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Eksportacja zwłok |
| NWenizelosa |
PARYŻ. (Pat). Odbyło się uro-|

czyste nabożeństwo żałobne z okazji
eksportacji zwłok Venizelosa. W u-|
roczystości poza małżonką i synami
zmarłego wziął udział szereg wybit-
= osobistości greckich i francu-

poniedziałek krążownik grec- osób.
ki zabierze na pokład  zwiłoki Ve- W. dolinie rzeki Ohio oraz w in-
nizelosa w Brindisi i zawiezie je do nych miejscowościach Nowej Anglji,
ojczyzny.

Dwa napady bandytów na bank
w jednym dniu

MADRYT. (Pat). Wiczoraj o godz.
14 pięciu zbrojnych wtarśnęło do
gnikchu Banku Hipotecznego w Se-
willi. Steroryzowali oni personel,
zabrali zkasy 5000 pest i zbiegli.

}{
į

Według ostatnich oficjałnych da-
mych, w czasie powodzi, jaka na-
wiedziła wschodnie i część południo
wych stanów, utraciło życie 168

 

rektora wydania im funduszów ban-
ku. Dyrektor napróżno tłomaczył
rabusiom, że kasa banku została tyl-
ko co ograbiona. Bandyci rozpruli

u-

6-ciu uzbrojonych. Zarządali od dy-' ias

powódź przyniosła olbrzymie spu-
aboszenia. Około.50 miast w 6 sta-
nach Nowej Anglii — Maine, New
Hampshire, Vermint, Nassachussetts,
„Rchode Island iConnecticut uległo
„pły?opa W 14u
stana otkniętych powodzią  zgi-
,męło 240 osób, .a 300"tys. osób jest
ibez dachu. Straty materjalne obli-
czane są na 400 milj. dolarów. W
stanie Pensylwanja i w. zachodniej
części stanu Virginją wybuchła  epi-
demja tyfusu i dydierytu, z którą
jprowadzi walkę Czerwony Krzyż.
|W stanie Maine ogłoszono stan wo-

y. :
„Daily News“ donosi, že kiobiety

i dzieci w Pilisburgu zbierają zepsu-
| ;
i

i

Wilno, Niedziela 22 Marea 1936 roku

niljmów dolarów strat powodowała roi
Żajścia i rabunki

r

te artykuły spożywcze przyniesione
przez wodę. Wygłodzona ludność
rabuje sklepy spożywcze, wskutek
czego dochodzi do starć z policją. W
Pittsbergu 300 wyrostków mapadłc
na pociąg towanowy z żywnością
Grupy wygłodzonych dzieci poszu
ikiwą swych rodziców. W Manchestei
zginęło 200 zwierząt w ogrodzie zoo-
logicznym.

Prezydent Roosevelt przeznaczy:
43 miljony dolarów tytułem zaliczki
na prace związane z naprawą szkód
na obszarach, nawiedzonych przez
powódź. Przy pracach tych  znaj-
dzie zajęcie w 10 stanach około 4
miljonów bezrobotnych.

 

  
l wiczu. Rozwiązana

Q godz. 15 m. 15, gdy dyrefttor
banku wracał z komisarjatu policji

go złożeniu skargi z powodu rabun-
= wtangnęło za nim do gmachu

- Parlament

kasę ośniotrwałą, zrewidowali
rzędników banku, zagarnęli przy-'
tem ogółem 6.000 pest. Policja przy-
była po odejściu bandytów. !

francuski

Uklad =omie
LONDYN. (Pat). Komisja główna dej chwili, którą uznają za  odpo-

ikonferencji morskiej zaaprobowala wiednią.
poszczególne artykuły układu mor- LONDYN. (Pat). Reuter donosi z
skiego pomiędzy Wielką Brytanją, Tokjo, że Japońja postanowiła wziąćj
Stanami Zjednoczenemi i Francją. udział w umowie, utrwalając. działa-|
Układ pozostanie w mocy do 1942 nie art. 2 traktatu londyńskiego o

 

 

 

ANTYMAGNETYCZNY

Kionika telegraficzna
* Rozwiązane zostały oddziały „Jung-

„sprawców zajść wyborczych w pow. wy-

organizacja wciągala

w swę szeregi młodzież szkolną.

* Sąd Apelacyjny w Poznaniu skazał 26
sprawców zajść wywrołowych w pow. wy»

rzyskim w miejscowościach Luchowie, Fer-

dynandowie i Dźwiersznie na kary w gra-

micach od 6 miesięcy do 2 lat.

** Z polecenia ZSSR redaktor naczelny
„lzwiestji” Bucharin udał się dziś do Len-
dynu, aby pomagać tam  komisarzowi Li-
twinowowi. ACE

** Agencja Reutera dowiaduje się, że
Rickett nie przywiózł żadnego planu

zakończył kadencję
PARYŻ. (Paij. O godz. 3 rano kich wspomnień. Deputowani obec-

włącznie. Japonja, która nie braia
udziału w naradach, oraz Włochy,
które wyrażają zastrzeżenia,

izba deputow:aych zakończyła swą nej kadencji mogą powiedzieć, że w mogły przystąpić do układu w Ка!

 

zbrojeniach. morskich, o posługiwa-
niu się łodziami podwodnemi w cza-
sie wojny.

sesję, uchwoliwszy szereg projektów
. Następna kadencja rozpocz-

nie się d. 1 czerwica. Jak wiadomo
wybory odbędą się 26 kwietnia i 3.
mają. ; : |
W końcu wczorajszego posiedze-

żadnej epoce historji parlaimentaryz-;
miu nie wysunęły się tak trudnei
tak poważne zagadnienia. Wyrażam
życzenie — zakończył premjer aby
nowa izba ożywiona była trzema
hasłami: miłością ojczyzny, kultu dła

šojus2 chińsko-sowiecki |

| pokojowego załatwienią konfliktu włosko-
| abisyńskiego.

który uszkodził antenę radjostacji. 8-u pa-

sażerów odniosło kontuzje.

** Rząd brazylijski wszczął rokowania
ae stanami Zjednoczonemi w sprawie zaku-

pu 10 kontrtorpedowców.

** Syryjskie władze wykryły organiza-
mia premjer Sarraut zabrawszy głos republiki i poszanowania  instytucyj
wyraził zadowolenie, iż parlament parlamentarnych.

jskakończy swe prace pięknemisłowa- | Narada nadduna| Mmi ministra2
przyjętemi jednomyślnem uznaniem
izby zjednoczonej, gdy chodzi © w Rzymie :
wielkie interesy ojczyzny. Rząd z RZYM. (Pat). Agencja Stefani

 

<ałą lojalnością przeprowadzi wybo- donosi: w pałacu weneckim odbyła
ry bez chęci wpiywanią na ich wy- się narada, w której wzięli udział
ай, Bez względu na to, jak zaciętą Mussolini,  Schuchnigg,  Gómbós,
będzie kampanja wyborcza, nie po- Berger-Waldenegg, Kaneya i Suvich.
winna ona pozostawić po sobie gorz-|

Ślub w_ Niemczech według starodawnego
rytuaiu germańs«ieg0...

Tygodnik katolicki „La France
Ca " zamieszcza notatkę,
którą ze względu na interesujące
cr dotyczące życia w obec-

mych Niemczech, podajemy w ca-
łości:
„W kościele, stiworzonym przez

dr. Dinter'a, który zamiast krzyża
umieścił ńa ołtarzu swastykę, który
wyrzekł się religii chrześcijańskiej i
oznajmił „powrót do starodawnego
germańskiego rytualu“ odbył się
ślub w nowym stylu.

Po odśpiewanej pieśni — hymnie |
wojennym, kazaniu i kilku modlit- |

į

obyczaju germaūskiego?“ Malžonek
stanął na NO i, czyniąc ab
rzymskiego pozdrowienia, zawołał:

bet”Hitler" (Tak, niech żyje
Hitler). Wėwezas dr. Dinter zwrócił
się skolei do walkirji: „Czy chcesz
stanąć u boku swego mężaw jego
trudnej walce o niemiecką ojczyz-
nę?...” - W odpowiedzi panna młoda
wyprostowała się jak struna, pod-

niosła prawe ramię i zawołała: „Ja,
I heil Hitler... :

Oto jak się dziś odbywają śluby
w Trzeciej Rzeszy. Rzecz dziwna,

wach dr. Dinter zwrócił się do ob-jskąd jednakowoż w „starodawnym

lubieńca z zapytaniem: „Czy chcesz, rytuale  germaūskim „wzięło się
mój towarzyszu, wziąć tę kobietę hitlerowskie pozdrowienie.. (KAP).

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
Dn. 5 — 6 kwietnia Zł. 1430

Zapisy w P B P „OREIS* MICKIEWICZA 20.

gamin G
NA SEZON WIOSENNO-LETNI

otrzymałem mateijay najnowszycn deseni. P.erwszorzędne

wykonanie tak z wasnych, jak i powierzonych mete'j.łów.

ZAŁŁOD < ul. Wileńska 32 m.2
KRAWIECKI t. KRAUZ I piętro, tel. 15-51.

CENY KONKURENCYJNE.
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przeciwko Japonii
TOKJO. (Pat). Agencja Domei

donosi: prasa podaje wiadomość ©
zawarciu tajnego sojuszu  chińsko-
sowieckiego, skierowanego przeciw-
ko Japonji.  Sowiety zobowiązały
się jakoby do zaprzestania propa-
gandy komunistycznej na terenie
Chin oraz do udzielenia rządowi
nanikińskiemu pomocy  materjalnej.
Chiny natomiast miały zobowiązać
się do zaprzestania akcji przeciwko
chińskim zbrojnym siłom komuuni-
sitycznym do wzmocnienia swych od-
= organizacyjnych przeciwko

\
!

Z Lidy donoszą, iž na skutek alar-
mującej depeszy,
przez Lidską Radę Z. Z. Z. do jej
władz w Warszawie o aresztowaniu
delegata Z.Z.Z. Malewskiegoi trzech
robotników huty szkła w Niemnie,
przybył z Warszawy rannym pocią-
giem do Lidy delegat Wydziału Cen-
tralnego Z. Z. Z. i jednocześnie re-
dalktor „Frontu Robotniczego, Ro-
muald Biernacki.

Biernacki posiadając szerokie

zgi ALKOWY OOOO 9)AAAAA
„Polonja'!

To nazwa n*jmodniejs
Już dzś nabędzie je E

U
A
T

torebe« pole. amy sz

Japonji oraz do współpracy z anmją
sowiecką  komunistycznemi  woj-
skami chiūskiemi.  Pozatem, rząd
nankiūski nie będzie dążył do roz-
szerzenia swej suwerenności w Mon-|
golji i będzie działał w porozumieniu
z Sowietami.
ЮБ©i RZEP NYC, BEPRŻÓAKAE AG RZTWWERYTWYRAZUJKI

Przy braku apetytu, kwaśnem odbija-
miu się, zepsutym żoiądku, wadliwem tra-
wieniu, obstrukcji, wzdęciu kiszek, zaburze-
niach przemiany materji,, pokrzywce i swę-
dzeniu skóry maturalna woda gorzka
Franciszka - Józefa usuwa z organizmu
substancje gnilne, zatruwające organizm.

za małżonkę według starodawnego ,UNIWW ZWT WCC РОН'

Aresztowanie specjalnego dele-
gata wydziału centralnego Z.Z.Z.

i red. „Frontu Robotniczego” w Lidzie
pełnomocnictwa swej centrali przy-

runku rozszerzanią strajku w Lidzie
i Niemnie. Ze względu jednak na
szkodliwą działalność Biernackiego,
prokurator Sądu Okręgowego = -
cił Biernackiego aresztować,

Funkcjonarjusze wydziału śled-
czego aresztowali Biernackiego w
czasie spożywania obiadu w jednej z
restauracji lidzkich. Biernackiego
osadzono w więzieniu. (h)

„egancka Pani
w POLSKIEJ SKŁADN'CY GALANTERYJNEJ

FRANCI
WILNO, ZAMKOWA Stel. 6-46

Ordoby do sukien, klipsy, klamry, przepiękne puderni-zki, nowe
zególnie.

UIZOOOTMWIOMIWOHMMIMTNOMM

ych pończoszek jedwabnych z mereżką

** Aeroplan odbywający lot z Karoliny
Północnej uderzony został przez meteor,

a nacjonalistów arabskich, którzy  przy-

'stąpili do tworzenia armji rewolucyjnej, w
sile 20.000 ludzi.

** Grecki minister marynarki Papari-
śopoulos podał się do dymisji,

** Flota amerykańska otrzymała rozkaz
wyruszenia na pełne morze na manewry.

Ostatnio flota powróciła z manewrów,

które trwały 5 dni. ,

** Studenci politechniki w Bukareszcie
ogłosili strajk spowodu obniżenia w nowym

budżecie subwencji rządu dla domu i kuch-

mi akademickiej. Charakterystycznem jest,
iż profesorowie uznając za słuszne żądania

„studjującej młodzieży, przyłączyli się do

(strajku studentów.

) ** Berlińska policja aresztowała w piątek
hr. Bolko Hochberga, najmłodszego syna

księcia Pszczyńskiego. Powody aresztowa- |
mią są nieznane.

** Min. Beck przyjął w Londynie
wczoraj ambasadora von Ribbentropa.

i ** W Coruna (Hiszpanja) komuniści

ogłosili strajk powszechny. Pomiędzy  po*
licją a strajkującymi doszło kilkakrotnie do

wystosowanej stąpił do energicznej akcji w kie- starcia, przyczem jedna osoba została za-
bita a kilka rannych.
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NADESZŁY NOWE MODELE
KAPELUSZY WIOSENNYCH
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Pozory i rzeczywistošč
Wprowadzając wojsko i umo-nie-

nie zbrojne do pasa nadreńskiego,
wbrew traktatowi wersalskiemu i
paktowi reńskiemu, Rzesza Nie-
miecka nie mogła powiedzieć: :robi-
my to, bo tak nam się podoba, bo
chcemy stanąć mocno i groźnie nad
Renem, bo to jest podstawą wszel-
kich maszych dalszych zaimystėw.
Nawet Trzecia Rzesza, chętnie przy-
grywająca ma fujarce pokojowych
mów Fiihrera Hitlera właśnie w
chwili najdalej idących samowoli,
unika takiej otwartości. Tym razem
znaleziono sobie taką odskocznię:
robimy to, ponieważ układ francu-
sko - rosyjski wzajemnej pomocy
przeciw napadowi naruszył pakt
reński w Locanno.

Wszyscy chyba doskonale rozu-
mieją, że gdyby nie znalazło się ta-
kie... uzasadnienie, to znalazłoby
się... inne. Czy jednak Rzesza Nie-
imiecką wysuwa to twierdzenie w
jakiemś ujęciu jako-tako poważnem?
Otóż to właśnie jest oczywiste, że
wcale mie, zadowalając się... wymi-
jającą gołosłownością.

Coprawda, zadanie nie jest łatwe.
Wszakże bowiem nawet same Niem-
cy, zapytane ze Stresy przez Anglię,
Francję i Włochy w kwietniu r. ub.,
odpowiedziały, aby nie przeciągać
struny po swem samowolnem uchy-
leniu części 5-tej traktatu wersal-
skiego z 16-g0 marca 1935, że uznają
dopuszczalność układu bezpieczeń-
stwa, właśnie ma rzecz wschodu Eu-

|nopy, w którym wiszystikie państwa
|zobowiążą się do nien. ia, a te,
które zechcą, także do wzajemnej
pomocy. Ledwie upłynęło trochę
czasu, a w maju r. ub. podniosły
Niemcy w nocie do Francji zastrze-
żenia przeciw układowi trancusko-
sowieckiemu wzajemnej pomocy,
właśnie zawartemu, mówiąc już o
jego sprzeczności z palktem reńslkim,
ale wówczas Francja, Anglia i Wło-
chy zgodnie odpowiedziały, że
sprzeczności tej niema a Niemcy
zamilkly. Więc tylko w braku czegoś
lepszego Rzesza Niemiecka użyła
ponownie samopału, którego nabój
był ślepy, już wystrzelił i spudłował.

Czy jednak teraz przynajmniej
lepiej nabito? Wcale nie. Gdzież
bowiem są jakiekolwiek  uzasadnie-
nia prawnicze Niemiec rzekomej
sprzeczności między układem fran-
ousiko-rosyjskim a paktem reńskim?

Memorandum, wręczone przez
Fiihrera Hitlera 7-go b. m. przed-
stawicielom państw z Locarna, mówi
o tej sprzeczności gołosłownie, bez
cienia dowodu. Może  jest coś do-
kładniejszego? Prof. bar. von Frey-

tagh-Loringhoven, wybitny polityk
i prawnik, dawniej niemiecko-naro-
dowy, a obeonie nacjonal-socjali-
styczny, który też od niedawna jest
niemieckim członkiem Trybunału
Międzynarodowego w Hadze, w miej
sce prof. Waltera Schuckinga, ogło-
jsił uwagi prawnicze (Voellk. Beob.
nr. 72: Juristische Feststelungen),
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FRANCUSKIE ZIOŁAR

M ZTHE CHAMBARD
8 USUWAJĄ ZAPARCIE STOLCA

CENA ZNIŻONA. Pudełko zł. 1 „30, podw. pud. zł. 1,95 torebka 35 gr

Przeprewadideremontielądka
magania żołądkowe odbierają

samopoczucie, energję do
y i wyczerpują organizm.
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Estetyka U
WI piątek dn. 20 b. m. odbył się

w. gmachu głównym: U. S. B. w sali V
odczyt inż. arch. S. Narębskiego pod
tytułem „Estetyka ulicy i placu”,

Na przeciąg godziny słuchacze 0-
derwali się od szarzyzny życią i
przenieśli w świat piękna.

Prelegent scharakteryzował roz-
wiązania urbanistyczne w okresie
gotyku, renesansu i baroku, rzucając
nader trafne uwagi o urbanistyce
czasów dzisiejszych.

Okres średniowiecza tak dotych-
czas postponowany ukazał się w
całkiem innem świetle. Pozornie nie-
regularne place i nulice są niedo-
ścigłym wprost wzorem hanmonji —
harmonji prawdziwej, a nie takiej
pod linię i cyrkiel.
Po średniowiecznym gotyku przy-!

chodzi renesans, zaczyna się szuka-
nie nowych możliwości, linja i sy-
metrja powoli wikraczają do miast.
Przestrzeń wprowadza do urbani-

* styki szeroka i nieznająca hamulców
natura ku.

