na
kwiecień. Co do zredukowanych dni
p. dyrektor wyjaśnił, że redukcja na-
stąpiłą w związku z koniecznością
zatrudnienia wypuszczonych na mo-
cy amnestji,

"Dla wyjaśnienia dodajemy, że
bezrobotny mający na utrzymaniu
do 2 osób dostaje 4 dni miesięcznie,
za cały okres zimowy wynosiło 16
dni, a za dzień pracy fizyczny pra-
cownik otrzymuje 2 zł, umysłowy
3zł. (s)

na POHULANCE
„Wesele Figara'
KOMEDJA W 5 AKTACH BEAUMARCHAIS, PRZEKŁ. TAD. BOYA-
ŻELEŃSKIEGO. REŻ. I INSC. K. BOROWSKL DEKOR. W. MAKOJ-

NIK. KIEROWN. MUZ.
Piotr Augustyn Caron de Beau-

marchais, sym zegarmistrza pary-
skiego z ul. Saint Denis, ur. w 1732,
napisał swego „Figara' z tą samą
mieokiełzaną pasją, wściekłym tem-
peramentem
rem z jakim robił wszystko! w swem
życiu ruchliwem, rzutkiem, bojow-
niczem, awamnturniczem a pełnem
sensu, treści i wewnętrznego bo-
$actwa. Z taką samą pasją ulepszał,|
własnemi wynalazkami, mechanizmy
w zegarach swego ojca, oddawał się
muzyce, uczył na harfie córki kró-
lewskie (Ludwika XV),
załatwiał tysiączne operacje finan-
sowe, które go uczyniły człowiekiem
bogatym i niezależnym, walczył z
arstokracją, parlamentem i wiszyst-
kimi swymi wrogami i prześladow-
cami — nietylko piórem lecz i szpa-
dą, zajmował się teatrem, bronił au-
torów dramatycznych  wyzyskiwa-
mych przez eksploatatorówi aktorów
podejmował wiekopomne wydawni-
ctwo dzieł Woltera, uruchamiał fa-
bryki amunicji dla pomocy walczą-
cych o niepodległość Stanów Am. P.,
organizował  subskrybcję pożyczki
francuskiej dła zbudowania nowej
floty franc. w miejsce nieopatrznie

i niespożytym humo- :

jdla jej wystawienia

obmyślał ij

S. CZOSNOWSKI
„księgarz, agent polityczny, fundator
kasy eskontowej, wydawica, pamię-
tnikarz, świetny djalekrtyk i kome-
djopisarz, człowiek  milmo licznych
jnieprzyjaciół pełen optymizmu dla
życią i nieustannej wesołości, miał,
jz wystawieniem swego drugiego ar-
cydzieła — „Wesele Figara", „cette
fameuse pitce' jak je mazywali
wispółcześni — 'tysiączne kłopoty i
trudności. Według krążącego wów-

zużył Beaumarchais
więcej „esprit”'

niż go potrzebował do jej napisania.
Komedja ukończona i złożona w

Theatre Francais w 1781 r. została
wystawiona pierwiszy raz dopiero w
kwietniu 1784 r.

Król — wówczas już Ludwik XVI
'po przeczytaniu szituki wraz z kró-
lową i panią Campan — zawołał:
„Ta obrzydliwość nilgdy mie ukaże
się na scenie! Trzebaby chyba zbu-
rzyč Bastylję?“
Król zatem zadecydował, że sztu-

ka nieodwołalnie grana nie będzie
| wardy i nieustępliwy a w walce
„cziujący, się w swoim żywiole Beau-
,marchais, postanowił że jego kome-
dja grana będzie bezapelacyjnie
Rozwinął tedy w tej walce niesły

„czas dowcipu
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› Juž od wiekėw kobiety
wiedzą, że olejek oliwko-
wy posiada niezrównane

wartości kosmetyczne.

20.000 specjalistów

kosmetyki poleca używa-
nie tego olejku przez co-
dzienny zabieg kosmetycz-

ny mydłemPalmolive, wy-

rabianem wyłącznie na o-
zmarszczek i

  
lejkach palmowych i oliw-
kowych. Myjąc się, dbaj

w tak prosty sposób o pięk-
no Twej cery. Dwa razy
dziennie masuj ciało obfi-
tą pianą mydła Palmolive.
Twarz pielęgnowana my-

dłem Palmolive niema

gładka, młoda i piękna.

+ Gadyświat podziwia tę.dlziewczęcą cetę Dalmolive"

Oblite ilości szlachetnego
olejku oliwkowego użyte
są do wyrobu każdego
kawałka mydła Palmolive,
którego stale używanie
daje młodość, Tzw
świeżą cerę
1 urodę.

      

  
jest zawsze

 

"%Komunikat 5)
Zarząd Stronnictwa Narodowego w
Nowej - Wilejce komunikuje, że dnia
22 marca 1936 r. o godz. 12 m. 30,
w lolkalu Stronnictwa Narodowego w
N.-Wilejce, przy ul. Kościelnej 13,
odbędzie się ZGROMADZENIE pu-
bliczne, na którem przemawiać bę-
dą: kol. Witold Świerzewski p t.
„Sytuacja polityczna Polski“; kol.
Edward Zienkiewicz p. t. „Niebez-

pieczeństwo komunizmu”, Wistęp wolny.

Polacy, za przykładem Poznania,
Łodzi i Częstochowy, wstępuicie
w szeregi Obozu Narodowego!

Zapisy przyjmuje Sekretarjat w Śro- prymarja, o godz. 10.30 suma z pro- ,,
dy od 17—19 i w niedzielę od 11.30
do 15. N. Wilelka — Kościelna 13.
XTmms | udzieleniem do ucałowania relikwii obowiązuje.

Awanturnik w pociągu
"POSTAWY. W dn. 16 bm, o godz.

22.40 Ikierownik pociągu zawiadomił
posterunek na st. kol. Woropajewo,
że w biegu pociągu wybito z. wago-
nów 2 szyby, Wszczęte niezwłocznie
dochodzenie wykazało, że dopuścił
się tego poborowy Kazimierz Szpak,
m-c wsi Powicie, gm. druiskiej. Po-
nadto w czasie postoju pociągu,
Szpak, będąc w stanie nietrzeźwym
urządził awanturę i zakłócił spokój
publiczny, wobec czego zatrzymano
$o na posterunku do czasu wytrzeź-

 

wienia. Za rozbicie 2 szyb władze,
kolejowe spisaly na Szpaka proto-.
kół.

nę

Bl PASTA DEA DO ZĘBÓW

doskonole czyści zęby.

wszęd

kamień nozębny. Utrzym

rza

obronie tekstu  „Figara“;

Sp.
Lab

zie, gdzie szczotecz

| Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

 

wiieńska
dn. 21 (sobota) bm. o godz. 7 wiecz.

Po mglistym, miejscami chmurnym ran-; w jokaliu Seminanjum  Histor. USB.
ku, w ciągu dnia pogoda słoneczna.

Po nocnych przymrozkach, dość znacz-

nych w górach, dniem wzrost temperatury| pirof,
do 12 C.

(Zamkowa 11).
Na porządku dziennym: 1) odczyt

Słabe wiatry z kierunków wschodnich |sprawy. administracyjne.!
lub cisza.

` WIADOMOšCI KOšCIELNE.1

! — W kościele św. Katarzyny
Obecność członków obowiązkowa! ow dniu dzisiejszm 21 marca przypa- |ste

dą wielka uroczystość, połączona z| bim. odbędzie się w sali

R. Mienickiego pt. „Popis
szlachty połockiej 2 r. 1765", 2)

Wstęp wolny.
ODCZYTY.

— Powszechne wykłady uniwer-
ckie, Dziś, w sobotę, dnia 21-go

V-ej (ul.
' odpustem — uroczystość św. Bene-|św.-Jańska) odczyt prof. dr. M. Mbo-
dylkta Opata. relowskiego pt: „Dezyderaty  este-

Całodzienne wystawienie Najśw.! tyczne w urbanistyce Wilna” z cyklu
Sakramentu, o godz. 6.30 uroczysta

cesją i nieszporami o godz. 5 po pol.,
na zakończenie komplety z procesją

"św. Benedykia.
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Koło Polonistów U. S. B.
Komunikuje, że na Wainem  Zebra-
niu członków dn. 15.III br. dokona-
no wyboru nowych władz koła w
składzie następującym: prezes —

odczytów pod ogólnym tytułem
Piękno Wilna a urbanistyka”. Po-

czątelk o godz. 19-ej. Wistęp 20 gr.
Młodzież płaci 10 gr. Szatnia nie

з

į Ponadto Zarząd Powszechnych
Wykładów  Uniwersytedkich podaje
do wiadomości, że dnia 26 marca rb.
„o godz. 19-ej odbędzie się piąty
, wykład z tego cyklu, a mianowicie p.
„konserwator dr. K. Piwocki wygło-
jsi odczyt pt. „Otoczenie zabytikėw a

kol. Tujakiowski Allojzy i wiceprezes|urbanistyka”.
— kol. Białkowski Henryk, skarbnik
kol. Grizer Bolesław, sekretarz -—
ikol. Kajecianko, Nora i Karpiej Jan.
Rada Nadzorcza: przewodni y
kol. Pitalk Czesław, członkowie: kol.
Kosiłowiczówna Janina i Korotai
Wiadystaw.