: Słychać nazwiska Donatella, Mi-
chała Anioła,

 

Verucchia i innych, |

ORADNIA BUDOWLANA
INŻ: ARCH. B. SWIECIMSKIEGO

licy 1 placu
Prelegent  charąkteryżuje  urbani-
styczną rolę pomników i ich różnicę
w słtosuniku dio dzisiejszych. Padają
słowa: „Sztuka ma iść wgłąb, a nie
wszerz ni wzwyż”, jalko protest este-
ty przeciwko pozbawionym harmonji
ikolosom gdyż „rzeczy ludzkie. mu-
szą mieć swoją skalę”...

Przezrocza znakomicie ilustrują
te tezy — pomniki Rzymiu, Wenecji,
Padwy, Medjolanu przesuwają się
przed oczyma...

Niestety odczyt się kończy —{
wraca
,gulacji placu Katedralnego, placykw
[Orzeszkowej it. @& z „Mickiewi-
|czem” z za Wilji na czele rzucają
przed oczy mizerotę urbanistyki dnia

| dzisiejszego.
Należy stwierdzić, że ilość słu-

chaczy znakomicie świadczyła o
zamiłowaniu Wilna do sztuki — co
tu ukrywać pustka! Gdyby tak moż-
na było przyprowadzić przezacnych
cjców miasta — miożeby mniej szyb-
ko uchwalali różne regulacje — kto
wie? Niestety nie byli a szkoda.

WILNO, FU.FILIPA
TELEFON820-2
GODZ. 3-3

!
!
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Walne Zebranie Towarzystwa
telistów i Numizmatyków w

oda d przewodygmuntowskiej 2, pod prze -
nictwem p. dra St. Burhardta.
przyjęciu sprawozdania z działalno-
a Zarządu, na wniosek Komisji Re-

iktóre niemniej nie wychodzą poza
gołosłowność, poprostu dziewiczą,
w takich twierdzeniach:
— ..Nie Niemcy, lecz Francja

złamała pakt reński Nie Niemicy
mu uchybiły, nie Niemcy były temi,
które jakiekolwiek  (irgendwelche)
międzynarodowe zobowiązania na-
ruszyły, (Tu już przecieramy oczy:
Niemcy nie naruszały zobowiązań w
sprawie zbrojeń aż do sprawy pasa
nadreńskiego włącznie?) Francja
wydrążyła zawartość paktu reńsikie-;
go, wiyzułą go z wszelkiej wewnę-
trznej treści. (Oto przykiad: okręż-
nych ogólników zamiast uzasadnień |
prawniczych), a Niemcy tylko wy-
snuły winioski (wnioskiem nazywasię
obsadzenie pasa nadreńskiego), wy-
nikające z postępowania Francji...

Ta strona sprawy jest jasna. Nie-
ma żadnej sprzeczności między pak-
tem reńskim a układem  trancusko-
rosyjskim, które działają, jedem i
drugi, jedynie w oparciu o Radę Ligi,
co już wyłącza jakąkolwiek sprzecz-
ność. laksamo jak niemą sprzecz-
ności między paktem reńskim a u-
Ikładami wzajemnej pomocy, fran-
cusko - polskim i francusko - cze-
chosłowackim, zawartemi już w Lo-
carno, do których obecny układ
francusko - rosyjski jest bliźniaczo
podobny. Dlatego też Rzesza Nie-
imiecka nie podaała i nie chce pad-
dawać swego zarzutu żadnemu orze-
czeniu sądowemu np. w Hadze.

Związek między stanem rzeczy
nad Renem a układami bezpieczeń-
stwa ma rzecz wschodu Europy
istnieje, ale... zupełnie inny.

Niemcom rzeczywiście bardzo
mie dogadzają układy wzajemnej po-
mocy Francji z państwami na wscho-
dniej stronie Niemiec, a więc z Pol-
ską i Czechosłowacją, a oczywiście
talksamio i szczególnie z Rosją. Dla-
czego? Nie dia tego, że, chcąc na-
paśc na Francję na zachodzie, nie
chcą by ktokolwiek, w wykonaniu
wzajeiminej pomocy, przeszkadzał im
w tem od wschodu. Więc dlaczego?
Oto dlatego, że zgodnie z całą po-
wojenną polityką Rzeszy, a teraz
szczególnie Trzeciej Rzeszy, gotują
udeizenie na wschód, a nie chcą, by
im w tem przeszkadzała Francja.

Takie jest też istotne znaczenie
umocnienią się Niemiec w pasie
reńskim. Stwarzaą one tam zaporę
nad Renem, która ma być nieprze-
byta. Natrafi na nią Francja, gdy bę-
dzie miała, w myśl swych sojuszów
i umów wzajemnej pomocy, uderzyć
na Niemcy, kiedy podejmą one na-
pad ną swej granicy wschodniej. Bo
celem Trzeciej Rzeszy i jej olbrzy-
mich zbrojeń pozostaje wyprawa na
wschód Europy.

Stanisław Stroński.

Ostateczna likwidacja
W dniu 8 kwietnia r. b. upływa

ostateczny termin zgłaszania wszel-
kich gpretensyj wierzycieli b. iom-
bardu „„Kresowja“, kitóry znajduje
się w stanie likwidacji.

Po tym terminie nastąpi podział
należności pośród 153 wierzycieli,
przeważnie ze sfery ludzi niezamoż-
nych.

Ogólna suma słusznych preten-
syj stanowi 350.000 zł. Dotychczas
zaś komisja likwidacyjna dysponuje;
kwotą 126.000 zł, uzyskanych na
skutek wykupienia fantów, oraz z
ostatnich licytacyj.

Wobec złej woli b. właściciela
lombardu, Gordona i Lejbowicza
(skazanych przez Sąd Grodzki na 2
lata więzienia, oraz po 50.000 zł.
grzywny każdy), którzy pomimo naj-
dalej posuniętych ustępstw ze stro-
ny wierzycieli nie chcielii uporczy-
wie wypłacić im nawet części należ-
ności, ostatni dążą obecnie do stwo-
rzenia Rady wierzycieli, zadaniem

|. „Dzień ratunku
samochodu”

Dnia 23 b. m. odbędzie się w
Wilnie „Dzień ratunku samochodu”,
W. ramach tego dnia odbędą się o-|
gólne zebrania członków związiku, |
na których powzięte będą odpo-|
wiednie uchwały. Poza tem odbędzie|
się manifestacyjny przejazd samo-
chodów, oblepionych najważniejsze-
mi hasłami, ulicami Wilna.

|
|
|

Latarnie samochodów będą osto- |
nięte Кгера, symbolem obecnego
stanu automobilizmu w Polsce. (h)

|
|

| W sprawie notaflki umieszczonej
w „Dzienniku Wileńskim" w dniu
[18.111 36 r. pt. „Nieporządki na ko-
lejce do Kobylnika“ Dyrekcja wy-
jašnia, co następuje:

i Wyccfanie dužego wagonu o 12
m. II kl. i 20 m. III kd, i zastąpienie
go wagonem o 37 m. III ki. z prowi-
zorycznym przedziałem 4 m. II kl.
wynikło wskutek tego, że zaludnie-
nie przedziału kl. II na odcinku
Łyntupy —Kobylnik wynosiło w
zimowym okresie zaledwie od 5 do
1 osoby przeciętnie na 1 pociąg,
więc dodawanie do pociągu drugiego
dużego wagonu wzamian wycotane-
$o, a posiadającego 12 miejsc II kd.
zasługiwałoby na miano  nieracjo-
nalnej gospodarki mieniem państwo-
wem.

Co się tyczy długiego postoju po-

ciągu, idącego z Kobylnik na st.
Łyntupy, to powylisze wynikło z tej
przyczyny, że pociąg z Kobylnik wi-
nien przybyć do Łyntup o $. 2,00
przed przyjściem pociągów normal.
notorowych, idących —м kierunkach
Królewszczyzny i Wilna w celu u-
możliwienia pasażerom skorzystania
z tych pociągów normalnotorowych.

Odjazd zaś tego pociągu z Łyn-
tup do Nowoświęcian o g. 5,11 został
dostosowany do zbiorowego  poda-

Kaliszanin zdobył samochód W Kinks
PHiILIPSA

W dniu 18 b. m. odbyła się w Salonach
Polskiego Fiata uroczystość wręczenia Sa-
mochodu „Polski Fiat 508“ panu H. Szab-

łowskiemu z Kalisza, który uzyskał najlep-

sze wyniki w 2-gim miesiącu Wielkiego
Konkursu Philips Radjo. Aktu wręczenia
samochodu dokonał Dyrektor Naczelny Pol-

|

„Rmigtaj!
MOTOPIRYNA   

PREPARATEM
POLSKIM

 

Wylaśnienie Dyrekcji Kolejowe]
nia okolicznych mieszkańców m.
Łynitupy i na żądanie Województwa
wileńskiego w celu  dogodniejszego
dojazdu do powiatowego miasta
Święciany, oraz umożliwienia prze-
jazdu do szkół uczącej się mło-
dzieży.

Jednocześnie zaznacza się, że kio-
lej Nowoświęciany — Kobylnik pod
względem: przewozu osób jest po-
dzielona na dwa odcinki: Nowoświę-
ciany — Łyntupy (prywatna kolej
pod zarządem P. K. P.) i Lyntupy —
Kobylnik i ikursownie poszczegėl-
nych pociągów wągslkotorowych ma
tych odcinkach jest dostosowane
wyłącznie do pociągów nommalnoto-
rowych, przechodzących przez sta-
cje styczne Łyntupy i Nowoświę-
ciany. :

 

Margines
W. dniu 19-$o marca w prasie sa-

nacyjnej ukazało się mnóstwo anrty-
kułów poświęconych śp. Marsz. J.
Piłsudskiemu. Z artykułów tych za-
sługuje na uwagę głos „Czasu”, któ-
ry między innemi pisze:

„W miesiąc po śmierci Marszałka jeden
z jego najbliższych miegdyś współpracow-
ników pisze o mim swoje dokumentarne
wspomnienia. Są to rzeczy z przed laty

piętnastu, a jednak w miesiąc po śmierci

Marszałka — długo ważył się nad tą książ-

ką ołówek cenzorski, niepokoiły miarodaj-

ne czynniki. Później ukazuje się książka

wspóljpracownika z ostatniego okresu i wy-

| wołuje niepomierne zgorszenie. Znowu mó-
jwi się o wycofaniu książki z obiegu. Upor-
czywie powtarza się o zmianach, mających

być dokonanemi w następnych wydaniach,
skich Zakładów Philips S. A. p. F. W. Wal-!ą gdy zmian tych niema, publiczność „w
terscheid w obecności dyrekcji „Polskiego iotorecie: Polki dziwi ać

Fiata", członków jury oraz licznie zgroma-
dzonych przedstawicieli prasy  stolecznej.

Konkurs Philips Radjo trwa nadal.
zdobycia pozostają

A przecież i
wspomnienia _Wasilewskiego i książka

Do|Składkowskiego nie była w miczem i przez
jeszcze 2 samochody|nikogo kwestjonowana w swej prawdzi-

„Polski Fiat" oraz 92 cenne nagrody, o któ-| wości”,
re ubiegać się mogą wszyscy posiadacze te-
gorocznych i zeszłorocznych krajowych mo-
deli odbiorników Philipsa.

rzeczywistość. Projekty re-|gm 97277757597770 99507 577 ITI III

lombardu „Kresowja
której byłaby współpraca i kontrola
nad postępowaniem  likwidacyjnem,
oraz przyśpieszenie ogłoszenia u-
padłości osobistej Gordona i Lejbo-,
wicza, a to w celu zlicytowania nie-
ruchomości  Lejbowicza przy ul.
Wielkiej, którego wartość minimal-
nie wynosi 80.000 zł. (e)

'

i

\

 

Likwidacja band

złodziejskich
.  NOWOGRÓDEK. Posterunek po-
licji w Wołożynie zlikwidował ostat-
nio 2 groźne bandy złodziejskie, gra-
sujące od dłuższego czasu w całym
powiecie wyołożyńskim.  Ujęto 14
sprawców wielu kradzieży, w tem
6-ciu z pow. wołoż iego i 8-miu
z pow. mołodeczańskiego (woj. wi-
leńskie). 10-ciu z nich aresztowano,
reszta zaś pozostaje pod dozorem
poliaji.

į
l|
t

Towarzystwo Filatelistów
i Numizmatyków w Wilnie

W. dniu 3 marca b. r. odbyło się
Fila-

Wilnie
(tymczasowym) przy ul.

Po

KUPUJCIE

„WIELKĄ POLSKĘ" |
Narodowy nrgas walki

Cena 10 groszy.

Zalana ulica w Woodside-Qu eens w stanie Nowojorskim.
do nabycia w kioskach.

| DROZEJ ZAYWYSOATACOOOCASEOWORCOACA

wizyjnej udzielono Zarządowi abso-
iutorgum i wyrażono iękowanie
za jego pracę, poczem przystąpiono
do wyboru nowego Zarządu, Wybra-

|
mi zostali: p. maj. Wacław Zdrojew-,
ski (prezes, p. Anltomi Demaradzki, |

acław Kieżun, p. Antoni Ku-P.
charski i p. kap. Adam Makarewicz.

Do Kamisji ae wybrano:
p. dra St. Burhardta, p. P. Karazija
ip. por. Е. Mularskiego.

Zwykłe ' zebrania członków To-

|

|warzystwa odbywają się co wtorek
tw godzinach 17 — 20 w lokalu (tym-
czasowym) przy ul. Zygmuntow-
skiej 2

66 |tych książek,

Ko

Do powyższej cytaty „Polonia“
katowicka dodaje komentarz nastę-
pwący: :

Należałoby jeszcze dodać, że z obu
zawierających stosunkowo

najwięcej prawdy historycznej, obficie ko-

rzystała prasa opozycyjna. Czy to nie zna-

mienne, że opozycja nie lęka się historji,

natomiast sanacja wciąż grzebie się w le-

gendzie?

„Nowe drogi", organ Polskiej
Partji Radykalnej zamieściły arty-
kulik pt. „Studenci — męczennika-
mi idei deflacji"':

Kwiat młodzieży akademickiej dla de-

|monstracji za zmniejszeniem czesnego nie

| opuszczał 2 dni gmachu Politechniki, —

Władze nakazały izolować gmach, nie do-
puszczać strajkującym pożywienia. Policja

z żalem — ale musiała pełnić swą powin-
ność,

Warszawa ma apel młodzieży „Chle-

ba!' odpowiedziała paczkami  żywnościo-
wemi, które dzięki zśgrabności uliczników i

dzięki usłużności tramwajarzy (zwalniali

tempa) — przedostawały się drogą mapo-
| wietrzną ponad płotem i głowami poste-
runkowych na teren okupowany.

— Z kimtawojna i o co?
Władze wystąpiły tu jaskrawie prze-

ciwko linji politycznej Ministra Skarbu.
Wszak p. Minister żąda integralnej deflacji,

o jakiej marzą studenci i którą chcą wpro-

wadzić w życie głodując. Zmniejszenie

czesnego o 40 proc. jest w gruncie rzeczy,

niczem innem, jak zrównaniem opłat aka-

demickich do poziomu cen rolniczych.

{
\
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Po przemėwieniu min. Raczkiewi-

cza przeciwko „Stronnictwu Narodo-

wemu, posłowie, w. szczególności zaś

senatorowie z.wielką  furją zaatako-

wali polski ruch narodowy. Ta
zdożna praca tak dalece wyczer*

pała ich siły i zdolności orjentowania

się;w. rzeczywistem : położeniu kraju,
że nie znaleźli już ani.czasu, ani mo-

Зообо: święcie ące Karne | dzeniem. Opinja francuska — jak todla bezpieczeństwa«państwa bardzo
doniosłą i jak wykazały ostatnie wy-
padki, niezmiernie pilną. Mas
„Mamy na myśli ogromny wzrost”. i

rozmach roboty: niemieckiej w  na-
szych województwach zachodnich,

który. doprowadził. do rozwiązania

przez władze kilkunastu placówek

„Deutsche Vereinigung'u“ -w Wielko-

polsceina Pomorzu oraz ujawnił ist-
nienie silnej: powstańczej organizacji

niemieckiej na Górnym Śląsku.

"Niestety, sprawy te nie zostały 1a- :
leżycie oświetlone 'w naszym parla-
mencie. Nie wspomniał o nich rów-

nież min Raczkiewicz, ' chociaż nie

poprzestał na swojej mowie se'mo-
wej i wygłosił jeszcze przemówienie

wsenacie 'na temat polityki narodo-

wościowej.. A' szkoda! Abonenci
„Polskiego Radja”, którzy wysłuchu-

ją „wszystkich mów, :traktujących o
szkodliwości i „„wykroczeniach”* Obo-

zu' Narodowego", napewno byliby
bardzo radzi, gdyby się dowiedzieli,
co jest zamierzone celem _powstrzy-
mania wzbierającej fali propagandy i

akcji niemieckiej, uderzającej w pol-

skość naszego. Pomorza +/ ziem  za-

chodnich. :

Nawet sanacyiny „Kurjer Poranny“
w ten sposób pisze:
„Obłczona na  podsycanie,poczucia

narodowego i rasowej świadomości za-
równo wewnętrzna jak i. zagraniczna
polityka. narodowo - socjalistycznego
rządu Rzeszy wzmacnia, bezsprzecznie
poczucie wspólnoty wśród Niemców tu
zamieszkałych, a w głowach mhiej roz-

sądnych budzi nawet jakieś n'eokreślone
i bezsensownesperandy nia zmianę wa-
runkėw polityczno - państwoywch na po-
gran czu. Z drugiej zaś strony-- trzeba
to wyraźnie powiedzieć — społzczeń-
stwo' polskie znajduje się obecnie nie-
tylko na ziemiach zachódn'ch, w stanie
pewnej dezorjentacji, ješli chodzį o for-
myi kierunek życia publicznego. Nowe
prawo wyborcze odjęło partjom 'poli-
tycznym i Blokowi Bezpartyjnemu pod-
stawy działania, a przewidywane przez

twórców nowych ordynacyj przestawie-
nie życia zbiorowego na działalność wy-

łącznie społeczno - gospodarczą nie stało
się jeszczei trudno powiedzieć, k'edy
się stanie faktem. Propaganda, uprawia-
na przez mniejszość niemiecką ma zatem |
ułatwioną osmozę”,

„Kurjer Poranny“ popełnia tu za-
sadniczy błąd, przypisując. „dezorjen-

tację społeczeństwa w zakresie kie-

runku życia publicznego” wyłącznie
sprawie nowej ordynacji wyborczej.

Przyczyny tego są znacznie głębsze,

podobnie jak i. nowa ordynacja wy*
borcza jest tylko logicznem  następ-

stwem panującego - systemu politycz-

nego. Wj
Przyczyny tego należy. doszukiwać

się w sanacyjnej t. zw. „ideologji pań-
stwowej” iw wypływającej z niej po-
lityce. Wzrastającemu poczuciu naro-
dowemu i rasowej świadomośc. Niem-

ców przeciwstawia się ideologję, któ-

ra nikogo -w Polsce nie porywa, nie

mobilizuje żadnych istotnych sił po-
litycznych, nie budzi entuzjazmu.

Dopóki tak będzie, dopóty żywioły
obce będą miały z tego profit, a my ;
usypiani dziecinnemi. opowiastkami o
dawnej cnocie naszej' tolerancji, bę-

dziemy grzęźli w marazmie, ułatwia-

jąc najzuchwalsze machinacje tym czy

innym rzekomym naszym przyjącio-
łom.

Dziś zbiórki terenowe 1-manewry

„Deutsche Vereinigung“, futro zapi-

sywanie polskich robotników porto-

wych w Gdyni do niemieckich orga-

nizacyj. po'utrze przemarsze. „Junś-

de.tsche Partei" wzdłuż .i. wszerz

Śląska, kiedy indziej ustępstwa « dla

ukraińskiego „Płasta”, lub dla'odmia-

nyzbiórki żydowskiego Trumpeldorfu.

Weszliśmy-na bardżo niebezpieczną
drogę i ostatni czas z niej nawrócić.

 

 

Kon'ec Locarna i co z tego wynika
Skończyło się: tak, jak. się skończyć

musiało — wojska niemieckie pozo-
staną w  zdemilitaryzowanej strefie
Nadrenii, Francja uzyskała satystak-

| cje wyłącznie; natury moralnej. Nie
dość, tego, . odbędą się konferencje z
Niemcami, celem ułożenia nowych
paktów, mających 'zagwarantować
pokój między Francją i Niemcami, o-
raz pokój powszechny.
Trudno oceniać wyniki powyżej za-

znaczone inaczej, jak przez stwierdze-
| nie, że akcja:polityczna Hitlera zo-
stała uwieńczona zupełnem powo-

widać z prasy — jest wzburzona do
najwyższego stopnia. Dziwić się temu.
nie możemy, wszak do szeregu klęsk,
jakie Francji przyniósł system brian-
dowski, przybyła jeszcze jedna kię-
ska — usunięcie ostatniej (choć bar-
dzo słabej) śwarancji realnej w posta-
ci strefy zdemilitaryzowaneji zniwe-
czenie paktów lokarneńskich, które
przez opinię francuską były trakto-
wane na serjo.
Widowisko: podobne. mieliśmy iuž

kilkakrotnie przy sprawie odszkodo-
wań, przy, sprawie odpowiedzialności
za,wywołanie wojny, przy sprawie o-
graniczenia zbrojeń  niem'eckich,
przedterminowej ewakuacji Nadrenii
i t. d. Obecnie wszakże widzi się we
Francji coś nowego, objawy, których
dawniej nie było — zjawienie się w
umysłach watpliwości , powstanie w
umysłach pytania,. czy polityka do-
tychczasowa była dobra, czy wiara
w system bezpieczeństwa:zbiorowego
była uzasadniona?

Bardzo *znamienny jest artykuł
w „Temps” (18 III), w którym sprawa
postawiona jest zasadniczo:

„„Wypadki obecne stawiają pod zna-
kiem zapytania samą zasade tej organi-
zacii pokoju, a wyborcy będą musieli w
dn.26 kwietna postawić sobie pytanie,cz
system, do którego Francia byłatab
bardzo przywiązana,że jeszcze dwa tygo-
dnie temu nie podawanogo w wątpl:wość,
jest istolnie najlepszym systemem, jeśli
chodz; o bezpieczeństwo id pokój po-

wszechny, Wyborcyjuż obecnie stawiają
sobie to pytanie z niepokojem. To zaga-
dnenie panuje nad innemi.. ahania
organizmu międzynarodowego .wobec
„Kaki dokonanego" tak brutalnego, tak
jawnego ak niebezpiecznego wzruszyły
głęboko nasz kraj, naszą opinję publicz
ną .

Największy dziennik paryski nie
bez przyczyny- zapewne. stawia. tak

 
jasno i wyraźnie sprawę, stwierdza» ,
jąc przeobrażenie zarysówujące się w
umysłach francuskich, a

Zdecydowane
tych wątpliwości zajmuje. p. Andrė
Tardieu w artykule zamieszczonym w
„Pełit Parisien'. Wskazuje on na
trzy. niebezpieczeństwa , grożące
Francji i Europie. Niebezpizczeń-
stwo pierwsze: „Używa się z upo-
rem, jak gdyby było nowem, narzę-
dzie rozbite, noszące nazwę Li-

 

i
|

stanowisko wobec |

gi Narodów. Niebezpieczeństwo dru-
gie: Zamierza się wszcząć rokowania
w sprawie nowych traktatów, tym-
czasem podpisy nie małą już żadnej
wartości, Niebezpieczeństwo trzecie: ,
robienie koncesyj Niemcom, którzy
biorą co im się daje, a wkrótce potem
stawiają nowe żądania. Idąc tą drogą,
trzeba będzie dać Niemcom wszyst- |
ko, bo powiedzenie im — nie, staje
się.z postępem czasu i wzrastaniem
ich siły coraz trudniejsze.

Niczego tak bardzo nie  praśnie- |
my, jak zejścia państw zachodnich z
dotychczasowej drogi, jak zerwan'a
przez nie z dotychczasowym  syste-
mem politycznym, opierającym się na
gwarancjach pisanych i wierze w mo-
żliwość zorganizowania „bzzpieczeń-
stwa zbiorowego”. Ostatnie posunię-
cia Hitlera są n'ewątpliwie dowodem
wzmożenia się sił niemieckich, a za-
razem punktem wyjścia do porrawy
sytuacji Niemiec w Europie. Wszela-
ko szkody, jakie stąd płyną @а
państw sąsiadujących z - Niemcami
beda sowicie okupione, jeśli przy tej
okazji przepełni się miara złudzeń i
jeżeli państwa zachodnie nawróca z
błędnvch dróś politycznych, jeże'i w ,
przyszłości będa budowały sw» bez-
pieczeństwo i pokój na sle własnej
i sojuszach.

Pakty lokarnefskie — m'mo wszy-
stko—zepchnęły sojusze na plan dru-
gi. Bankructwo tych paktów każe
państwom zachodn'm, przedewszyst-
kiem Francji, zwrócić baczną uwasę
na stosunki sojusznicze z temi kraja-
mi, które maja wspólne z nią interesy
w Europie, Wśród.tych krajów zaś  

na pierwszych miejscach stoją Wło-
chy, Polska i Belgja.

Dziś, gdy się okazało z całą jaskra-
wością, co są warte zobowiązania pi-
sane i śwarancie najbardziej uroczy-
ste, staje się rzeczą jasną, że 20!-
nierz polski nad W'slą i żołnierz wło-
ski w Alpach i na Renie są jedyną
rzeczywistą i pewną, gwarancją bez-
pieczeūstwa terytorjum francuskiego
i trwalego pokoju w Europie,
Jestešmy pewni, že stosunki poli-

tyczne będą przebudowane na no-
wych fundamentach, że zbliżamy się
do. .owego układu politycznego na
naszym kontynencie, że. kompromita-
cia „duchėw“ genewskich i lokarneń-
skich prowadzi do uspokojenia Euro-
ру ; zsunięcia z niej dotychczasowe-
go nieznośnego zamętu. To jednak
stawia przed polityka polską nowe i
wielkie zadanie, Bo chodzi o to. by w
tym nowym układzie państwo nasze
zajęło pozycję odpowiadającą jego
osszarowi i położeniu geografczne-
mu, oraz jego wartości dla organiz-
mu politycznego Europy.
Bv zadania te spełnić, musi Polska

przebudować swe stosunki wewnętrz-
ne. O sile państwa bowiem decydu-
je nietylko ilość ludności, armia, przy-
gotowanie aparatu gospodarczego,
lecz także — a może przedewszyst-
kiem, jak to widzimy obecnie we
Włoszech — układ stosunków poli-
tycznych, wysoki poziom życia pu-
blicznego i duch ożywiający całe spo”
łeczeństwo. Tak tedy zmusza nas roz-
wój stosunków na terenie mędz'n"-
rodowym do myślenia o „nzprawe'"
wewnętrznej naszej Rzeczypospolitej.

S. K.

 

 

Niemiecka delegacja z amb, T. Ribbentropem na czele, biorąca udzlał w londyńskich
naradach nad sprawą pogwalcenia przez Nicmcy Locarna,

 

UNO A UNDO
Łudziłby się: ten, ktoby sądził, że

do t, zw. ugody polsko - ukraińskiej
przystąpił cały obóz ukraiński,  Po-
mijając już nielegalne. UON., mające
duże wpływy wśród młodzieży, także
cały szereg legalnych ugrupowań u-
kraińskich nie bierze w niej udziału.
A więc przedewszystkiem nacjonali-
styczny „Front Ukraińskiej Jednosti'*
(t: zw. grupa Palijewa z dziennikiem
„Ukraińskie  Widomosti*,  tygodni-
kiem „Batkiwszczyna” į miesięczn:-
kiem „Peremoha“), bliski tej grupie
koncern wydawniczy Tykłora (dzien-
nik „Nowyj Czas" i kilka innych pism),
wreszcie cała lewica ukraińską (t. zw.
socjał - radykali z kilkoma tygodni-
kam:). Na platformie porozumienia
stanęły tylko dwie grupy polityczne:
„Undo' "(Ukraińskie  nacjonalno - de-
mokratyczne objednanie) i Uno (U-
kraiisko-nacjonalna obnowa). P.erw-
sza z tych grup jest najstarszą ukra-
ińską organizacją polityczną, repre-
zentującą ukraiński społecznie umia:-
kowany obóz narodowy, druga, to o-
bóz biskupa Chomyszyna, afiszuący
się jako organizacja konserwatywno-
monarchistyczna (katoliccy „hetmań-
cy”). W ostatnich tygodniach jednak
między temi dwoma grupami powstał
rozłam i walka na śmierć i życie.
Poszło - о kwestję wołyńską. Uno
przez swój organ prasowy, ..Nową
Zorję”, poczeło lansować myś! złą-
czen'a się „halickiej“  „Ukr. Par'a-
mentarnej Reprezentacji“ z w-ly'ską
varlamentarną reprezentacją, Kor.-
cepcji tej sprzeciwili się ‚ st<nowczo
undowcy, uważając 'Wołyniaków nie
za przedstawicieli ukraińskiej ludno-
ści Wołynia, lecz za reprezentantów
wojewody Józefskiego.

Sprawa zaostrzyła.się, gdy parla-
mentarzyšci Una (senator ks. Lobo-  

dycz i poseł dr. Wolański) poczęli |
skłaniać się ku koncepcji Unda. Nie
chcąc mieć dwu zdań w swoim obo-
zie, biskup Chomyszyn zawezwał do
siedie prałata Łobodycza i odczytał
mu tej treści „zajawę”:

„Dla uchylenia: wszelkich nieporo-
zumień i przykrości, jakie dotych-
czas miały mieisce i jakie mogą mieć
miejsce w przyszłości, ja radzę tak
Wam, jak i p. dr. Iwanowi Wolańskie-
mu, abyście tak Wy, jak i dr. Iwan
Wolański wstąpili jako formalni i rze-
czywiści członkowie do Ukraińskiej
Pa:lamentarnej Reprezentacji sejmo-
wej Unda tak, iż od teraz będziecie
reprezentantami w Sejmie partji Un-
da, a nie organizacji Uno. Proszę to
podać do wiadomości p. posła Iwana
Wolańskiego. Grzegorz Chomyszyn,
biskup stanisławowski".
W ślad tego oświadczenia . rozpo-

częła się niesłychana wprost co do
treści i formy polemika między orga-
nem Una „Nową Zorją* a organem
Unda „Diłem'. Dość powiedzieć, że
„Diło” nazywa dr. Nazaruka (redak-
tora „N. Z.') gangsterem (nie w prze-
nośn:!) i obłąkańcem, „Nowa Zoria“
zaś posła Mudrego głupcem, a posła
Barana — baranem. Sekundują ..No-
wej  Zorji* nacjona!istyczne „Ukr.
Wisti", koncentru'ac swój atak pr7e-
dewszystkiemw kierunku posta Ce-
lew'cza.
Rczpoczęło się wiec w'dowisko.

któremu naprawdę trudno dać na
zwą. Czegoś podobnego nie da
się w innem środowisku znaleźć Nas
to nie grzeje, ani ziębi, owszem. mo-
żemy się nawet dużo zakulisowych
spraw z tej polemiki dowiedzieć, a!e
objelktywnie trzeba przyznać, iż cała
tą walka budzi nawet w bezstronnym
obserwatorze gruby, niesmak.

|
\

 

Stworzono nawet teoretyczne uza-
sadnienie zakresu i tonu tej walki. I
tak w ostatnim numerze „Nowej Zo-
rji” czytamy: i
„My, jako naród, potrzebujemy ką-

pieli. Dlatego w tym celu: musimy
się rozebrać. A że kąpiel narodów od-
bywa się zawsze publicznie, więc my
musimy publicznie się rozebrać, Bez
tego niemożliwa kąpiel”.
To publiczne rozbieranie się uka-

zuje nam charakter stron walczących
ze sobą. Mnie, jako kapłana, razi
przedewszystkiem forma walki ukr.
katolickiego organu. Jako publicystę,
razi mnie wzajemne zarzucanie sobie
podłości tam, gdzie można tylko mó-
wić o błędach, wynikłych z niejasnej
i rozwichrzonej sytuacji.
Ale to ich rzecz. Dla nas z tej ca-

łej polemiki jest najciekawsza cha-
rakterystyka Unda, a więc obozu, z
którym rząd polski układ zawierał.
„Co to jest Undo? Co to jest un-

dyzm, który od lat opanowywuje u-
kraińskie życie politycznew Polsce
i niby w gorączce rzuca się pomiędzy
trzema  sprzecznościami: pomiędzy
podziemnem UWO, czerwonym Char-
kowem i polską władzą?.., Szukajcie
ze świeczką undystę," który znałby
program swojej organizacji. Nic 'dzi-
wnego, bo gdzież jest wydanie tego
programu?... A o jakimś regulaminie
orśanizacyjnym szkoda i mówźć...
N'kt tam nie płaci organizacvinej
witadki..." („Nowa Zorja“).
to grupa polityków, chcących się za
wszelką cenę przv mandatach posel-
skich utrzymać. Undo, to' „mrija”
(złuda)”.

I z taką złudą chce
tworzyć nowe warunki
polsko - ukraińskiego".

KS, FRANCISZEK: BŁOTNICKI

rząd polski
„współżycia

„Undo,.

 

nego px
„Kiakks skrajnie lewicowej ideologii,

 

PRZEGLĄD PRASY
JAK „ZW. NAUCZ. POL."
DOSZEDŁ DO POSIADANIA

„PLOMYKA“

Zaatakowany przez „Związek

Naucz. Pol." za zdemaskowanie jego

„Płomyka”, odsłania obecnie

Kur. Codz.* niezwykłe metody, przy

pomocy których pewne grube ryby ze

„Związku N. P.' objęły redakcję te-

śo pisma. ;

„Plomyk“ zostal založony w r. 1916
przez p. Rozalję Brzezińską, wdowę

po zasłużonym  działaczu oświato-

wym, Mieczysławie Brzezińskim. Pėž-

niej przejął go znany pedagog Józef

Włodarski, który prowadził go wraz

z p. Heleną Radwanową, malarzem

Michałem Byliną i pisarką dla dzie-

ci Janiną Porazińską. P. Włodarski

przekazał własność pisma „Związko-

wi Naucz. Polskiego", ale sam ze
swymi współpracownikami pismo na-
dal bezinteresownie redagował, nie

tylko nie biorąc honorarjów, ale na-

wet pokrywając często deficyty.
„Po kilkunastu latach „Plomyk“ zdo-

był sobie uznane: nakład pow ększył się,
aż doszedł do 80 tysięcy egzemplarzy.
Już poczęto płacić „wierszówki”. już

redaktorzy mogli za swą pracę inkaso-
wać miesięcznie se'kę czy dwie. Już by-
ło widoczne, że „Płomyk stał się n'e-
tylko placówką ideową, lecz i intratnvm
warsztatem pracy. Ten moment „grube
ryby” Zwiazku Nauczyc'elstwa Polskiego
wybrały, aby zgłosić swe formalne pra-
wa właściciela i; wydawcy, W roku 1934,
a więc niespełna dwa lata temu, doko-
nano pewnego rodzaju zamachu stanu:
usunieto z „Płomyka”* jego twórców #
długoletnich orędowników; w sposób
brutalny zarząd główny Związku Nau-
czycielstwa Polskiego pozbył się p. Wło»
darskiego. p. Heleny Radwanowei. p.
M'chała Byliny, nawet p. Janiny Pora«
ziūsk'ej, która zsolidaryzowała się z da-
wnym zespołem redakcyjnym i mimo

próśb „nowych panów” nie chciała z n.-
mi pracować. .,„Płomyk" zmienił redak-
cj» i kerunek", i ‚

Przez 17 lat redakcii p Włodarskie-

go „Płomyk” nie budził żadnych za-

strzeżeń. Abonowano go bez nacisku
władz.

LEWICOWY CHARAKTER.
POMOC MINISTERJALNA

W r. 1934, gdy grube ryby „Z. N.
Pal." SOWY m, w 3
„wszechpotężny w Związ p, Stan.

Machowski. mianował siebie redaktorem
i wydawcą, Obok miego działają po. Ja-
nina Broniewska, żóra znanego radykal-

poety ; Wanda Wasilewska. obie

Nowe kierownictwo nie potrzebowała
pesa 'gzasu, żeby niszczyć wieloletni
lorobek moralny ; materjalny poprzed-

nieśo doświadczońi zespołu redakcyj-
neśo, ' Pismo stawało się nudne, traciło
prenumeratorów, dzieci nie chc/aly go
czylač,

„ Aby ratować sytuację, zwrócono sie w
n'ezawodną stronę — po pomoc mini-
sferjalną. Zawarto umowę, że „Plo-
myk” stanie się pomocniczym instrumen-
tem przy. wykonywaniu nowych progra-
mów szkolnych, jakby podzielonym na
zeszyty ęcznikiem niezbędnym dla
każdego nauczyciela i dla każdej szko-
ly“, ‚

PIENIĄDZE PŁYNĄ

„LK C.* nazywa ten układ „pak
tem między dyletantami u góry a dy-
letantami u dołu”. Członkowie zarzą-
du gł. Związku Nauczycielstwa „po-
rozjeżdżali się do wszystkich kurato*
rów, prosząc o poparcie i powołując
się na opinję ministerstwa. W dro-
dze służbowej poczęło nakazywać
szkołom i nauczycielom prenumeratę
„Płomyka”..