POSIEDZENIA.
Wydziału III
odbędzie się

Posiedzenie
T-wa Przyjaciół Nauk

RS
Akc. Warszawskie

„otoki Chemiczne:

  
Delikatna pianaprzenika

ka nie dosięgnie. Usuwa

drowiu zębyi dziąsłaujewz

RÓŻNE.
— Bractwo Sceny Katolickiej im.

św, Genezjusza odegra dziś w sali
Stowarzyszenia im. św. Zyty przy
zaułku  Kazimierzowiskim 3 sztukę
w 5 odsłonach p. t. „Dzwonek św.
Jadwigi'. Początek o g. 18.30. Do-
chód do dyspozycji 24-ej Konferencji
św. Wincentego a Paulo.

NADESŁANE.
TELEGRAM! 23 marca przy-

ježdža do Wilna książę abisyński
Ras Kassa.

KRONIKA POBICYJNA.
— Osobliwe kwestarki. Przez władze

policyjne zatrzymane zostały wczoraj dwie

kwestarki, które, zbierając na niewiadomy

cel datki, nie miały przy sobie żadnych za-
świadczeń. Okazały się niemi dwie żydów-

ki: Eta Trynopolska, ul. Gęsia 25 i Leja

| Miklaszyńska, ul, Kozia 3. (e)
 

MARKA TZ ЧЫ kia LTA DO 6iAIA LET TAM T ОЕ TSRS(LAR

w ciągu ną a nieznaną dotąd w Polesce, wy- talentu wyszedłszy i z tej roli zwy-
kilku lat specjalnemi odczytami o brał, nieśmiertelnego imienia propa- I cieskio. Jego Figaro, którym był nikt
swej sztuce, czytaniem fragmentów i gator teatru w Polsce i dyrektor|inny jak sobowit

Wojciech Bogusławski do wystawie- | go twórcy,całości, zaostrzył ciekawość publicz.
ną do najwyższego stopnia. Dość że
zaatakowany z 'trzech stron król dał
pozwolenie na wystawienie sztuki
ale nie w Paryżu lecz... 'w Gene-
villiers, letniej siedzibie hr. de Vau-
dreuil. Na spektaklu był obecny ca-
ły dwór.

Trzeba było nielada talentu stra-
tegioznego by w 7 mies. później u-
zyskać pozwolenie na zagranie „We-
sela Figara'* w Theatre Francais.
Jest to jeden z ciekawszych epizo-
dów z. czasów. schyłkiu ancien rógi-
me'u. Uważano sztukę za rodzaj
firondy filozoficznej i uruchomiono
przeciw niej istną antylerję ostrych
pocisków. Popularność komiedji wy-
wołała żywe polemiki a jaki efelkt
robiły ze 'sceny niektóre ustępy,
dość powiedzieć, że jeszcze w dru-'
giej połowie XIX w. skreślano ze'
świetnego monologu ustęp: o wolno-,
ści prasy.
W napašciach na Beaumarchais'go

celował Suard, za którym ukrywał
się hrabia Prowancji. Na jego obel-
żywy atak» odpowiadał B. z właści-
wym 'mlu temperamentem, gryzącą
ironją i humorem. Obrażony i ośmie-
szony hrabią uzyskał u króla aresz-
towanie B. Król w owym momencie,
zajęty grą w karty, rozkaz zamiknię-
cią Beaumarchais z gromadą bandy-
tów w więzieniu Saint Lazare napi-
sał na... siódemce pik. Paryż na akit
ten zareagował w sposób tak śwał-

straconej w 1782 przez księcia de chaną energję i zręczność, poruszył |town, że w. kilka dni potem król ka-
Grasse etc. etc.
trudności i niebezpieczeństw wy-
chodził zwycięsko i wszystko co
zamierzał doprowadzał do końca z
uporem człowieka, który wie czego
chce — a co chce — mieć musi.

Ten człowiek, aż do dnia śmierci
(1799) niespožytej energji, fabrykant
papieru, fabrykant broni i amunicji,

ze wszystkich wszysiikie sprężyny, do których klu-|zał uwolnić
czem nie najmniejszej wagi było za-
dłużenie u niego na grube sumy wie-
"lu comtów i priinców, jak również i
Mo, że u tego człowieka z głową,
wielokrotnie w sprawach finansów i
administracji poszukiwali rady mi-
mistrowie. Otrzymał więc pomoc
kilku cenzorów, kltórzy stanęli w

i
tymże dniu na przedstawieniu „Fi-
gara" ścisk był niebywały a słowa
jego: „gdy nie można zdeptać du-
cha — to się go z zemsty — maltre-
tuje”, przyjęto huraganami oklasków
i okrzykó"KÓW, |

 