„Wizytatorzy i inspektorzy szkolni
jeżdżą po szkołach i wypytują, ile tam
abonuje się egzemplarzy tego pisemka,
Kto nie wykazał się dostateczną ilością,
ten był źle widziany. To też prenumera-
ta płynęła la'mą do kas Związku Nauczy«
cielskiego i do kieszeni jego dygnita-
rzy,
„Płomyk” stracił charakter pisma, a-

bonowanego przez rodziny dla dzieci. O
parł się na przymusowej prenumeracie
e szkołach, uzyskał piętno- ot:cjalne.
tał się w większym stopniu, dzi

merom monogralicznym, pomoc
uczvciela, niż lekturą dziecięcą",
Wkońcu „IK.C." wyjaśnia, dlacze*

$o „Kur. Por." całą stronę poświęcił

eki nu+
dla na-

obronie bolszewickiego sumeru „Plo- |
myka“. Oto ,.Zw. Naucz Pol.“ wy-
dzierżawia w: „Kur. Por." całą ku»
lumnę! Numer z obroną „Płomyka”
został zakupiony w 50 tysiącach eg+
zemplarzy i rozesłany członkom
Związku'.

BYLE HANDEL SZEDŁ!
W: „Płomyku” (np. w N-rze z 9-go

marca) umieszcza się po kilkanaście
recenzyj książek, wydanych przez
„Naszą Księgarnię", która jest wła-
snością „Zw. N. P.L". ©
„Kazać sobie płacić szkołom i dzie-

ciom za propagowanie własnych wydaw-
nictw — na taki pomysł nie wnadło
jeszcze żadne przedsiębiorstwo! -Prze-
ciež dostarczen'e zamiast numeru pisma
perjodycznego, którego prenumeratę
zśóry opłacono prospektu ks'egarskiego,
jest zwykłem oszustwem handlowem, tem
gorszem že popełnionem na dzieciach i
młodzieży”, ;

Tvm merkantylnym duchem. który
zapanował w: „Zw. N. Pol." tłumaczy
„LK.C.“ fakt, że w „Płomyku'” „po-
sunięto sie aż do gloryfikacji bolsze«
wickiej Rosji",



 

Wystawa Bloku Artystów Polskich
- Blok Zawodowy Artystów Plasty-
ków, którego dużą j ciękawą wysta-
wę mamy obecnie sposobność obej-
rmęć w warszawskim IPS. powstał w
czyrwcu 1934 roku, Zjednoczył zaś
osiem ugrupowań, działających w
Warszawie i w części już świetnie w
nowej sztuce polskiej zapisanych, W
skład Bloku weszli _ członkowie:
Bractwa św. Łukasza, Szkoły War-
szawskiej, Rytu, Ładu, Formy, Loży
Malarskiej, Czwartej Grupy, Czerni i
Bieli oraz sporo artystów niezrzeszo”
nych.
„, Blok sformułował swe zadania w
deklaracji ideowej, w której oświad-
czył m. in, że pragnie skrystalizować

najistotniejsze cechy polskiej twórczo-
ści, zapewnić sztuce godne i należne
jej miejsce w szeregu najważniejszych
elementów kultury narodowej, „Za-
daniem Bloku—czytamy w posłowiu
do pięknie wydanego katalogu obec-
nej wystawy — ma być zacieśnienie
węzłów między życiem a sztuką, któ-
rej problemy winny się wyróżniać i
kształtować w bezustannym, żywym
kontakcie chwili bieżącej ',.,
Wysuwają się więc w programie

Bloku dwa naczelne i jakże znamien-
ne dla epoki naszej hasła: tworzenie
sztuki narodowej i wiązanie tej sztuki
z życiem, utylitaryzowanie jej.
Temi hasłami Blok przeciwstawia

się zasadniczo drugiej dużej i zabie-
gliwej organizacji: Związkowi Zawo-
dowych Polskich Artystów Plasty-
ków, hołdującemu naogół t. zw.
„Szkole paryskiej", międzynarodo-
wym eksperymentom i nie szukające-
mu bynajmniej kontaktu z życiem.
Wystawę członków Zw. Zaw, urzą-
dzono w styczniu b, r. również w
IPS, rozdzielając w ten sposób salon
doroczny na dwa salony, i dając rów*
nocześnie możność czynienia między
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niemi porównań. Pomimo tego, że nie
może być mowy o pełnej jednolitości
między programem ideowym Bloku a
realizacją artystyczną głównych haseł
wśród tak licznych i różnorodnych u-
Pra, — różnica między obu sa-
onami jest wyraźną, i to niewątpli-
wie na korzyść Bloku. Blok bowiem
skupia większe, ciekawsze, bogatsze
i bardziej impulsywne talenty o głęb-
szych aspiracjach twórezych. Również
tematycznie oraz poziomem  faktu-
ry i umiejętnością techniczną produk-
cja Bloku wzbudza žywsze zaintere-
sowania i musi być wyżej stawiana.
Nie jest jednakże rzeczą bezpieczną.
czynienie uogólniających porównań
pomiędzy salonami, zawsze dosyć

„Warsztat
Państwowy Instytut Sztuki Teatralne',

realizując program, zorganizował studjo
doświadczalne, w którem mogłyby zna-
leżć wyraz poszukiwana młodych reży-
serów i dekoratorów, słuchaczów tej
uczelni,

Repertuar obe'muje nąstępujące utwo-
ry: „Pugaczow” S$. Jesienina w przekła-
dzie W. Broniewskiego, „Orfeusz” J.

Cocteau'a, przekł, R. Kołonieckego,

„Wałc barona(!) Molskiego” A Nowa-

czyńskieśo, „Powrót Odysa” St Wy
spiańskiego, „Lst” Al Fredry, „Mąż
przeznaczenia” B, Shawa przekł F. So-

bieniowskiego, „Balaganik“ Al. Bloka.

 

 

 

przypadkowemi w składzie, Po obu
stronach nie brak rzeczy wartościo-
wych, ale trafiają się też bardzo nie-
równe.
Na wystawie Bloku mamy prace

prawie wyłącznie młodego pokolenia,
ale więlu z tych „młodych” już zdo-
było sobie dobre w eztuce nazwisko
— talentem i rzetelnością artystycz*
ną. Jeżeli zaś chodzi o kształtującą
się coraz wyraźniej własną i odrębną
fizjognomię polskiej sztuki  współ-
czesnej — to już dziś nie może być'o
ta. sporów, że decydujący wpływ
wywierają na nią właśnie artyści Blo-
u, у 2

Naležy się im przeto najwnikliwsza
uwaga, (p. g.).

Teatralny"
Przekł. A. Kołomyjea. Poszczególne wi-
dowiska inscenizują kończący studia re*
żyserzy: G, Błońska, St. Cegielski, A.
Cwodziūsk' - Wodan, Ą Kolomy'ec, K.
Sewerinówna, M. Wiskind i 8. Wronckt
Dekoracje komponują art. mal. również
słuchacze Instytutu: St, Cegielski, K.
i J Golusowie, M. Obrębska, T. Rosz-
kowska i W. Uje'ski. Obsadę tworzą
artyści scen warszawsk'ch. Przedstawie-
nia odbywać się będą w Teatrze Nowym,
w każdą niedzielę o godz. 12-tej w po-
łudnie, Cykl rozpoczyna S, Jesienina
„Pugaczow'* w niedzielę, 22 marca r, b.

 

 

 

Teatralja Krakowskie
(TV) Ostatni okres naszego życ.a tea-

tralnego był dość urozmaicony Trzy
premiery, każda z innego gatunku, dwa
gościnne występy i wznowienie przedsta:
wień operowych — gto nowości z dudyn-
ku przy pl. św. Ducha. W zakresie no-
wości repertuarowych mie sięgamy
wprawdzie poza repertuar stołeczny, ale
zaprezentowanie ich dało sposobność te-
atralnei publiczności poznania paru rze
czy nowych i oceny należytej tak pracy
kierownictwa teatru oraz reżyserów, jałk
i pracy zespołu, Trzy nowości premjowe
reprezentują trzy kierunki współczesnej
twóczości dramatycznej swoskiei i ob-

«cej, — „Most“ J, Szaniawskiego. znany
dobrze ze scen stołecznych a przez nie-
których uznawany 'ako najlepsze dzieło
tego, obok Rostworowskiego, na wybit-
niejszego polskiego dramaturga współcze
snego — zaprezentowany był nam z ca
łą godnością i z uwypukleniem tych mo
mentów nastroiowo „ symbolicznych, w
'alkje utwór obfituje, co należy zapisać na
plus wybitnej pracy reżyserskiej p. Bie-
gańskiego. — P. W. Nowakowski miał w
sztuce rolę przewoźnika, którą oddał z
pełnią prawdy, a utrzymał w nastroju,
odpowiadaącym intencom autora, two-
rząc jakąś wizyjnie posągową postać.
„Most* przeznaczono też na przedstawie
nia dla młodzieży,
Umieętny rozdział pracy w zespole

aktorskim pozwolił Dyrekc'i teatru w
krótkim odstępie czasu po premierze
„Mostu dać na zakończenie karnawału
lelaką trzy - aktową komed'ę muzyczną
R. Benatzky'ego p. t. „Rozkoszna dziew-

ZE ŚWIATA EKULTUBLY
KRONIKA LITERACKA \

Listy Orzeszkowej. — Towarzystwo
im, Elizy Orzeszkowej w Warszawie, ze-
brawszy w ciągu t5-letniej pracy ol.
brzymie zbiory korespondenoi autork'
„Nad Niemnem”, przystępuje obecnie do
wydania na ciekawszych listów w czte-
rech tom.ach. Tom pierwszy zawierać
będzie dwugłosy — korespondencje z
Konopnicką, Ježem, Reymontem i inne.
Komitet wydawniczy stanowią: prołeso-
rowie Aureli Drogoszewski | Józef Uje'-
ski, Jadwiga Holenderska, Ludwik Bru-
non Świderski, Na wydawnictwo ogło-
szona będzie subskrypeja, Osoby mające
sty El. Orzeszkowej, proszone bą 0
nadsyłanie ich do biura Towarzystwa
w Warszawie,ul.Jasna 6m.8,

„Czerwony marsz" Rostworowskiego
Nakładem Związku Zawodowego | itera

 

Z ekranów stołecznych :

„W CIENIU GILOTYNY" W KINACH „STYLOWY" I „BAŁTYK"

Dwa kina odrazu wyświetlałą nowy

film osnuty na podstawie Dickensa (dru-

gi juž w tym roku po „Dawidzie Coper-

fieldzie”) — tym razem według „Opo

wieści dwóch miast”, Dickens jest widać

w modzie, Odkryto go, jako temat d.

filmów. Odkrycie to est pomyśtne —

istotnie bowiem dzieła tego pisarza „u-

dają się” w przeróbce filmowe, 8 przy”

tem wnoszą do filmu obcą mu naogół, a

pociąśającą atmosferę.

Nowy film: „dickensowski“ zrobiony

jest z dużym nakładem i dużą umiejętno-

ścią. Położono tu nacisk przedewszys!-

kiem na efekty tła historycznego. Ale

świetna gra Ronalda Colmana sprawia.

że-film ma także pewne wartościpsych »

logiczne. Gra tu także dwoje artystów,

którzy występowali uż w Dawidzie

Copperfield'zie i kto widział ich w tam-

tym filmie, może teraz doznać niespo-

dziewanego zdziwienia, gdy zobaczy, że  

ojczym Dawida okazuje się markizem,

a ciotka Dawida opiekunką bohaterki

filmu. Jednakże oboję grają tak dobrze,

że się > tem wrażeniu zapominą. Jęst to

para artystów, wybia,ących się'dzś co-
raz bardziej.

Dobrze opracowane są sceny zbiorowe

z rewolucji francuskiej. Zdobycie Ba-

stylii pokazane z pewnego oddalenia

i z góry wnosi coś nowego do tłocznych

zazwyczą i pogmatwanych scen tego

rodzau w filmach dotychczasowych

Wypada też pochwalić scenę egzekucji
przeprowadzoną subtelnie. Nie kaszono
się tu o pokazanie wszystkiego — widz
ogląda tylko gilotynę i słyszy stuj no-

ża, ale dzięki temu właśnie wrażenie jest

silne,
Film ten može Hezyė na duże powo-

dzenie. Wszyscy aktorzy gra'ą dobrze,
reżyser pokazał dużą umie'ętność — film
robi silne wrażenie. (E. Eys.)

„WIELKI CZARODZIEJ* W KINIE „CAPITOL*

Film sowiecki, oparty o interesu'ący

pomysł przedstawienia równolegletych-

samych postaci, talk ak żyją naprawda

i tak jak sobie ich losy wyobraża powie-

ściopisarz. Pomysł jest dobry i nowy —

osiągnięto też szereś udanych efsktów

akcja powieściowa potraktowana grote-

slowo dobrze kontrastu'e z akcją praw.

dziwych wydarzeń, Drugi pomysł — to

przedstawienie równolegle trzeciego

wątku — dzieów czytelniczki, tej; po

wieści, Pokazano też i. życie autora

Krzyżują się tu więc liczne wąfki i to ich

zagmalwanie przeprowadzono dobize.

Film ten ma właściwą Rosii atmosferę
beznadziejnego pesymizmu, która do wi-

dza polskiego nie trafia. A atmosłerę tę

podkreśla eszcze szarość zdjęć, która
sprawia wrażenie, że wszystko tam dzie-

'e się w jakichś brudnych, zakureonych
i dusznych wnętrzach, Do tego jeszcze

akcja toczy się wolno, sennie — c

zresztą est cechą wspólną filmów во-

wieęckich. Występuje tu też inna 'cszcze
cecha wspólna tych filmów — brutalny
realizm, o wiele mniej „smaczny”, niż
odmiana francuska. Aktorzy spisują się
dabrze. (H. Eys.).

„POZNALI SIĘ W „MONTE CARLO"wKINIE „MAJESTIC*
Dawno nie widzieliśmy Lilian Harvey

w Maesticu przekonywa raz 'eszuzę <

tem, że jej opinia, ako gwiazdy pierwsze”
wody 'est nazupelnie zasłużona Jidnak
że wpakowano ją tu w histor'ę n'ezbyi
przekonywającą, opartą o konflikt dość

banalny, a przytem przeprowadzuno tę
dzie'e niezbyt zręcznie, W pierwsza czę

ści filmu dzieje się na ekranie coś tagad
kowego — widz niebardzo może zro-
zumieč o co chodzi, Akcja nię rozwija

się, a tylko reżyser zawiązue supełć
wąlków, które potem dopiero zysku'ą

znaczenie Kiedy zaś właściwa akcą już

się rozpoczęła — (oczy się vna wolna.
mniej się rwie i efekt jest ten, że widz
się nudzi Przytemzd ęcia są niezby! wy

raźne, a jeszcze mniej wvraźne napisy.

Sytuację ratuje Lilian Harvey, którą
pokazano w wielu ładnych stro,ach i po-
zach, (H. Eys,).  

tów Polskich w Krakowie ukazało się e
druku jubileuszowe wydanie „Czerwone-
go Marsza" K. H. Rostworowskiego.
Bibljofilekkie to wydawnietwo stanowi
prawdziwą atrakcję dla miłośnców

KRONIKA TEATRALNA,

wZburzenie Jerozolimy” w Poznaniu—
Teatr Polski w Poznaniu wystawił dra-
mat Tadeusza Konczyńskiego „Zburzemic
Jerozolimy". Pieczołowite przygotowa
nie sztuki we wszystkich szczegółach,
wspaniała oprawa sceniczna Z. Szpin:
lera | nader trafna obsada ról z pp.
ańcząw roli Cezara Tytusa, Wrońskim
w roli Flawiusza i Łabuńską ako Bere-
nicą, którym nmie' ustępowała reszt»
wykonawców, spotkały się z gorącem
przyjęciem publiczności,

WYSTAWY WARSZAWSKIE
Rumuóska sztuka ludowa. W dn 20-45

b. m. otwarta została w salach Resursy

Obywatelskiej (Krak, Przem. 64) wysta

wa rumuńskiej sztuki ludowej, urządzo

na staraniem Rady Naczelnej Rumuńsk,

Sztuki Ludowej. Protektorat nad Wysta
wą obięło poselstwo rumuńskie w War-

szawie. Wystawa będzię otwarta do dn

8-go kwietnia w godz. od 10:ej do 14-te'

i od 16 do 19.30. | :

  

KONKURSY

Konkurs na stypendjum. Ministerstwo

WR. i OP. ogłasza konkurs na jedno

stypendjum im Józefy Sierakowskiej w
kwocię 450 ną rok szkolny 1933/36 dla
uczniów szkół średnich i wyższych po:

 

 

tožonych na obszarze byłego Okręgu
Szkolnego Warszawskiego. Prawo do u-
biegania się o to stypendjum przysługwie
niezamożnym uczniom płci męskie, do-
brej konduity, celującym w naukach,
wyznania rzymsko - katolickiego uro

dzonym na obszarze byłego Krórestwa

Kongresowego. Podania należy składać
na ręce p. inż, Józefa Rulkowskiegu, Dy-
rektora Fabryki Portland Cementu Sp
Акс. Wrzosowa, poczta Raków, pod
Częstochową, w terminie do dnia 15
kwietnia 1935 r. Do podań należy dołą
czyć; 1) zaświadczenie szkolne z wyka-

zem ocen z poszczególnych przedm otów
za pierwsze półrocze 1935/36 r, 2) me-
trykę urodzenia, 3) świadectwo neza-
możności,

RADIO.
Irena Solska w słuchowisku Rybickie-

go. Wśród ostatnich słuchowisk wyróżni.
ło się dodatnio „Pustkowię” wybitnego
dramaturga Andrzea Rybickiego, opar
te na motywach wo'ennych. Do wielkie
go powodzenia „Pustkowia”  przyczyni*
się występ gościany Ireny Solskiej, któ.
ra z niezrównaną ekspresią dramatyczną
odegrała rolę główną. Znakomita artyst

ka, tchnęła w postać matki, walczącej

z ludźmi i z losem o życie syna, schwy-

tanego na szpiegostwie, tyle grozy i tra-

gizmu, iż wywołała w słuchaczach wra-

żenie niezapomniane. Znakomita artyst-

ka, którą nazbyt rzadko w ostatnich cza-

sach, niestety, widuje się na scenach

warszawskich, nawiązała drogą rad ową

kontakt artystyczny z na'szerszem. war-

stwami publiczności, zyskując podziw

i uznanie jednomyślne.