Nic dziwinego, że sztukę tak głoś-

{

Beaumarchais'go. W

i

nia, na nowozonganizowanej przez
siebie scenie w pałacu Oskierczyń-
skim wWilnie, skompletowawszy ze-
spół ze świetnych niedobitków: war-!

dzięki Dszawskich, rozproszonych
smutnej pamięci staroście piaseczyń
skiemu Ryxowi, i z nowozaangażo-
wanych sił miejscowych. I wystawił
„Wesele Figara" przed Warszawą.
W. bież. roku właśnie przypada w

Wilnie 150 rocznica tego widowiska,
którą uczcił Teatr Miejski na Pohu-
lance w dniu wczorajszym t. j. dn. 18
imarca wystawieniem komedji Beau-
marchais. Należy zaznaczyć, że wła-
ściwie datą 'wystawienią „Wesela
Figara' przez. Bogusławskiego był
"dzień 8 maja 1786 r. czyli że 150-ta
rocznica przypada za półtora mie-
siącą zgórą.

Mamy więc znów do zanotowa-
nia piękną i poważną pozycję w dzie
jach tego teatru. Pietyzm dla dzieła,
jego epoki, jej charakteru i stylu,
który się wyraził w inscenizacji, re-
żyserji, w stylowej oprawie dekora-
cyjinej i kostjumowej, ilustacji mu-
zycznej i grze zespołu — dawał się
wiybitnie odczuwać od chwili pod-
niesienia kiurtyny — do jej zapadnię-
cia po ostatniej zespołowej scenie—
finale.

Scena cały czas przedstawiała
kalejdoskop barw i linji żywych a'
harmonijnych, na których tle i wśród.
których rozgrywała się 'wesoła a
jzłośliwa komedją intryżek, podejść,
miłostek, ' pyszalikowatošci, zazdro-
ści, niespodzianek etc. okraszonych
(kąśliwą satyrą. Jedynie temipo, któ-
re winno się posuwać z niepospolitą
szybkością pozostawiało (nie wszę-
"dzie) coś nie doś do życzenia.

junowiczowi. Bogato uzdolniony ten
alktor okazał rozległę sikalę swego

tość,

"p. Lili Zieliska,

%

‚ 50а

Rolę tytulową powierzono p. De- |

ór en miniature swe-
Beaumarchais'go, miał

dowicip, leklkość, zwinność, weso-
maturalny wdzięk i bardzo

szczere momenty uczucia. Przytem
wyglądał ujmiująco, zgrabnie i ładnie.
oskonale  interpretowały obie po-

stacie kobiece: słodkiej hrabiny —
szelmutki gardero-

bianej — p. Elżbieta Wieczorkow-
ska, akicentując w nich jedna maxi-
mum: kobiecości i słodyczy drugą —
energji, = i uczucia bez kom-
promilsu. Wyglądały przyteim uroczo
Donżuana hr. Almavivę zagrał p.
Ścibor z dużą pewnością siebie po-
romicy serc, a szczerością wybu-
hów zazdrości we właściwych mo-
mentach. Świetne w humorze: sylwe-
tek i gry figury sędziego Gąski, nau-
czyciela Basilią i ogrodnika Amtonia
dali pp. Neubelt, Mrożewski i Suro-
wa; sekundowala im dzielnie zabaw-
na w roli Marceliny p. Jasieńska-Det
kowska. Milutko kozę - Franusię
odegrała p. Polakówna mwylkazując
ponadto największy wdzięk zpośród
tańczących. Poprawny był paź Che-
rubin iw interpretacii p. Ściborowej.
P. H. Borowski zwykł zbytnio się
eszofować; talk było z jego postacią
Pedrilla. Dobrze zagrał lekarza p.
Zastrzeżyński.

Staruszka ikomiedja, licząca sobie
sto piećdziesiąt kilka latek żywota
zadowalą poczucie estetyczne, za-
ciekawia, interesuje i bawi lepiej niż
niejedna z najmłodszych. Sprawia to
talent twórcy, świetny przekład je-
śo tłumacza i wysokie walory insce-
mizacji, reżyserjii i wykonania, To też
na widowni panuje niepodzielnie
rzetelna wesołość, znajdująca: ujście
w gnzmiących okłasikach i salwach

u.

Pilawa.
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Teatr i AW
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o gódz. 8 wiecz. „Wesele Figara" komedja

w 5-ciu aktach Beaumarchais, przekład T.
Boya - Żeleńskiego, z ilustracją muzyczną

Mozarta. Inscenizacja i reżyserja Karola

Borowskiego, naczelnego reżysera teatrów

stołecznych.

—  Jutrzejsza popołudniówka. Jutro

© godz. 4-ej poraz ostatni komedjodramat

w 3-ch aktach Kazimierza Leczyckiego p. t.
„Dzieje wolności”. Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Występy

Ol Obarskiej. Dziś „Ty to ja“.

— Przedstawienia. propagandowe. W

niedzielę o ś. 4 pp. oraz w poniedz'ałek

wieczorem, grane będzie dzieło Offenbacha

„Orfeusz w piekle”

wiczem w rolach głównych”.

— Jubileusz A. Wilińskiego. W sobotę

28 b. m, grana będzie po raz pierwszy pię-

kna op. Millockera „Biedny Jonatan".
Przedstawienie to danem będzie ku uczcze-

miu 50-lecia pracy scenicznej Aleksandra

Wilińskiego.

— Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.
Dziś program rewjowy pt. „Od Sewilli do
Grenady". Początek przedstawień o i
6 min. 45i 8 min. 15,

52 za kotarstudjo.
„Uprzejmy człowiek* Audycja radjowa

„Wesołej Syreny”.

Czy warszawiacy są uprzejmi? Na to
odpowiada szeregiem błyskawicznych sce-

nek Jerzy Ostrowski w „Wesołej Syrenie“

р. ® „Uprzejmy człowiek”. Komedyjka ta,

madana kilka tygodni temu, wizbudziła po-

wszechną wesołość. Satyra, jak widać, by-

ła ostra, ale prawdziwa. Zewsząd napływa-

ty wołania o powtórzenie. Podpatrzony z

życia skecz będzie zatem powtórzony w śo-

botę, dnia 21 marca o godz. 21.30, Główną|

rolę kreuje niezawodny komik Jan Kurna-

ma

ЧDaw
Pocz.3.45,6,8.15, 10.30.

HELIOS |
 stka świata

we wzruszającym
dram duszy kobiecej „Nie odchodź,odemnie“ M>

Akcja tego filmu rozgrywa się na tleprzepieknych
Nadprog'am: KolorowajztrakcjaRiviery.

Początek o 4, 6 8 i 10.15.

POLSEIE kiss

ŚWIATOWI
iMiekiewicza9 |9

z Bestani i Wawrzko-'

Ekstaza milošci!
Najwieksza arty-

kowicz -- wujaszek z kresów, który po raz

pierwszy przyjechał do stolicy.

Odpowiadamy naszym słuchaczom, Audycja
z cyklu odczytowego „Mówimy o prowincji.

Cykl odczytów radjowych, których te-
matem było życie prowincji — wzbudził

wielkie zainteresowanie wśród radjosłucha-

czy, którzy wypowiadają swoje zdanie w

stosunku do poruszanych zagadnień listow-

nie, Listów też tych nagromadziła się spora
ilość, Na materjały nadesłane przez radjo-

słuchaczy, protokuły dyskusyj i listy —

autorowie trzech pierwszych pogadanek z
tego cyklu: Jan Kuczawa, Stanisław Sumiń-

ski i St, Kuszelewska - Rayska udzielą od-

powiedzi o godz. 17.50 dnia 21 marca.

Q polskich laureatach Nobla dla Polaków

z zagranicy — przez radjo.

Audycja dla Polaków z zagranicy w

dniu 21 marca poświęcona będzie polskim

laureatom Nobla. Słuchacze nasi z zagrani-
cy przypomną sobie postacie Sienkiewicza,

Reymonta i Curie - Skłodowskiej, uczczo-
nych największem  odznaczeniem  między-

narodowem. Audycję opracował znany pre-
legent radjowy p. Roman Zrębowicz.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 21 marca.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka z płyt.
Dziennik poranny, Muzyka z płyt. Giełda
rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10 — 11.57
Przerwa. 11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien-

nik południowy. 12.10 Przegląd prasy rolni-
czej. 12.25 Koncert. 13.25 Chwilka góspo-

darstwa domowego. 13.30 Koncert życzeń,
14.30—15.00 Płyty. 15.00 „U kowala", ep'-

zod z pow. Stefana Grabińskiego „Wyspa
Itongo'. 15,15Małaskrzyneczka. 15.25 Ży-
cie kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Fon
cert tria salonowego. 16.00 Lekcja języka
francuskiego. 16.15 Słuchowisko dla dzieci.
1645 Cala Polska śpiewa. 17.00 Polacy na
dalekich lądach i morzach, odczyt. 17.15

| Nowości z płyt. 17.45 Świat maszych roślin.
17.50 Mówmy ©prowincji, 18.00 Utwory na

asi18.20 Arjei pieśni w wyk. Józefa

 

zięciowi, że nie powie o jegó' eskapadzie.