 

MĘKA PAŃSKA
Misterium pasyjne w Bazyl:ce na Pradze
W sali parafialnej przy Bazyl'ce Ser

ca Pana Jezusa dawane jest w wielkim
poście Misterjum pasyjne wdług tekstu
księdza d'ra Fr. Harazima z muzyką
księdza d-ra A. Hlonda,

Tekst, — aczkolwiek autor spew”
A przy pisaniu go brał w rachubę

fakt, iż słuchać misterjum będą prze”
dewszystkiem szerokie rzesze malucz
kich, — posiada poważne zalety dra"
matyczne, Naczelne postacie «Męki
Pańskiej" są narysowane bardżo pla -
stycznie; kontrasty uwydatnione wyraź-

nie, sceny zbiorowe pomyślane z du"

żem wyczuciem środowiska.Akt trze-
ci naprz. „w pretorjum Piłata” ma о-
„gromną siłę wyrazu, a że jest w dodat
ku świetnie wyreżyserowany, w”wie*

ra na ełuchaczu potężne wražen'e,

Trzebadodać jeszcze, że w „Месе Рай
skiej" ksHaraz'ma symbole: dobra —

Anioł i zła — Djabeł: są wyzyskane

madrze, w sposób dyskretny raczej,
bynaimniej nie jaskrawy.
, „Muzykę do m'sterium skomponował
ks. dr. Antoni Hlond, W muzyce tej
widzimy trzy elementy: poważny. su”
rowy, zjawłałący się w momentach tra
gicznych (naprz, temat Dies irae sze*
roko wyzyskany w scenie śmierci Pa"  

na Jezusa); ludowy — w scenach ku
temu odpowiednich, wreszcie trzeci: ©
charakterze zbliżonym do operowego
w pojęciu włoskiem (sceny z Rzymiana
mi), Mimo skromnych środków orkie"
strowych, jakie autor muzyki ma do
rozporządzenia, wszystko brzmi do”
brze, bo środki owe są wyzyskańe ce"
lowo.
W misterjum znaczną rolę do speł *

nienią mają chóry, a także soliści, Tu
taj święci triumf pracai wysiłek orga
nizacyjny ks. dr, Hlonda, który wszy”
stko stworzył sam z materjału bynaj-
mniej niewyrobionego artystycznie.
Sam wykuł z bryły postacie autorów:
śpiewaków; nauczył chóry, orkiestrę;
ożywił przedstawienie, tchnął w nie
ducha. Nie tedy dziwnego, że „Męka
Pańska" na dalekiej ulicy Kawęczyń”
skiej ściąśa zawsze tłumy w'dzów. że
wywiera na nich wrażenie silne do te:
60 stopn'a, że raz po raz słyszy cię na
sali w chwilach dramatycznych szlo:
chy i płacze, Tak геайша „maluczcy”
na mękę Chrystusa, zadawaną przez
roziuszonych żydowinów == trzeba
przyznać, że świenie w sensie aktor"
skim zrobionych. R  

czyna". Nikłość treści, tej beztroskiej
bluetki musiała nagrodzić staranna reży-
sera p. Radulskiego uwypukleniem sze-
regu komicznych sytuacyj i wyzyskaniem
wkładów piosenkowych i tanecznych —
co mu się w zupełnosci udało. Komedia
dała pole do popisu doskonała, (zdoby
waącej każdym występem coraz bare

dziej publiczność) artystce p. Matusiae
kównej oraz pp. Modzelewskiemu, Wę-
śrzynowi i innym, Sztuka utrzymuje się
stale na repertuarze.

Ostatnia prem era: „Matura* Wł Fo-
dora (grana w warszawskim „Teatrze Ka
meralnym') raz jeszcze daje wycinek ży

cia szkolnego, tym razem w śimnaz um
żeńskiem i z podkładem trochę melodra
matycznym (dyrektor zakochany na sere
'e w maturzystce, która chcąc się rato-
wać od kary za fikcyne błahe przewi-
nienie oświadczyła mu, że się w nim ko-
cha, choć naprawdę miałą narzeczonego).
Niezawsze życiową zgodna z prawdą —
daje sztuka pole do popisu wprost ken
certowego całemu zespołowi, z pośród
którego wybiły się na pierwszy plan pp.
Bednarska | Matusiakówna oraz ofiara
swej pomyłki p. Karbowski, który sztuką
reżyserował.
Poza temi premjerami mieliśmy *eden

występ gościnny kormedji francuskiej,
która zaprezentowała Moliera „Figle
Skąpca” oraz  Mariyeaux; „Igraszki
trafu i miłości”, Gości francuskich przy:
'ęto serdecznie.
Drugi dwukrotny gościnny występ ja-

pońskiej śpiewaczki Teiko Kiwa w ope-
rze Puccini'ego „Madame Butterily* wią-
że się z wznowieniem przedstawień opos
rowych na scenie krakowskiej. Kwestię
utrzymania opery rozwiązał Kraków 'uż
w ubiegłym sezonie teatralnym w swoisty
sposób, dając raz w tygodniu wieczory
operowe z udziałem wybitnych artystów
miejscowych i zamiejscowych. W bieżą-
cym sezonie sprawa początkowo poszła
w odwłokę — obecnie realizu'e się po-
stulat „własne' opery” w sposób analo-
giczny jak w sezonie. ubiegłym a na
pierwszy ogień poszła opera Puccini ego
z występem śpiewaczki Teiko Kiwa.
O ostatniej wielkiej premjerze „Ju-

dasz z Kariothu* Rostworowskiego z о-
kazji 25-letnie' działalności dramatopi-
sarskiej tegoż autora oraz występach
Solskiego, pisaliśmy już osobno.

Powszechnem życzeniem jest, by Kra-
ków ujrzał Solskiego także w „Frydery-

ku Wielkim“ A. Nowaczyńskiego,
Aem,

BPAREA WYGA

Nowe książki
„Z pieśnią do Was idziemy..* — Pod tym

tytułem wydał ostatnio światowy Związek
Polaków z zaśranicy zbiór pieśni kompozy”

torów polskich, zestawiony przez komisję
artystyczną Zjednoczenia Polskich Związków
Śpiewaczych i Muzycznych w Warszawie.
Zbiór ten, przeznaczony na chór męski, za-

początkowuje serjię wydawniciw, które sią

będą z czasem ukazywały, przynosząc zespo.
łom chóralnym Polaków zagranicą arcydzieła
polskich kompozytorów, Następny skolei bę-
dzie zbiór pieśni na chóry mieszane, potem
zbiór na chóry żeńskie, a wreszcie zbiór na
chóry dziecięce, Na treść śpiewnika składa
się około 50 pieśni, 26 najbardziej znanych

kompozytorów. Są to głównie pieśni o cha*
rakterzę patrjotycznym lub ludowym. Zbiór

ten uzupełniony jest przy końcu życiorysami

kompozytorów. których utwory zamieszczo”

no w śpiewniku, Bardzo pożyteczną inowa*

cją wydawców jest wykonanie osobnych
madbitek poszczególnych pieśni, zawartych
w śpiewniku, Każda z tych pieśni może być
nabywana osobno za pośrednictwem Świato+

wego Związku Polaków z Zagranicy, lub też

w księgarni F, Grąbczewskiego w Warszawie,
Krakowskie Przedmieście Nr. 1

 

„Bibljografja czasopism polskich zagranicą”

(1830—1934). Rozwój polskiego czasopiśmien.

nictwa zagranicą datuje się od okresu Po-

wstania listopadowego. Sprzyjające warunki

dla tego rozwoju stworzyła wielka emigracja

powstaniowa. Rola prasy polskiej zagranicą

dla utrzymania polskości wśród naszęgo wy*

chodźtwa politycznego i zarobkoweg> jest

ogromna, Na przestrzeni ostatniego stulecia

możemy się poszczycić niemałym  dorobr

kiem w tej dziedzinie. Mało kto jednak zdaję
sobię należycie sprawę z wielkości i znacze”

nia tego zarobku. Główną przyczyną tej nięe

znajomości był brak poważniejszej pracy, o*

brazującej dzieje czasopiśmiennictwa polskie-

go zagranicą .Brakowi temu postanowił za*
pobiec znany badacz Stanisław Zieliński.

Zgromadził on wszystkie dane, jakie udało
mu się wyłowić w niezliczonej ilości ksią*

žek | czasopism Owocem tej wylrwałei pra*
cy jest spore dziełko p t .Bbliografia cza”
sopism polskich zagranicą” obeimującę okres

od 1830 do 1934 roku Książka ta została or
becnię wydana nakładem Światowego Zw ąz-
ku Polaków z zagranicy. ..Bbljogr=fja" Zie»
lińskiego wypełnia dotychczasową lukę w

piśmiennietwie polskiem, Stanowi ona n'ewy,

czerpane źródło wiadomości, z którem: w'nni
się zaznajomić ci wszyscy .którym nie 'est
obojętny rozwój prasy polskiej poza gran ca»

mi Polski,

 



 

  

Rehabilitacja Wita Stwosza
Nowe odkrycia archiwalne

W życiu każdego wielkiego człowieka
musi być dramat, takie est przeznacze
nie wielkich ludzi. Dramat Wita Stwosza
jest tem głębszy, że nie skończył się z je
śo śmiercią, ale ciągnie się dalej, już
przez pięć wieków nieustannie. Ten z
krwi i kości Polak, który nie tylko ży-
ciem, ale i wszystkiemi swemi dziełami
polskość swsią stwierdził, doczekał się
tego w najnowszych czasach, że w ro-
dzinnem mieście, Krakowie, pod dykta-
tem Niemców, zwątpiono w jego polsicą
narodowość. Na szczęście prawda nie da
się zaciemnić, — wielka postać Wita
Stwosza, Polaka, Michała Anioła Półno-
cy, jaśnieje coraz bardzie, O tę prawdę
możemy być spokojni,

Lecz na imię Wita Stwosza, na jego
charakter jako człowieka, rzucony został
cień w postaci posądzenia o fałszerstwo
dclcumentu, z powodu czego został w No
rymberdze piętnowany. „Wielki artysta,
ale marny charakter" — oto zdanie, któ:
re dziś można usłyszeć o Wicie Stwoszu
— i to jest dalszym ciągiem 'ego drama.
tu. a

Opinja, że Wit Stwosz sfałszował kwit
Bonera, tak jest powszechna i ustatona
że uległ 'ej taltże piszący te słowa i w
artykule „Gaz. Warsz.” z dnia 18 marca

1934 r., dał niebacznie jej wyraz. Póź
niesze krytyczne zbadanie źródeł, na
których się ta krzywdząca wielkiego mę
ża opinja oparła, pokazało, że nie posia-
da ona podstawy niewzruszalne. A taką

mieć powinna, jeżeli sąd godzący w
cześć i honor czlowieka, nie ma być
bliskim oszczerstwa lub potwarzy.

W świetle dokumentów źródłowych
sprawa tak się przedstawia:

Wit Stwosz, po 58-letnim pobycie w
Krakowie, przeniósł się do Norymbergi,
przyjechawszy do tego miasta ze znacz.
nym majątkiem. Kupił dom za 800 flor
złożył do miejskie! „Izby losowań'* sumę
1200 flor. i do banku Jakóba Boner - su-
mę 1000 flor. Po pewnym czasie Boner
wypowiedział depozyt Stwoszowi i pora
dzi! mu, aby kapitał unieścił w banku
Starzedela. Był to podstęp, zapomocą
którego Boner postanowił odebrać od
bankrutującego Starzedela swo'ą u niego
wierzytelność w kwocie 600  flor.
Stwosz, niczego nie podejrzewając, zgo-
dził się na przeniesienie depozytu do
banku Starzedela, a Boner sam to prze
niesienie załatwił, w ten sposób że sobie
potrącił 600 flor. z depozytu Stwosza *,
odebrawszy swó kwit, dał Stwoszowi
Kwit Starzedela na całą sumę, wówczas
wynoszącą z procentami 1265 Hor
Wkrótce potem Starzedel zbankrutował i
uciekł z Norymbergi. Stwosz zaskarżył
Bonera o 1265 flor., które mu z winy Bo
mera przepadły. Sąd zażądał od Stwosza
dowodu, że Boner jest mu cokolwiek wi-
nien. Stwosz kwitu Bonera już nie miał,
a tylko bezwartościowy kwit Starzedela
Sprawa była w mieście głośna zaintere-
sował się nią kupiec i przemysłowiec,
niejaki Krzysztof Scheurl i postan >wił

 

Nareszcie do niej dobrnęliśmy: dnia
21 następuje porównanie dnia z nocą
i zaczyan się kalendarzowa, czy też,
jak kto woli, astronomiczna wiosna
na naszej półkuli.
Czekaliśmy na nią w tym roku nie-

co dłużej niż zwykle, gdyż luty miał
jako w roku przestępnym o jeden
dzień więcej. Nie jest to jednak re-
kord długości tego kalekiego, raz krót-
szego, raz dłuższego miesiąca: był w
historji pewien rok i pewien kraj,
gdzie luty miał aż 30 dni! Przytrafi-
ło się to w Szwecji na początku
„ośmnastego wieku, a to w następują-
cych okolicznościach. Jak wiadomo
reforma kalendarza, przeprowadzona
przez papieża Grzegorza XII w 1582
roku, nie była przyjęta odrazu przez
wszystkie kraje. Kraje kałolickie za-

prowadziły nowy, ulepszony kalen-
darz dość szybko, natomiast kraje pro-

testanckie zwlekały niekiedy aż do

końca XVIII wieku, wśród nich była

i Szwecja, ale kiedy Danja i Niemcy
zdecydowały się na zmianę kalenda-

rza, i w roku 17C0 przystosowały swój
tak, żeby kalendarz był w zgodzie ze

słońcem, to uczyniły to w ten sposób,

iż po 18 lutego nakazały liczyć odrazu
1-szy marca. Rząd szwedzki nie chciał

pójść za tym przykładem i sprowa-

dzać odrazu tak drastycznej zmiany;

„ wymyślił tedy ten sposób, żę przez pe-

 
 

Stwoszowi udzielić pomocy przeciw Bo.
nerowi, bo miał z tym ostatnim swo'e

porachunki. Potajemnie, przy pomocy
przekupstwa, wydostał z kantoru Bone-
ra kwit. autentyczny i dostarczył go
Stwoszowi. Gdy Stwosz przedłożył ten
kwit w sądzie, Boner, zaskoczony, odra-
zu zawołał: „to nie moje pismo, kwit
jest podrobjony”* A chociaż potem prze-
konał się, że mu kwit z kantoru zginał,
to już trzymał się do końca pierwszego
swojego twierdzenia, że Stwosz przedło
żył kwit sfałszowany. Wiedział bowiem
dobrze, o co się sądowi mie'skiemu roz-
chodziło i szedł mu na rękę. Rada miej-
ska poto Stwosza do Norymbergi obiet-
nicami dobrobytu, renty dożywotniej
it. p. ściągnęła, aby go odebrać Krako-
wowi. A ponieważ Stwosz nie chciał zło-
żyć przysięgi, że Norymbergi do końca
życia nie opuści, skorzystała rala ze
sposobności, aby go do tej przysięgi zmu-
sić, niewolnikiem miasta uczynić. Więc
skazała go na piętnowanie za „fałszer-
stwo” i na dożywotni areszt w murach
Norymbergi, a Boner 'ej w tem dobrze
się przysłużył.

Nasuwa się uwaga słuszna, czemu nie
nastąpiła konfrontacja kwitu fałszywego
z autentycznym — i wniosek, że musiał
być tylko jeden kwit, mianowicie praw
dziwy. Gdyby był Boner swój kwit zni-
szczył, to Stwosz nie miałby z czego
fałszywego kwitu naśladować. Ale
zwróćmy się do dokumentów, co one mó
wią? Czytamy:

„Krzysztofa Scheurla znowu stawić do
przesłuchania z powodu przekupst-
wa, ażeby wyznał, że popełnił przestęp-
stwo i zgodził się karę ponieść, a szcze-
gólnie niech powie, o czem długo rorma-
wiał z panem Volkamerem, przed sprawą
z powodu Stwosza”. (Hampe I. nr. 658)—
„Żonie Scheurla powiedzieć, że niema zwy-
czaju posyłać pisma więźniowi. — Prze-
słuchać Lorenza. — Zapytać się Michała
Wolgemuta, co Scheurl z nim mówił w
sorawie Stwosza. — Krzysztofa Scheurla
dalej przesłuchiv uć a nie bedzie chciał mó-
wić. wziąć go n: męki”. (Mitteil d. Vereins
f. Gesch. d. St. Niirnberg, 5). — „Krzysz-
tofa Scheurla dalej badać, że on żonie
Stwosza doradzał, jak sie ma na dworze ce
sarskim zachować w sprawie piętnowania.
i że śdyby przyszło do prawdziwego (ern-
stlich) sądu, to działałby przeciw swej
przysiędze”. (Mitteil. V. p. 37). — „C. Im-
hoff i W. Derer otrzymali zlecenie, prze-
słuchać tę osobę, z którą Krzysztof Śche-
url rozmawiał i pronozycję jej uczynił do-
tyczącą sprawy Wita Stwosza”, (Hampe
L nr. 660).