 OTWORZE Am —-—

„FRASOUITA“ | (o možia zgubić iMnie]KINO „ŚWIATOWID*.
Szkoda, że dyrekcja Kina Światowi

nie wytrwała do końca w żamiarze me! W Hampshire w Anglji zdarzył się na-

nia filmów bardzo dobrych. „Fransquita" stępujący, miepozbiawiony zresztą swoiste-
jest bardzo przeciętna. Najpiękniejszą jej go; groteskowego humoru wypadek.

zaletą jest melodyjność, pozatem dobre są O godzinie drugiej w nocy, zadzwonił
ktoś do mieszkania pewnego dyrektora

kina.
niektóre epizody humorystyczne. Natomiast

wprost skandalem jest sama postać Fras-

— Kto tam? — zapytał zaspany $ospo-

* даг

quity. Wypłowiała i zasobna' w lata lwica
w roli młodej i pięknej cyganki.

— Proszę otworżyć. Mam wielką proś-
bę do pana dyrektora —- odpowiedział

Na podłodze, w przejściu, leżało, śpiąc
w najlepsze, maleńkie,  kilkutygodniowe
dziecko w poduszce. To był ten „wartościo
wy przedmiot”, zostawiony w kinie przez
roztarg$nioną matkę, która znalazłszy swoją

zgubę, zasypała dyrektora kina potopem
podziękowań.

W mojem kinie nic nie może zginąć.

Mam służbę nieposzlakowanej uczciwości

odpowiedział najpoważniej w świecie, na
owe podziękowania, dyrektor,

PRECZRDC ia LLASE

Humor zagraniczny

Kino to mnie opera gdzie „podobno“
wystarcza tylko głos. Autor scenarjusza

zawiódł tym razem na całej linji dając treść dźwięczny, kobiecy gos.

przeraźliwie mizerną. Szablon święci swe Dyrektor  otworzyL' Do“ przedpokoju

tryumfy niepodzielnie. Narzeczony jedzie 2 ASK niłódaj logi dada Pintody ćiło-

przyjacielem poznać narzeczoną, po drodze „ek, ”

poznaje śpiewaczkę cygańską i z miejsca zin
: sk Vis к а 2 — Panie dyrektorze — dama błagalnie
zakochuje się w niej, a przyjaciel dla od złożyła dłonie — ja bardzo proszę, par
miany w narzeczonej, po  nieuniknionych 2 ki KURTUAZJA.
perypetjach szczęśliwe połączenie dwuch oz zam Usa Ewe salę 5 '

par. Gdyby nie wygląd Frasquity i w pa- — Teraz? O tej porze? Przecież jest Słynna Rachel napisała niegdyś do
moc. Pani wybaczy, ale to niemożliwe,
— Panie dyrektorze, ja jednak bardzo

proszę. Myśmy byli dziś na seansie, na
ostatnim seansie w kinie u pana, zostawi-

liśmy tamcoś, na ławce, kto wie, może na

podłodze.

„S* | — Jutro rano pani sobie to odbierze.
| Teraz i tak nikt niczego stamtąd nie za-

AST TOSAKL e
CZYTAJCIE I ROZPOWSZECH.'
NIAJCIE PRASĘ NARODOWĄ.

Dumasa list następującej treści:

„Drogi Przyjacielu! Niech "panprzyje-
dzie do mnie jutro na śniadanie. Nie bę-

dzie się Pam wprawdzie bawił, bo nie je-

stem interesująca. Ale ponieważ posiadam

doskonałą pamięć, będę interesującą na-

zajutrz”...

ru miejscach już zanadto naciągane sytuacje

film byłby zupełnie miłym, przeciętnym
obrazem. Artyści drugorzędni grali dobrze
— zwłaszcza miłutka para — przyjaciel: i
narzeczona. Pyszny był teść zaręczający

EGOISTA.

Do leżącego na łożu śmierci złośliwe-

go pisarza francuskiego, nazwiskiem Colar-

—Panie .dyrektorze -— dama prosiła
coraž rzewniej — to jest jednak bardzo

ważne, Myśmy tam zostawili bardzo cenny,

WWWRRT;bardzo wartościowy przedmiot. Ja bardzo deau, przyszedł jego przyjaciel, Barthe,

proszę. aby "mu odczytać swoją nową sztukę

Korolkiewićza. 18.50 Pieśni ludowe w ar- „Egoista“.
Czego się nie robi dla pięknych, mło-

dych kobiet. Dyrektor kina ubrał się i
klnąc prawdopodobnie w duchu fatalną
przygodę, poszedł z nieznajomymi do kina.

tystycznem opracowaniu. 19.10 W: promie-.
miu dwu kultur, odczyt. 19.25 Koncert re-
klamowy. 19.35 Wiad. sportowe. 19.45 Po-
gadanka aktualna. 19.55—20.00 Przerwa:

Cołardeau wysłuchał utworu do końca,

złożył autorowi powinszowanie i dodał:

— Komedja jest wyborna, ale postaci

20.00 Melodja za melodją. 20.45 Dziennik
wieczorny. 30.55 Obrazki z Polski współ-
czesnej. 21.00 Audycja dla Połaków zagra-
nicą. 21,30 Wesoła syrena. '22.00'' Koncert
Ork. Symf. 23,00 Wiad.* met.  23:05-—24.00
Маггука lekka.