Z tych dokumentów widać niewątpli-
wie, że Krzysztof Scheuri był oska żony

o współudział w sprawie między Stwo-
szem a Bonerem, o fałszerstwo kwitu, že
kogoś w związku z kwitem przekupił, że
komuś potajemnie propozycę uczynił
dotyczącą sprawy Wita Stwosza. Kogn
Scheurl mógł przekupić? Ani Stwosza,
ani Bonera, ani sędziów, ani większości
rady miejskiej, więc kogo? I w jakim ce
lu? Nasuwa się przypuszczenie, że jest tu
mowa o przekupieniu kogoś w kantorze
Bonera, aby wydał kwit Bonera -do rąk
Scheurla. Śledztwo, przy pomocy tortur,  
wien czas zniesie lata przestępne, tak,
że po szeregu lat kalendarz szwedzki
dogoni kalendarz gregorjański bez
wypuszczania odrazu większej liczby
dni. W roku 1700 zarządzono więc,
że luty ma mieć 28 dni, chociaż we-
dług dawnego kalendarza wypadało
29. Jak się okazało jednak rząd ro-
bił rachunek bez gospodarza, czyli
bez króla, którym był wówczas Karol
XII, znany z uporu i nieliczenia się
z niczyjem zdaniem. Otóżkról nie za-
aprobował tego postanowienia rządu,
nakazał żeby !ata 1704 i 1708 były
podawnemu przestępne, a żeby nadro-
bić różnicę, wynikłą z opuszczenia jed-
nego dnia w r. 1700, kazał w roku
1712 dodać w miesiącu lutym jeszcze
jeden dodatkowy dzień i w ten spo-
sób w tym roku miesiąc luty miał w
Szwecji aż 30 dni. Szwecja przyjęła
kalendarz gregorjański dopiero w r.
1758. й
Gdy ten wypadek z trzydziestodnio-

wym lutym przypomniano w pismach,
pewien kolekcjoner angielski ogłosił,
że zna jeszcze jedno podobne zdarze-
nie, mianowicie ma w swoich zbiorach
menu obiadowe, datowane dn. 30 lu-
tego 1804 roku i że tej dacie nic nie
można zarzucić. Mianowicie było to
menu restauracji okrętowej na statku
„Siberia', płynącym z Japonji do San  Francisco. Jak wiadomo przy podró-

—

dąży do znalezienia te' osoby, której
Scheurl proponował wydostanie kwitu z
kantoru Bonera, Scheurl męki wytrzymał
1 60 niczego się nie przyznał,

Równocześnie Wit Stwosz, brany przez
kilkanašcie dni na tortury, był wypyty-
wany, kto mu w sprawie kwita pomagał.
Lecz Stwosz, ani Scheurla nie zdradził,
ani do podrobienia kwitu się nie przy-
znał. Aby skrócić męki i nie zostać ka-
leką, niezdolnym do pracy na całe życie,
powiedział tylko: „wierzę, że Boner mó-
wi prawdę”. To wystarczyło sędziom za
przyznanie się Stwosza do słałszowania
kwitu i skazanie go na piętnowanie.
Lecz potem ciągle, przy każdej sposob-
ności do końca życia, Wit Stwosz głosił,
że jest niewinny, co drażniło radę i po-
budziło ją do coraz nowych szykan i
prześladowań niesprawiedliwie zasądzo
nego wspėlobywatela,

Piętnowanie Stwosza i następujące po
niem więzienie go i prześladowanie przez
radę narymberską, odbiło się głośnem
echem po kraju, gdyż wielki artysta byt
szeroko znany i ceniony przez dw
chowieństwo i szlachtę. Biskup z Wirz-
bunga, hr. Reinhart von Hanau, ks Her
man von Hennebgg i inni przyjaciele
Stwosza, przedstawili jego sprawę cesa-
rzowi Maksymiljanówi, a ten przysłał
artyście dekret rehabilitacyjny, mocą
którego przywrócił go do czci i praw ©-
bywatelskich, których był przez prętno-
wanie pozbawiony. Niema powodu przy
puszczać, że cesarz bez podstawy wydał
dekret, musiał być przekonany o niewin-
ności Stwosza, a tem samem o niespra-
wiedliwości wyroku na niego wydanego
Był to policzek dla rady norymberskie',
to też nie pozwoliła Stwoszowi ogłosić
dekretu cesarskiego publicznie, a niena-
wiść jej do Stwosza jeszcze wzrosła.

Tak się przedstawia w świetle doku-
mentów sprawa fałszerstwa kwitu i pięt
nowania Stwosza. Widzimy, że chociaż
trudno jest uzyskać ze świadectw współ-
czesnych stuprocentowy pewnik, jak:się
rzecz miała, to przecież przedstawiona
tu hipoteza o współudziale Krzysztofa
Scheurla, ma tak wiele cech prawdopo-
dobieństwa, że nie wolno nam głosić są-
du ubliżającego czci wielkiego męża, iż
byt fałszerzem. Wystarcza, że jest wąt-
pliwość, a jest bardzo wielka. Bo cześć
i honor człowieka są tak wielkimi war.
tościami, że kto ich u drugich nie sza-
nuw'e, ten sobie samemu umę przynosi.
Wyciąganie wniosku o uemnych jako-

by cechach charakteru Wita.Stwosza z
talc nieuzasadnionej przesłanki jaką jest
rzekome słałszowanie przez niego kw'tu
Bonera,jest conajmniej lekkomyślnością.
Mamy 'bówiem wiele świadectw w żró-
dłach historycznych, że Wit Stwosz był
człowiekiem bardzo poważnym, ztówno-
ważonym, godnym zaufania, bezwzględ
nie uczciwym, o na szlachetnie'szych dą-
żeniach. Nie znajduwemy w. dokumentach
najmniejszego śladu jakiegoś postępku
Stwosza, nie już nieuczciwego, ale nie-

ży naokoło świafa zyskuje się, albo się
traci jeden dzień, zależnie od tego czy
się jedzie ze wschodu na zachód, czy
odwrotnie. Istnieje tedy na oceanie
Spokojnym pewna umówiona  linja,
przy przekroczeniu której w dzienni-
ku okrętówym opuszcza się albo doda-
je jeden dzień, tak, żebypo przybyciu
do portu daty zgadzały się z datą na
lądzie. Podróż statku „Siberia* odby-
wała się w końcu lutego w roku prze-
stępnym i dodanie jednego dnia, ko-
nieczne przy podróży z zachodu na
wschód, uwidoczniono na jadłospisie,
datując go dniem 30 lutego...

Dobrze, że w tym dniu nikt się na
owym okręcie nie urodził — nie
mógłby biedak nigdy obchodzić swo-
ich urodzin i otrzymywać prezentów.
Pokrzywdzeni są pod tym względem
już ludzie urodzeni 29-go lutego, bo
mają urodziny zaledwie co cztery la-
ta. Jeden tylko, najsławniejszy z nich,
Rossini, znakomity autor Cyrulika
Sewilskiego i tylu innych oper chwalił
sobie to zdarzenie i stale podawał wiek
swój na cztery razy młodszy niż był
w istocie.

Tak czy owak doszliśmy jednak do
wiosennego porównania dnia z nocą,
czyli do jednej z dwóch dób w ciągu
roku, w których dzień równy jest no--
cy. Ale tu znów powstaje kłopot. Oto
jeden z astronomów francuskich (Ch.
Nordmann) ' zwraca uwagę, że w tym
dniu właśnie nigdzie na kuli ziemskiej  dzień nie jest równy nocy. Jakto,

 

Dziśtoposzłoszybko!
(Bez trudu, bez przykrości, a przytem znacznie
szybciej, niż zwykle wyprała dziś gospodyni
bieliznę. Nawet duże sztuki nie nastręczyły
żadnych trudności, gdyż do prania wzięła tym
razem Radion. Pranłe Radionem jest tak łatwe:
wystarczy rozpuścić go w
zimnej wodzie, 15. minut
gotować bieliznę, płukać
najpierw w go-
rącej, potem w

zimnej wodziei >
bielizna będzie
śnieżnobiała.

   
  

   

   

pierze

wszystko:

 

szlachetnego. Przeciwnie są liczne dowo
dy, że budził swojem życiem i postępo-
waniem powszechny u ludzi szacunek.
zasługiwał na pochwały i uznanie.
W Krakowie, prócz tego, że obierany był
kilkakrotnie cechmistrzem, że rada mia-
nowała go budowniczym miejskim, aby
miał nadzór nad wszystkiem, co się w
mieście budu'e, że rada zwolniła dom 'e-
go od podatków w nagrodę za zasług:
dla miasta, — to nie kogo innego lecz
Stwosza właśnie, wydelegowała do Wro-
cławiaw ważnych finansowych sprawach
mieiskich. A jaką powagę i zaufanie
miał u współobywateli, widać z tego, jak
często powoływali go na rozjemcę w
trudnych zatargach i sporach między
sobą. Tak np. w r. 1488 załagodził
Stwosz apór między budowniczymi Ottą
i Blatfusem, w sprawie budowy zakrystj:
przy katedrze na Wawelu; w r. 1480 do
prowadził do zawarcia ugody w długo
letnim procesie między Andrzejem Ste
gerem, a Jostem Bemem; w r. 14% po
godził powaśnionych, Pawła dworzanina
Sobińskiego, z Mikołajem  czeladzikiem

| złotarskim, — i wielu innych do zgody
przywiódł, Wit Stwosz dawał często po-
rękę, czy to zapłaty, czy dobrego czyje.
goś sprawowania się, przymował lańty,
czyli zastawy, na bezpieczne w swoim
domu! przechowanie, jednem słowem.
cieszył się powszechnym szacunkiem i
zaufaniem. „Mistrz Wit, dziwnie statecz.
ny i zacny człowiek”, pisze sięo Stwo-
szu w akcie erekcyjnym. Współczesny
biograf Stwosza Neudoerfer, który #2
osohiście znał, pisze © nim: „On wstrzy-
mywał się od wina i żył bardzo unmarko-
wanie”, ‹

 

przecież słońce przechodzi w tym dniu
przez równik niebieski, a więc na ca-
łej kuli ziemskiej dzień powinien być
równy nocy. Tak jest, odpowiada p.
Nordmann; jeżeli brać sprawę z pun-
ktu widzenia czysto geometrycznego,
to zgoda, ale faktycznie, fizycznie
rzecz się przedstawia inaczej. Wchodzi
tu w grę zjawisko, zwane refrakcją,
załamaniem promieni słonecznych w
atmosferze ziemskiej. Załamanie to ła-
two dostrzec można przy. obserwowa-
niu np. zachodu słońca w stepie, lub
nad morzem: słońce, będące już nisko
nad horyzontem traci swą kulistą for-
mę i wydaje się nam spłaszczone. Za-
łamywanie się promieni, przechodzą-
cych przez grubszą warstwę atmosfe-
ry, t. j. promieni z dolnej połowy tar-
czy słonecznej podnosi tę dolną część
silniej „niż górną i zniekształca widok
tarczy. Ale wogóle refrakcja podnosi
słońce. nad horyzont, t. zn., że widzi-
my je, chociaż jeszcze nie wzeszło
i widzimy je również pewien czas, cho-
ciaż faktycznie jest już pod horyzon-
tem. Wskutek tego podnoszenia fak-
tycznie trwanie dnia przedłuża się
i w dobie geometrycznego porównania
dnia z nocą, faktycznie dzień jest
wszędzie dłuższy, niż noc. Różnica ta
jest dość znaczna, tak, że wskutek
podnoszenia refrakcyjnego mamy wo-
góle przez cały rok w naszych szero-
kościach geograficznych około 48 go-
dzin światła słonecznego więcej, niż-

 
 

 by to się nam z geometrycznych po-

zycyj ziemi i słońca należało. - Tem;

Jeżeli weźmiemy na uwagę te źródło-
we świadectwa, to nie powinniśmy mieć
żadne wątpliwości w sprawie rzekomego
fałszerstwa kwitu Bonera. Stwosz prze-
dłożył kwit autentyczny. Jemu dajemy
wiarę, a nie Bonerowi,

Czy można się wahać? Z jednej strony
mamy męża nieskazitelnego, szlachetne
$o, w podniosłości ducha, znacząceg»
każdą godzinę życia swojego arcydzieła.
mi, z drugiej strony mamy bankiera »
szalbierza, nie cofającego się przed oszu-
kańczym podstępem dla zysku i stron:
niczą ławę sędziów norymberskich, prag-
nących Stwosza zgnębić.

Skąd powstała opin'a ujemna o cha-
rakterze Wita Stwosza? To Niemcy
współcześni w Norymberdze wydali »
Stwoszu świadectwo, że był człowie-
kiem „gwałtownym, popędliwym, krzy»
kaczem” — i fałszerzem, dla pokrycia
swojego brutalstwa i nikczemnosci. A
następnie historycy niemieccy — ji co
na'smutniejsze, niektórzy polscy — po-
wtarzają te oszczerstwa przez ciąg stu=
leci bezkrytycznie i bezsumiennie Nie
zastanowią się nad tem, że jest nie do
pomyślenia, żeby Wit Stwosz do 65-g%
roku swego życia by* człowiekiem sta-
tecznym i szlachetnym, a potem nagle
stał się nieuczciwym, £waltownym į
zdolnym do czynu hańbiącego.
Więc czas już nareszcie zrehabiłito-

wać Wita Stwosza w naszych umysłach i
sercach, czas przywrócić mu należną
cześć i schylić czoła przed tą świetlaną
postacią, która sławą opromienia nasz
naród po wszystkie czasy. "

JAN PIĘTKA.

lepiej. A trzeba dodać, że nasza pół-
nocna półkula jest pod względem na:
słonecznienia obecnie uprzywilejowa-
na: wiosna i lato razem wzięte są te-
raz u nas o 8 dni dłuższe, niż jesień
i zima, t. zn., że słońce o 8 dnidłużej
przebywa na naszej połowie kuli ziem-
skiej, niż na południowej.

Tylko, żeby jakoś rzeczywiście
chciało grzać, bo ostatnie lata nie by-
ły pod tym względem zbyt pomyślne.
Na tegoroczną zimę nie możemy się
skarżyć (chyba, że kto jest narciarz)
a wiosna też jakoś zapowiada się nie-
źle i może będzie piękna, tembardziej,
że tułający się jeszcze tu i owdzie t.
zw. stuletni kalendarz przepowiada
wręcz coś przeciwnego. W ubiegłym
tygodniu miał być według niego mróz
i gołoledź, a burze, zimna i przykra
pogoda mają trwać aż do 20 kwietnia;
wtedy się nieco poprawi, ale w maju
znów nastąpić ma nawrót dotkliwe-
go zimna i kiepskiej pogody i dopiero
czerwiecma być przeważnie bardz.
ciepły i piękny. \

Miejmy nadzieję, že ta przepowied-
nia stuletniego kalendarza podzieli los
tylu innych, które się nie sprawdzają,
mimo, iż są lepiej ugruntowane, niż
wywody tego sędziwego  blagiera,
i cieszmy się, że dotychczas wiosną
kalendarzowa idzie z faktyczną w do-
brej zgodzie.

ARCTURUS.

  



"WIOSENNE OKRYCIA
(ZO) Z kwestyj, które w tej chw“-

1 з!а’а przed nami w dziedzinie mody,
bodaj największe zainteresowanie budz,
kwesta płaszcza wiosennego. Jes: to

‚ Zresztą zrozumiałe Jasne promienie słoń
ca w nielitościwy sposób odsłaniarą znisz
czenia, jakie czas poczynił w okryc.u ze-

szłorocznem a noszenie futra czy c'epłe
go płaszcza jest inż prawie niemożliwe,

Wyłania się zatem pytanie, aki właści.
wie płaszcz należy sprawić. Odpowiedz
nie jest trudna. Powinien on być przede-

model: krałany jest on w ten sposób, ż2
pasy dą ukośnie nada'ąc całości pewną
„młodz'eńczość”, którą podkreślają jesz
cze drobne szczególiki. ak nałożone wy
okląglone kieszonki pod i nad paskiem
oraz na rękawach.

Niektóre formy stosowane dotąd wy
łącznie do sukien stały się tak modne, że
ogarnęły i okrycia. Na rysunku widzimv
szk:c, na którym ściśle przylegaiaca i
wznosząca się z przodu ku górze tiwnika
tworzy jakby fartuszek. Bardzo korzyst-

 

 
 

wszystkiem praktyczny, odpowiedni za-

równo przed południem do sukni codzien

nej jak i popołudniu do nieco strojnie-

sze, a zasadniczą jego zaletą mus być

oćpowiedni wybór materjału ładnego a je

dnocześnie trwałego i odpornego na zmio

nę pogody.

Wielkie fabryki materiałów liczyły się

« tymi względami i wypuściły niezliczoną

ilość tkanin, przeznaczonych  spec'alnie

ma okrycie wiosenne. Wśród nich zna-

dziemy niewiele w kolorze zupełnie ciein

nym. I słusznie. Na ciemnym mater'ale

znać kurz i każdą plamkę Niema też ma

zeriałów zupełnie jasnych fakko zby! nie-

praktycznych, natomiast przeważajatka

niny w tonach pośrednich, o powierzchn*

pokrytej guzełkami, przerabianej we wzo

ry w tym samym kolorze i t. 4.^

Płaszcze tego rodzaju nie powinny być

skomplikowane w kro'u. Pewna prostota

lin'i jest tu jaknabardziej wskazana Czę

sto spotykane są połączenia dwoiakich

materiałów, a wynikające stąd kontrasty

są bardzo efektowne. Jako przykładsłu-

żyć może model, który widzimy na przed

ostatnim rysunku. Można go zrobić z ma-

STREET STOTISNTSTIONT RKARACE

POWS7FCHNIE PANUJACY

ZANIK RADOŚCI ŻYCIA
mie zagraża tylko bywalcom

WINTARNT ZTFMTAŃSKIEJ

„CAVEAU CAUCASIEN*

gdzie przy czarownych pieniach romansów

cvdańskich w wykonaniu CHÓRU BOJA:

NOW i przy pieknej rewii artvstyc"nej pa-
nuje beztroski humor.

iii

ter'ału ciemno - bronzowego, z ob'amo-

waniem góry przy zapięciu i podszyc'em

rozciętych rękawów z materjału w odcie

niu jasno - piaskowym.

Uwagi godną nowością jest model na

rysurfcu druśim od lewej strony Jest to

płaszcz - peleryna przepasany paskiem,

który zdobędzie sobie n'ezawodni: duże

powodzenie. Szeroki kołnierz może być

szczególnie popołudniu do eleganckiej

sukni przykryty wyłogami z białe pik.

Wygląda to świeżo i naprawdę wi?sen-

nie. р

Mówiąc o modzie chwili bieżącej nie

można pominąć tak przeznią 'forytowa:

nych mater'ałów o żywych wzoracii Przy

gląda'ąc się różnego rodzaju kratom i pa-

som musimv przyznać, że są One nader

szykowne i nadają się do różnych kombi-

macy* polega acyc!. na tem, w jak'n kie

runky matetjał est krajany. Na ostatnim

 

s. ZDROWE PIĘKNE TANIE

Drzewka i Krzewy
Iiii

   
ne wrażenie tego okrycia podkreślone
est rci awami rozszerzającymi się ku do
łowi i rozciętymi i naszytymi wzdłuż

dużymi guzłkami. Żakiet jest rówa.eż za

dużymi guzakima. Żalciet jest również zt
stępu'e niewielka chusteczka związańa na

węzeł

PLISY JASNE I CIEMNE

Przeglada'ąc stare žurnale zauwąžymy,

że na przełomie wieków wielką pikanter-

ją była rozcięta suknia, spod które wy*

zierała jasna spódnica. Od tego czasu
spódnice znacznie się skróciły, rozcięta

suknia odsłania już nie spódnice. ale

wprost nóżkę w cienkiej jedwabnej pań.

czoszce. Moda lubi jednak czerpać wzory

z przeszłości i wyzyskiwać je na swó

sposób. Zwróciła więc uwagę na korzyst-
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ne efekty 'akie wywołułą kuntrastując?

ze sobą lkolory a więc ap. połączenie plis

ciemnych i jasnych. Przy ciemnych sułę-

PIENI REGAT BBB REAL ADREANAWACZEAROWO

Przy
SWĘDZENIU CIAŁA
i wszelkich wyrzutach *kór-

uych
stosuje się KREM

„LAIN-AGE"

kosmetyk usuwający wady
naskórka tak u dorosłych

jak i u dzieci.

RRC TSSTOKIA KTS

 

niach plisy te są jasne, przy "asnych ciem

ne. Na rysunku mamy model sukni wio

sennej, której karczek i kieszenie Na spódnicy naszyte są plisami w odcinają-

ERMECZAJ

Owocowe
*ARKOWE polecają:

ALEJOWE

IGLA>TE
BYLINY

oraz ROŻE
/

cym się od całości kolorze. W tym sa:
mym odcieniu są guziki i pasek tworzące
razem harmonijną całość, Zwracamy u-
waśę na modny bardzo fason rękawów
szerokich i połdługich.

WIOSENNA KAMIZELKA

Każda z nas ma w swej garderobie suiłk

nię, która nie jest eszcze tak zniszczona,

aby można ją było odrzucić,a ednak wy

mega pewnego odświeżenia. Cel ten osiąg

niemty, uzupełniając suknię kamizelwą z

 

 

jasnego materjału, a więc lekkiej wełny

czy matowego jedwabiu białego lub w ko-

lorze pastelowym, Kamizelka z kołnie:

rzem związanym na węzeł powinna har.

monizować w kolorze z wiosennym kape-

luszem.

X

Po ostatnich zimnych dniach zbliżamy

się tym razem naprawdę do wiosny. Zwia

stunami je są m. in. liczne pokazy mód,

z którymi wystąpiły pierwszorzędne В

my warszawskie. Na pokazie w firmie Bo

gusław Herst licznie zebrane panię mia

ły możność oglądania nader interesuią-

ce' kolekcji cłkkryć wiosennych, kostiu

mów, sukien popoludniowych i pi „knych

toalet wieczorowych, uderzających pr

stotą, wykwintnem wykonaniem i este-

tyczną linją.
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Talleyrand
Jeszcze nie minęło sto lat od

śmierci księcia Talleyranda de Póri-
gord, którego nazwisko, jako mistrza
w dyplomacji, jest niemniej głośne jak

Ludwika
XVI był Talleyrand biskupem, port-
fel ministra spraw zagranicznych dał
mu naprzód Dyrektorjat, potem Napo-
leon, wreszcie Ludwik XVIII, ostat-
nim etapem wielkiej karjery byla am-
basada w Londynie, ofiarowana przez
Ludwika Filipa. Hrabia de Saint-Au-
laire na początku swojej niedawno
wydanej książki o Talleyrandzie, u-
mieścił zdanie Carlyle a: „Nie znam
wielkiego człowieka, któryby nie
mógł być człowiekiem do wszystkie”
go.”

Już przez umieszczenie tego zdania
Saint-Aulaire chce dobrze usposabiė
czytelnika do postaci, której poświę-
cił swoje studjum, jednak po przeczy-
taniu tej książki nie można mieć tak
wie'kiej wyrozumiałości dla Talley-
ra Ja, jaką posiada autor: śdyż przy”
toczone fakty i słowa  Talleyranda
mówią same za siebie na jego nieko*
rzyść, Saint-Aulaire starą się przeko-
nać, że rola Talleyranda, osądzana
sub epecie aeternitatis, była wielce
pożyteczna dla religii, ludzkości i oj-
czy”ny; trudno jednak zgodzić się
pod tym względem z Sa'nt-Avla're'm,
śdyż przecenia on wpływ Talleyran-
da na wypadki, Omawiana przez nas
książka została wydaną przez parys-
ką firmę Dunod w kolekcii „Lea con-
structeurs“, w tei samei koleleii wy-
szła „La monarchie francaise" Karo-
ia Benoist, co było bardziej uspra*
wiedliwione,

Według Saint-Aula're'a, był Tal-
leyrand za anc'en rėg'me'u i rewolu-
cii destruktorem, za konsulatu i ce-
sarstwa — dekoratorem. dzieki od-
rodzeniu monarchji, został konstruk-
torem. Talleyrand służył każdemu
regime'owi! w myśl jego natury, biorąc
orzedewszystkiem pod uwagę swo-
ją osobistą pozycję. Zgodzić się trze”
ba z Saint Aula're'm. że okol'czno”
ściami, które decydu,co wpłynęły na
karierę życiową największego dyplo*
matv francuskieóo, było należenie do
wielkiego rodu feodalnego i wypadek,
który w dzieciństwie spowodował je” |
go ułomność. Wielkopańska feodalna
pycha i pozbawien'e przez ułomność
preroóatyw starszeństwa: połączone
2 jakby przymusowem wejśc'em do
stanu duchownego, uczyniły Talley-
randa uosobieniem egoizmu. Że
wszystkich rzeczy ziemskich, tylko
sobą Talleyrand nie pogardzał: nie o”
siąćnięcie jakieśoś wyższego celu,
lecz używanie, było namiętnościa te"
go wielkiego arystokraty,  księ-
cia ancien regime'u (Talleyrand de
Perisordl. który stał sie w'eltr'm ary"
stokratą I-go cesarstwa (książe Bene-
wentu). Pieniądze i kobiety — to były
wyłaczne: rzeczywiste jego namięt“
ności,

 

Nowa książka Mauriaca
Zdassałoby się, że skoro żywot i ziem-

ską działalność Jezusa Chrystusa posia-

damy przedstawione w formie autentycz-
nej, oficaine j skończone w Ewangel-
jach, zbędne jest omawianie tego tema-

tu, poza egzegetami, przez pisarzy Świec-

kich, choćby najbardzie znanych z reli-
giinego swego nastawienia i niewątpli-
wego talentu. Tak jednak nie est. Od
dawien dawna posłać Pana Jezusa, Bo-
ga - Czluwieka, pociągała i pociąga każ:
dego w inny sposób, przeważnie atoli

bądź jako człowieka przedewszystkiem,

bądź tylko jako Boga w ludzkiej postaci
Tymczasem Jezus Chrystus jest Bogem
i człowiekiem 'ednocześnie i tak Go też,

a nie inaczej przedstawiaą Ewangel'e
Aby zrozumienie to przeciętńemu czło-

wiekowi ułatwić, trzeba przemawiać doń

'ęzykiem współczesnym, nie wymaśaą:
cym komentarzy, a jednocześnie język'em
literacko pięknym, do jakiego przywykł.
Tek przed kilkunastu laty uczynił Gio-
vanni Papini, tak czyni obecnie członew

Akademi Francu'lcie, znakomity pi-

sarz Franciszek Mauriac, ogłaszając о-

statn'o „Vie de Jėsus“
Collection „L'Histoire").
W/ książce Mauriaca, zanim poznamy, 

Szkółki GODZISZ

że Jozus jest Bogiem, spotykamy się

(Flamnisrion,  

zanym z pewną określoną o'czyzną, na-

wet klanem, człowiekiem jednym z wie-
lu, tak zwykłym, że trzeba pocałunku
Judasza, aby Go wydał. Ale ten biedny
Robotnik ciesielski mówi i działa, jak
Bóg, ten Galileiczyk z niskię' warstwy
społeczne taką posiada władzę nad ma
terją i ciałem, taki wpływ wywiera na
serca i taką oluchą mesjańską napełnia

lud, że nawyżsi kapłani zmuszeni są do

niesłychanego w grozie swe: kroku:
zwrócenia się o pomoc do najgorszych
swych wrogów — Rzymian. Bardzo
skromny a jednocześnie wszechpotężny.
'edyny — lecz równocześnie różny, za-
leżnie od serc, w których się iak w
zwierciadle odbiał; przedmiot uwielbie
nia nędzarzy a nienawiści wielmożnych

jednako przez jednych i drugich nie ro
zumiany; miłościwy i łaskawy a iedno-
cześnie sprawiedliwy i stanowczy — oto
postać Jezusa, 'aką przedstawia Mau-
riac. Cechy człowieczeństwa i boskości
Jezusa z 'ednakową u Mauriaca pod-
kreślone są siłą, a jedne i drugie służą
wyłącznie dla uwypytklenia tego faktu.
że dwie natury Chrystusa Pana nie były
z sobą pomieszane, lecz, że stanowią

nierozłączną całość I to 'est myślą prze
wodnią książki Mauriaca o Życiu Jezusa

przedewszystkiem z Człowiekiem, zwią | którą każdy powinien przeczytać,

 

ma'atku ВМ, К$ ИГИ КК
poczta SOBOLEW, woj tenniki na sezon

Lubel., tel. 18.
Warszawa, tel, 225-33.

Pod zarzą'em

Stef. To arza

— lnform.: jesienny ra żąda-'

nie gratis | franco  

Kiedy został po raz pierwszy mi*
nistrem onraw zagranicznych, Tailey*
rand, jadąc po nominację do dyrekto*
ra Barras'a, powtarzał przez całą
drogę: Trzebą zrobić olbrzymi maią*
tek, majątek olbrzymi, olbrzymi mająe
tek...„ Pani de Stael uczyniła ż sienie
u Barrasa wszelkie ofiary, aby wyje*
dnać dla Talleyranda portfel minister”
jalny; Talleyrand prawie całował rę" .
ce Barrasowi po nominacji, po któ*
rej noc spędził u panny Lange, ko”
chanki wszechwładnego dyrektora.

W r. 1814 na stronę Ludwika XVIII -
nawróciła  Talleyranda jego ów*
czesna Egerja, Aineė de Coigny mar“
kiza de Boisgelins, „Mademoiselle
Monk," jak nazwał ją Karol Maurras,

Rodowa dewiza „Tylko Bóg” nie
pasuje zupełnie do Talleyranda; czło”
wiekowi: dla którego „zdrada była tył
ko kwestją dat", lepiej odpowiadała”
by dewiza: „Zanurza się, lecz nigdy
nie tonie', Raz tylko sytuacja była tax
jasna, że Talleyrand spadł ze wszyst"
kich stołków na których chciał jedno”
cześnie siedzieć: republika francuska
skazała go na śmierć, zaś Anglicy go
wyśnali; wtedy Talleyrand wyjechał
spekulować do kraju Waszyngtona, co
było jedynem i najlepszem wyjściem;
we wrześniu 1795 r., konwencjonista
Chenier, odpowiednio  nastrojony
przez swoją kochankę pannę de la
Bouchardie, wstąpił na trybunę „zgro*
ma.zenia olbrzymów" i złorzecząc
przy sposobności twórcom Francji
Bourbonom, zażądał w następujących
słowach wezwania wielkiego feodała
do powrotu: „Niech wasza sprawied+
liwość zatroszczy się o filozofa, które*
go miewzruszone zasady uczyniły jed*
nym z twórców wolności francuskiej.
Jestem dumny, broniąc w republikań-
skiem zgromadzeniu tego partjoty z r.
89, zaszczyconego jak my, nienawi-
šcią tyranėw į niewolnikėw, Ten repus
bikanin. przez swą dumną duszę i za*
sady, udał się na łono republiki do
ojczyzny Benjamina Franklina, aby
podziwiać widok wolnego ludu".

Tak apoteozowany, wrócił Talley=
rand, aby rozpocząć nieprzerwaną iuż
czterdziestoletnią AW karjerę. Za-
chowanie się Talleyranda było jakby
termometrem losów dawnego regi*
me'u; usunął się, gdy przygotow
nowe wypłynięcie; ofiarował swoję u*
sługi, a później je cofnął Dyrektor'a*
towi, Napoleonowi a potem Restaura-
cji, nie zdążył już opuścić Ludwika
ilipa, bo umarł w r. 1838. Według

Saint-Aulaire'a, monarchja konstytu*
cyjna, a na terenie międzynarodowym,
pokój przez równowagę, to były stałe
dezyderaty księcia Benewentu; są"
dzimy raczej, że ukłąd wydarzeń po”
zwolił Talleyrandowi odgrywać naj-
wybitniejszą i najbardziej użyteczną
aż i w monarchii konstytucyjnej i w
charakterze orędownika zasady rów=
nowagi w polityce zagranicznej, Jed+
no miasto Paryż i jeden kraj Be'gja
powinny postawić Talleyrandowi pom
niki; Talleyrand przyśpieszył i ułat-
wił ocalenie Francji od anarchj:, a
Paryża od zburzenia przez wyrzecze*
nie się Napoleona i opowiedzenie 4
za Bourbonami w marcu 1814 r. W.
r. 1830-31, jako ambasador w Londy-
nie, położył Talleyrand niezaprzeczo-
ną i największą zasługę, jako współ-
twórca królestwa belgijskiego.

Na kongresie Wiedeńskim, nie ode*
grał tej decydującej roli, jaką mu
przypisuje Saint Aulaire; bez Ludwi-
ka XVIII nie można byłoby wysunąć
zasady legitymizmu monarchicznego,
która była dła Francji nietylko tarczą,.
ale kazała uznać jej wyższość nad
zwycięstwami Napoleona; powrót
Bourbonów, zapobiegnięcie opanowa-
niu Niemiec przez Prusy i wtargnięciu
Rosji orzez okupowanie całego Księ-
stwa Warszawskiego, nie doszłoby do
skutku bez Metternicha, którego zna-
czenie Saint-Aulaire albo ignoruje, al-
bo ocenia całkiem niesprawiedliwie.

Saint-Auire, jako historyk, należy
do tej samej nowyej szkoły, co Funk-
Brentano, Bainville i Gascotte. Pełno
jest w jego książce odważnych i słusz-
nych poglądów i cytat; antyfrancu-
skość Wielkiej Rewolucji i cesarstwa
stwierdzone są przez Saint Aulaire'a
z równą siłą i obiektywnością, jak to,
że Ludwik XVI, Karol X i Ludwik Fi-
lip postradali tron, stając się ofiarami
wyświadczanych przez siebie dobro-
dziejstw. Jednem słowem. książka po*
żyteczna i ładnie napisana, beż na-
radoksów, bez pustych frazesów, z
dużem odczuciem atmosfery histotycze
nej,

L. G.

 

P. S$. Comtę de Saint Aulaire — Tal.
leyrand — edit. Dunod, collect. „Lea
constructeurs', Paris 1936, str. 435,   



 

Sensacje w sądach Wileńskich
Przedewszystkiem zakończył się pro-

ces w sądzie okręgowym o zajścia w Ry
konach, o których obszernie pisaliśmy w
artykule p. t. „Kiedy dzieci pozbawia się
nauki religii”. Proces ten trwał z przer-
wami przez 3 dni i obfitował w liczne
gensace. Uczenica Hornatkiewiczówna
złożyła w pierwszym dniu procesu nadeu
kompromitujące Sakowicza zeznania.
"Tymczasem w liście przeprasza go : jak-
by odwołuje swe oskarżenie,

List ten wywołał na sali ogromne wra
żenie. Obrońca oskarżonego, apl adw
Kownacki, domaga się odroczenia spra
wy i zbadania Hornatkiewiczówny, gdyż
posiada dane, iż był na nią wywierany
nacisk przez stronników Sakowicza |

przez niego samego w kierunku zmiany
zeznań. Sąd wniosek ten przyjmuje spra
wę ponownie odracza. Przedtem ednae'
zbadany był dziekan trocki, ks. Stefan
wicz, który asystował przy dochodzeniu
przeprowadzanem przez inspektora szko!
nego Stwierdza on kategorycznie, iż do
chodzenie p. Ziemackiego było stronni
cze, że peszył on dzieci, zeznające na nie

korzyść Sakowicza, a i wobec nauczyciel
ki Żminkowskiej, uciekał się do pogrė-
żek. Dzieci, badane przez insp Ziemac
kiego w obecności ks. Stefanowicza, cał.
kowicie potwierdziły zarzuty co do bluż-
mierczych wystąpień Sakowicza.
Skonfrontowany z ks. Stefanowiczem

insp. Ziemacki zmienia swe poprzednie
zeznania j przyznaje, że dzieci z Kiemie-
liszek istotnie potwierdziły to wszystko,
€o uprzednio mówiły nauczycielce i ks.
dziekanowi.

Ostatni dzień procesu rozpoczął rię od
przesłuchania Hornatkiewiczówny, która
kategorycznie potwierdza swe poprzed.
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Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego: sobota „Judasz

e Kariothu”.
Kina polskiei
Apollo: „Złotowłosy brzdąc”,
Promień: „Amfitrion”.
Stella; „Piotruś”,
Sztuka: „Peter Ibbetson”,
Świt: „Pan Twardowski".
Uciecha: „Za chwilę szczęścia”.
Zebranie Stronnictwa Narodowego wszyst-

kich kół z Krakowa odbędzie się w niedzie-

le 22 b. m. o godz, 1l-tej w sali kinoteatru
Zorza przy ul, Juljusza Lea 55. Przemawiać
będą wizytator Ogrodziński i Jaworski.