Otworzył im ciemną salę,
wszedł razem z mimi,
czone ławki, na' salę kinową.

— O jest! —usłyszał po chwili radośny:

okrzyk pięknej damy.

A a aa pocz. o 2-ej. Najpopularniejsży film 1936 r.

id COPPERFIELD

zapalił światło;

między: gęsto stło- stycznego:

mu -człowielsowi
medję.

czyta

i Wspólnika©
46 większego sklepu
przyjmie solidna przed-
wojenna firma. Adres:
ul Mostowa 1, Sekr.
Stron. Narod. 584—2

CGй

 

Elžbieta BERGNER CASINO|
. sztuki

„Sily. Symfonies'* oraz aktua|j
W niedzielę od g Žej

Szampańska operetka filmowa produkcji

austrjackiej. zł *mużyki, śpiewa

3:„Erasquita.
Mužyka w wykonaniu wiedeūskiej orkiestry filharmonicznej, pod osobistem kierowalo-

twem znakomitego kompozytora

 

FRANCISZKA  LEHARA.

 

Jak wiosna przyrodę, tak ogłoszenia w

„DZIENNIKU WILEŃSKIM"
ożywią Twą Firmę

Nie będzie zastoju w handlu. Ruch przedświąteczny wzrośnie. Kupiec
polski będzie miał liczną klijentelę i pełną kasę, skoro zechce się

ogłaszać w

„Dzienniku Wileńskim||
najstarszem i najpoczytniejszem piśmie na Wileńszczyźnie.

Administracja czynna od 9 r. do 6

 

NASION
ist 1860 W.

RÓŻE i
Cenniki wysyłamy bezpłatnie,

 

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od g. 9--18. CENY PRENUA

wiecz. — Mostowa 1 — tel. 12-44.

Pn]
100 LAT MIJA, RO OD 1840 ROKU ISTNIEJE 1

tir. H, RUSIECKI

1 O:e« Andrukowicz
Obserwator zegarów u Jego Eksc. Arcypasterza, dres
p. Wojewody, U. S B., Magistracie i wielu in,T

Solidna, gwarantowana naprawa Oraz sprzedaż zegarkówkra- |

CemyRw Admin. „Dz, Wil."iProboszcz
jowych ! zagren.

Zegarki od 5 zł.
1

gwarantowane polecają

Zakłady Ogrodnicze

WELER telef 1057
Wilno, SAU004A 8.

DALJE

(ennedy
+rajobrazów WłochA

 

NIEMIECKI —
z NOA t

„Początek o g. Zej sunklagė 3-4. 515—2

BORYS UA PAE wash:‘ "maleį Inb dužej przy-

i Bela LUGOSI w jednym filmie.p. t.:

»„Niewidzialny Promien'"į;
Nowa rewelacja w świecie nauki i techniki

- Bogaty nadprogram.

jgotowuję gruntownie,
„student, fachowy ko-
|repetytor. Łask. zgło-
szenia do Adm. dla
7Seo tam-

saefiaf.,

 

 

WSZYSTKO STANIAŁO
*WYROBYŻE ZŁOTA

  E©`
1 SREBRA, ZEGART,

BUDZIKI.
"/ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZL. 4—

'u W. JUREWICZA
BOM FIRMY P. BUR
„WILNO, s A

 

_OBIADY |m
-JADŁOOaINIA
sa RE w

Wilno, MostowaL EGIn
Specjalne ustępstwo.być_eloelodz..strzyszaniew:

Możeb

  

 

 

DWÓR
=wzi miej.

woda,
3030kim:teołias, ko-

autobuso“ umeblowany do wy-——-munikacja

||szenia wolnychmiesz- służąca młoda, czy-
= 4 pokoi umeblo- sta, pracowita, z lep-
pr Opłata od szego domu, dobre

Właścicieli mie- gotowanie, sprzątanie,
adokcj po wy- do małej rodziny. Do-

aajęcin.

Potrzebny
— |ogrodnik-sadownik do 

TANIO! „Spatrzenia około 300
PRĘDKO |drzew starych i 300
SOLIDNIE! szczepów młodych.

wystuk mieszkania 1oże być od roboty
SRO e akordowo albo na or-

d o Zgł ia:
POŚREDN,- MIESZK. Šiais“ maj, "Kazimie:
„UNIWERSAL“ С
zostało przeniesione Trocki. RE 586—2
aż al, Mickiewicza 4
m. 6-2, tel. Z2-11. |

Biuro przyjmuje zgło”| Potrzebna

,bre polecenie. Zakre-
|towa 11. Spytać +
ZOrGę.

- Pokój | 
: wa. Wydzierżawiam najęcia. Portowa 19,

DOBERMANY jed a s Pig) m. it.
na!

| mięta,  ziedniedrogo dopacPEŁar meta: |
apuj gadać służ"og taGre R 6 £ a @| |przy StronnictwieNa-

Fortepian :iSó 4% (wejście z„dkg PnWilno, | skąkolwiek R e
sprzedaje się niedrogoulicy). ——  gĘdla członka Sekcji

firmy  Schrodera. «i — KTO POŻYCZY Weśróbótiogo. Z za-
Jagiellońska 6, | Fibarmonje 300 zł, na weksel wodu ślusarz wodo*

3-ch miesięczny dam ciągowy, żonaty, lat

(Li  |wdobrym stanie za- е pracę biurowo - in- 34,

"Motócyki az de hare
sprzedamzaraz. Adres.jsyłać: Kalwarja,

poleca

Luta Zzopadreń Lotnicy |
WILNO, Zawalna 28.

wł. JAN KRYWKO
+. KOOL iT IOKsTOK IAR RNS ETO

Tracewski, pok6j
mae PrzyRKTTAIMOCAZ AN LIT"

NASIONA CHEMIKALJA OPRYSKIWACZE

DO WYN.
umebloŠis

inteligentnej
dzinie:
m. 5.

|

ВЛО
ргпіяіо"e

„T.

kasową od zaraz wa, ——
runki do umowy. " SŁUŻĄCA
Wiadomość; Wilno, do wszystkiego, z do-
zauł. Szwarcowy 1/15 brem gotowaniem, po-

Šuikos 2—13. 588—2'

egoisty brakuje jednego rysu

rysu pisarza, który umierające-

charaktery-

pięcioaktową "ko-

Rządca
rolny poszukuje posa-
dy od 1 kwietnia lub
od zaraz do majątku,
ukończona szkoła rol-
nicza, kilkoletnia sa-
modzielna praca, mo-
£ złożyć kaucję. O-
lerty proszę kierować
do Adm. „Dz. WiL“
dla okaziciela „458“.

474

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

BIURALISTA,
w  madzwyczaj cięż-
kich warunkach ma-
terjalnych, prosi o ja-
kąkolwiek pracę,
choćby fizyczną. Ma
chorą matkę. Łaska-
we oferty do Admin.
„Dz. Wil.* dla J. W.

58—2

ABSOLWENTKA
Szkoły Przemysłowo-
HlandL poszukuje pra-
cy, choćby mało płat-
|nej lub praktyki w ja-
kiemkolwiek przedsię:
biorstwie, czy zakła-
dzie. Posiada b, do-
bre referencje. Łask.
zgłoszenia do Admin.
„Dzien. Wil*; tamże
adres.

JUŻ CZAS
zacząć _ przesadzanie
roślin Po
Qierty dla „
ka - fachowca Ad.
ministracja „Dz. WiL“

45—3
 

LEJE]
XIII KONFEREKONFERENCJA
T.P.M. św. Wincente-
$о a Paulo prosi ła-
skawych ofiarodawców
o obiady, lub lokatę
dla młodego chłopca.
chorego na płuca, sy-
pa wdowy z 5-giem
dzieci, i o pracę dla

jjej syna zdrowego. O-
|erty proszę skiero-
wywać: Połocka 3, m.

Garbarska 3/5, róg Wielkiej m. 12-a szukuje pracy. Por- 3. M. z.
48—2 od 10 do 12.
 

ODYNIEC"
WILNO

OKAZJA TANIEGO KUPNA)
wł, |, MALICKĄ

UL. MICKIEWICZA 6

AR supełnie zaiżonych porcelanę, szkło, naczynia, lampy, platery,

ypajemo nacryń na wszelkie uroczystości i zabawy bardzo tanio.

| Rewelacyjnie niskie ceny na serwisy, į
OROS"TOS atiO AD CARA

T———————————————— 05

MERATY: miesięcznie ż ódnoszeńiem "do domu lub prtesyłką počžtową <— 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 (10łam. 15 gr. Kronika redakcyjna i korminikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyirowe i tabela-

ryczne o 25%e drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki.*Administracja tastrzega”sobie amdióny tterminu druku i ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejeca.

Odpowiedzialny redaktorr STANISŁAW JAKITOWICZ.
«ь

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI

.

. "Drikaruia A. Zwierzyńskiego. Mlilno, Mostowa 1.

 
 