Antychryst K. H. Rostworowskiego, — Ta
fragedja wielkiego dramaturga, która spowo
du swych wyraźnych tendencyj ideowych nie
mogła znaleźć dotąd miejsca na deskach żad
nego teatru poza narodowym Poznaniem, ©-
degrana zostanie siłami  amatorskiemi
zespołu teatralnego Zakładu Młodzieży
Przemysłowej i Rędzielniczej w Krakowie
w domu Ks. Kuznowicza przy ul. Skarbowej
L. 2 w najbliżsźą niedzielę t. j. 22 b. m. o
godz. 18-tej.
Z budowy Bibljoteki Jaglellońskiej. W

najbliższym czasie urząd wojewódzki w Kra-

kowie budujący nowy gmach Bibljotek: Ja”
giellońskiej przy Alei Mickiewicza przy-tą-
pi do oszklenia gmachu.
Nowy strajk wybuchł we wtorek w fabry-

ce wyrobów gumowych „Semperit“. Wlašci-
cielami fabryki -są Żydzi,
Halabardnicy na ulicach, W roku ubie-

głym wyłonił się projekt, by na ulicach na-

szego miasta wznowić halabardników w hi
storycznych kostjumach dawnej służby miej.
skiej w Krakowie. Halabardnicy ci pełniliby

nocną służbę na tle historycznych zabudo-
wań starego Krakowa. Projekt ten zostanie

prawdopodobnie zrealizowany w najbliższym
czasię. Obecnie w zarządzie miejskim przy*

gotowane są projekty kostjumów dla tych
halabardników.
Rozbudowa dworca kolejowego — Na

dworcu kolejowym w Krakowie prowadzone
są od ubiegłego roku prace nad rozbudową
krakowskiego węzła kolejowego. Wobeę bra
ku większych kredytów na ten cel w bieżą-
cym roku będą ukończone tylko te roboty,

które zostały już rozpoczęte,

Z teatru im. J. Słowackiego. — Adolfa No
waczyūskiego „Wielki Fryderyk" 2 Ludwi-
kiem Solskim, który stworzył niezrównany
typ złośliwego a przebiegłego króla polityka,
ukaże się w początku przyszłego tygodnia.
Próby z udziałem prawie całego zespołu mę-

skiego odbywają się codziennie pod kierun

kiem dyr. So!sk'ego.
„Ri/oletto“ z Adą Sari sławną naszą arby-

stką, dane będzie w najbliższy poniedz'ałek
23 b m w opracowaniu muzycznem B. Wal.
lek . Walewskiego, w reżyserji Stef. Roma-
nowskiego. Obok znakomitej artystki w ope-
rze udział biorą pp.: Janina Sowileka, art.
op. warszawskiej Stef Romanowicz, Tadeusz
Szymanowicz, Adam Mazanek, Kruszewski

MWožniak i in,

 

nie zeznania I wyjaśnia, że list do Sako-
wicza napisała pod naciskiem nieiakiei
Maciejewskiej, gospodyni  Sakowicza,
która przyniosła jej kopertę, papier liste
wy i podyktowała treść listu, radząc prze
prosić nauczyciela, by uniknąć w ten spo
sób przykrości w szkole. I sam Sakowicz
domagałsię wszkole,bycoinęłasweze-
znania,

Rzecznik oskarżenia, mec. Andrejew.
starał się sprowadzić całe zagadnienie
do wa!ki zwolenników osoby marsz Pi)
sudskiego z tymi, co nie chcieli ani za żv
cia, ani po śmierci składać mu hołdów.
Pozatem oskarżyciel bagatelizuje zezna-
nia świadków odwodowych, jako ludz:
ciemnych, podpisuących nieraz swe po-
dania krzyżykami.
Przeciwko temu stanowisku gorąco za

protestował obrońca. Ci „ciemni” ludzie,
to odwieczni mieszkańcy Ziemi Wileń
skiej, stojący na straży dobra moralnego
swych dzieci, gorszonych przez wystąpie
nia Sakowicza i tych, co go popieraja
Tu nie chodzi o walkę zwolenników z

przeciwn'kami, lecz o to, czy „Dziennik
Wileński" napisał prawdę, czy niepraw-
dę. Z tego, co zeznali świadkowie, w:dać,
iż zarzuty, stawiane Sakowiczowi, są słu-
szne. Obrońca domaga się wyrku unie-
winnia'ącego.

Wyrok, skazu'ący red. Jakitowicza na
2 tygodnie aresztu i 30 zł. grzywny był
niespodzianką. Czem się kierował sąd,
dowiemy się po ogłoszeniu wyroku, po-
nieważ obroną zapowiedziała apelację
Drugim procesem, który budził duże

zainteresowanie, był proces w sądzie a-
pelacyjnym o bomby w synagodze przy
ul. Popławskiej. Proces ten był skutkiem
apelacji, złożone” przez skazanych w
pierwszej instancji studentów U. & В.:
Zdzisława Wardejna Waldemara Olszew.
skiego i Leona Hrynkiewicza. Ponieważ
Wardejn i Hrynkiewicz zostali skazani,
pierwszy na 2 lata, a drugi na 1 rox wię-
zienia i ponieważ działali z pobudek wyż
szych (politycznych) przeto obrońcy (mec
Borowski i Kowalski) zgłosili wniosek o
umorzenie sprawy na podstawie amnestii.

Wniosek, poparty także j przez proku-
ratora, sąd uwzględnił i rozprawa sądo-
wa odbyła się jedynie względem Olszew-
skiego, skazanego w I-ej instancji na 2 i
pół lata więzienia. Ciekawe było sta
nowisko prokuratora Quirini'ego. który
w swe' mowie oskarżycielskiej. uznając
winę Olszewskiego za udowodnioną, do
magał się jednakże takiego wyroku, któ-
ry umożliwiłby Olszewskiemu pozosta-
nie w środowisku młodzieży uniwersytec
kiej,

Olszewski, 'ak twierdzi prokurator, jest
nastrojowcem. Ulega łatwo nastrojom.
panującym wśród otoczenia. Nie można
też do niego podchodzić jak do przestęp
cy zwykłego. Jest on przedewszystkien.
przedstawicielem młodzieży  akademic-
kiej, działa'ącej z pobudek szlachetnych
czułej na wszelkie przeawy życia pol-
skiego. Jeżeli młodzież manifestuje, lub
dopuszcza się pewnych ekscesów, to
właśnie dlatego, iż reaguje na wszystko
ostrzej niż społeczeństwo starsze Polska
młodzież dowiodła swego patriotyzmu «
iatach 1918 : 1919, kiedy masowo szła do
armii polskiej i w pierwszych szeregach
walczyła 9 wolność i całość Qczyzny
Obrońca oskarżonego, mec. Szyszkow-

ski, analizując dowody, zgromadzone na
rozprawie pierwsze instancji, dowodził,
iż wina Olszewskiego bynajmniej nie zo+
stała udowodniona ca!kowiicie i domagał
się uchylenia wyroku. Po dłuższej nara
dzie sąd zatwierdził wyrok skazujący, jej |
nakże wymiar kary obniżył do lat 2 i na
podstawie amnestji uznał ‘а га багома

ną.
W ten sposób sprawa ta względem

ws: ysikich oskarżonych akademików zo
stała ostatecznie zlikwidowana.

Najbardziej sensacy'nie zapowiadał się
proces trzeci, również w Sądzie Apel.
Mianowicie chodziło o głośną sprawę re
daktorów pism wileńskich: „Kurjęra W
leńskiego" i „Słowa”.
Redaktor pierwszego z nich, p, Kazimierz
Okulicz, został skazany przez Sąd Okrę
gowy na areszt i grzywnę za zniesławie
nie redaktora „Słowa”, p. Stanisława
Mackiewicza.
Jak wiadomo, panowie ci, stając do

walk! o mandaty poselskie, rozpoczęli ze
sobą zaciekłą polemikę, przyczem doszło
do wymiąny „grzeczności”, likwidacia
których odbyła się przed sądem. Proces
dostarczył wiele ciekawych szczegółów 2
za kulis poczynań sanacyjnych na terenie
naszych Kresów.

Spodziewano się powszęchnie, że i na
ten raz nicobeidzie się bez  „dys'usi"
Jelackże panowie redaktorzy spawih

| wszystkim wielką niespodziankę. gdyż
pogodzili się i sprawa została umorzona
Ponieważ zgłoszona do protokułu dek!a-
"acja zaw'era pewne charakterystyczn=
momenty, przytaczam 4 prawie w do
słownen. brzmieniu:
Otóż p. Okulicz oświadczył:
„Colam wyrazy i zarzuty, wypowie

dziane pod adresem p. St Mackiewicz.  | w moim ariykule p t. „Moja odpowiedź

Wilno,wmarco.

z dnia 12.9.35, oraz zarzuty i określenia
w art p. L „Pod światło”, co nie oznacza
abym zmienił poglądy na historyczne wy-
padki w owych czasach”.

P. St. Mackiewicz oświadczył skolęj:
„Pisząc mój artykuł p. t. „Przygody na

wileńskim partykularzu” z da 11.9.35,
nie miałem zamiaru dotknąć na honorze
p. K. Okulicza, oraz cofam wyrazy ! za-
rzuty, wypowiedziane w artykule z dnia
8.9.35 p. t. „Odpowiedź nastąpi po wy.
borach”, oraz cołam określenia i zarzu-
ty, któremi się poczuł dotknięty p. Oku-
licz w związku z polemiką w sprawie s%
juszu rosyjsko - francuskiego w artyku -
łach p. „L. „Kamera Obskura” i „Erudy-
ta”, co nie znaczy, abym zmienił swój po
@а4 na historyczne wypadki w tamtych
czasach”, | į
Do tego należy dodać jeszcze zobow'ą

zanie p. Okulicza do wycołania oskarże-
nia p-ko p, Mackiewiczowi w sprawie K
13-36 t. . cytowanych wyżej artykułów
Tak więc doszło do zgody między p
Mackiewiczem i red. Okuliczem
Czy jednakże uda się utrzymać zgodę:

pokó na czas dłuższy —. zobaczymy,
WILNIANIN.

   

   
w drodze
do szkoły

24 zaziębić się  
Jako ochronę przed grypa, anginą
I chorobami z przęziębienia słosuje się
pastylki Anacot Anacot jestprzyjemny
w smaky, łałwy w użyciu, nie pozosta+
wia osadu na zębach, I rurka30 pastyl.
tylko zł 1.50. Do nab. w apt i sk! apt

ANACO

 

Od jesieni r, ub. ruch narodowy w
pow. włoszczowskim rozwija się stale
i potężnieje. W północnej części po-
wiatu istnieje w tej chwili już kilka-
dziesiąt kół Stronnictwa Narodowego,
a dopływ nowych członków jest wielki,

ostanich dniach odbyły się duże
zebrania S. N. w Lapozynej Woli,
Kluczewsku, Kurzelowie, Januszowi-
cach i we Włoszczowie. W zebraniach
tych wzięło udział kilka tysięcy osó5.
eferowali delegaci zarządu pow, z

Włoszczowy pp. Jędrzejak, Chróście!
i inni,
Dziwnym „trałem'” tam, gdzie dzia-

lają, lub dopiero co powstały koła S.N,
zjawiają się masowe nakazy karne, za
różne „wykroczenia”, jąk: „nieporząd-

U trumny ks.
Dnia 18 b. m. zebrała się w kościele

św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie
w podziemiach prezbiterjum spoczywają
śmiertelne szczątki znakom:tego kazno-
dziei j wielkiego Sługi Bożego, ks, Piotra
Skargi T, J. specjalna komisja w celu
dokonania otwarcia trumny, zawie-
rającej kości „proroka narodowego”
i drugiej (mniejszej trumienk:), w
której mieszczą się  szczątk; szat
ks. Skargi, Po otwarciu trumny prof. Un.
Jag. dr, Leon Wachholz dokonał reko-
gnoskowania kości, dyktując do proto-
kułu wszystkie ważniejsze szczegóły,
Następnie po dokonaniu zdjęcia fotośra-
ficznego, przełożono wszystkie kości do
mniejszej nowej trumienki, która będzie
złożona w dawnej trumnie — po odno-

 

 

__Z CAŁEG
Rewizje i aresztowania. — W niedzie-

lę, dnia 15 marca b. r., policją dokona.a
rewizji w lokalu Stronnictwa Narodowe
go w Mławię „w celu wykrycia dowo-
dów działalności antypaństwowe " ——
jak głosi uzasadnienie nakazu rewizji, Re
wizja ednak nie ujawniła „dowodów an
typaństwowej działalności” Stronnictwa
Narodowego. Ponadto przeprowadzono?
dokładną rewizję w mieszkaniach prywa!
nych narodowców. pp. Sylwestra Zdziar
skiego. Franciszka Gosizowskiego, Hen
ryka Miecznikowskiego, Władysława
Klimkowskiego — sekretarza Zarządu
Str. Nar, Stefana Żukowskięgo i Anto
niego Przybysza.
Decyzją sędziego śledczego osadzono

w więzieniu w Mławie członków Stron-
nictwa Narodowego, pp. Franciszku Ka
mińskiego — studenta z Warszawy ora:
pp. A. Przybysza, Wł. Klimkowskiego i
S$. Żukowskiego, wobec zarzucanego im
przestępstwa z art. 165 K. K. (tajny zwią
zeń), zaś w stosunku do pozostałych a-
resztowanych zastosowano dozór poli
cy ny z obowiązkiem meldowania się dw»
razy w tygodniu w policja

RZESZÓW

Rozwój szybownictwa. — W sobotę dn
14 marca b. r. odbyło się pod przewod
nictwemdr.. W, Mikiewicza Walne Zebra
nie Koła Szybowcowego LOPP. w Rzeszo
wie, które grupuje 922 członków. W ze.
braniu tem uczestniczył jako delegat o-
kręgu wojewódzkiego LOPP. we Lwowie
Tadeusz Jakimowicz. Koło posiada tere-
ny szybowcowe w Strzyżowie i Bz'ance,
zarejestrowane w ministerstwie komun-
kacji oraz dysponu'e 3-ma szybowcami,
z których dwa są własnością koła Na,
wyprawie szybowcowej w Strzyżowie wy
konanych zostało 571 lotów w ogólnym
czasie 3 godziny 15 minut. Koło posiada
instruktora szybownictwa o pełnych kwa
lifikac'ach, wobec czego posiada pełną sa
mowystarczalność techniczną. W najbliż-
szym czasię proektowane jest uruchomie
nie teoretycznego kursu szybowcowego w
Rzeszowie, którego absolwencj będa mo»
$li wziąść udział w kursie praktycznym,

ROPCZYCE

Mord rabunkowy. — Na odludziu we
wsi Świerniku w pow. ropczyckim miesz
kał 70-letni Żyd, Chaxim Gralicer, z żo-
ną Heleną Gralicer utrzymywał się 2
handlu drobiem j bydłem. Gralicerowie
żyli samotnie, byli nawet bez służby, W
okolicy mówiono, że Gralicerowie posia
dali oszczędności.
We czwartek, o godzinie 9-tej rano za-

szedł do domu ich jeden z sąsiadów i za
uważył drzwi otwarte, a kiedy wszedł do
wnętrza chałupy przedstawił się jego 0»
czom potworny widok. Na łóżku leżały
zmasakrowane od uderzeń jakiemiś мат
demi narzędziami zwłoki Gralicerowej,
obok zaś na podłodze zmasakrowane
zwłoki Gralicera.

0 KRAJU
Q swem strasznem odkryciu powiado

mił sąsiad natychmiast najbliższy poste-
runek polici, która w sprawie odkrytej
zbrodni wszczęła dochodzenia Ma się do
czynienia zapewne z mordem rabunko-
wym, jakby na to wskazywały porozrzu-
cane w chacie Gralicerów rzeczy. W oko
licach zarządzono obławę,

RADOM
a

Plaga samobójstw. — W. ostatnich
dniach popełnił zamach samobójczy pra-

w dniu 16 marca b. r. w szpitalu radom
skim. Obecnie z niewiadomego powod!
popełnił zamach samobójczy woźny z Ban
ku Gospod. Krajowego Marjan Adamski
Samobó ca, który strzelił sobie z rewolwe
ru w głowę aż trzy razy, w stanie bezna-
dzie nym przewieziony został do szpitala
św. Kazimierza w Radomiu.

Proces urzędnika skarbowego. — Dnia
18 marca b. r. odbyła się w sądzie okrę-
śowym rozprawa przeciwko b. zastępcy
naczelnika | Urzędu Skarbowego w Rado
miu — Włodzimierzowi Sawarynowi
Skład sądu był następujący: przew wice
prezes s, o. Warzycki, wotanci sędziowie:
Maliszewski i Tomaszewski, oskarżał
prok. Borkowski, brohił adw. St Zdzito
wiecki. Oskarżony Sawaryn jako uizęd-
nik skarbowy cieszył się zaułaniem prze
łożonych i sympatją wśród znajomych.
Był to człowiek spokojnego charakteru *
taktowny, aresztowanie więc tego skar-
bowca, który sam się oskarżył przed sę
dzią śledczym o popełnienie nadużyć na
sumę 5000 zł. było niezwykłą sensacją
dla całego miasta!
Początkowo władze sądowe myślały, iż

W. Sawaryn oskarżył się, będąc w podnie
ceniu lub spowodu zaburzenia nerwowe.
go, lecz przeprowadzone śledztwo wyka-
zało, iż rzeczywiście oskarżony popełnił
cały szereg nadużyć. Na rozprawie oskar
żony Sawaryn wyjaśnił sądowi, iż mimo
pobierania 400 zł. pensji miesięcznie,
był stale w kłopotach finansowych, spo-
wodu żyrowania zna omym weksli grzecz
nościowych, które następnie musrał za
nich wykupywać. Sąd Okręgowy uzna;
całkowicie winę oskarżonego za udowod-
nioną i po naradzie skazał Włodzimierza
Sawaryna, który podczas mowy obroń-
czej adw. Zdzitowieckiego zanosił się od
płaczu, na dwa i pół roku więzienia, po-
zbawienie praw na 5 lat 200 zł. grzywny
i na zapłacenie skarbowi państwa 2.086
złotych.
W niedługim czasie odbędzie się roz

prawa przeciwko naczelnikowi Urz.
Skarb Krzysztoforskiemu, który popeł-
mił nadużycia na znacznie większę niż
W. Sawaryn sumy z pieniędzy skarbo-
wych.

Likwidacja sierocińca. — Dowiaduje-
my się, iż z powodu braku funduszów zo
stanie zlikwidowany z dniem 14 b r. sie rociniec, istniejący od paru lat na ui, Ko-

cown'k mechanicznej piekarni Franciszek.
Lech, który mimo zabiegów lekarzy zmarł |

 

 

Rozwój ruchu narodowego
w Włoszczowskiem
(Od własnego korespondentej

Włoszczowa, w marcu,

wórzu”, „nieobielony komin”
it. p. W jednej ze wsi posterunkowy z

Oleszna dowodził: „macie pieniądze

na legitymacje Stron. Narod., to miej-
cie i na płacenie kar”.

Axcja Str. Narod, spowodowała, że
słabiutki handel polski powoli, lecz
stale rośnie. W Włoszczowej przybyło
kilka sklepów chrześcijańskich,pod-
czas targów pojawia się coraz więcej

straganów polskich, Patrzą na to z nie-
pokojem Żydzi i fałszywie denuncjują
narodowców przed policją. Ale te ich
wysiłki na mic się nie zdadzą, gdyż
potężniejącego z dniem każdym prą-
du narodowego nic już odw.ócić nie
zdoła,

Piotra Skergi
Kraków, w marcu.

ki na

wieniu i oczyszczeniu tejże w pracowni
artystycznej p. Waldyna, Kości i ich pro-
chy zapieczętowano w trumience starą
pieczęcią kościelną z r. 1640. Spoczną
one w podwójnej trumnie — po odnowie-
niu ; przebudowaniu przez inż, Henryka
Kramkowskiego krypty grobowej, co na-
stąpi prawdopodobnie jeszcze przed
Świętami Wielkanocnemi r, b.
Otwarto również trumienkę z szatami

ks, Skargi (nieotwieraną dotąd nigdy!).
Szaty znaleziono zupełnie zbutwiałe i
pokryte zielonawą pleśnią, Szczątki te
pozostaną w tej samej co dotychczas
kamiennej trum'ence i będą umieszczone
w tylnej ścianie krypty grobowej, w spe-
cjalnie wykutej niszy,

Protokół komisyjny podpisali: ks, dzie-
kan Wł Miś, prepozyt koleś, przy ku-
ściele św, Piotra i Pawła, w charakterze
specjalnego delegata Książęco-Metropo-
litalnej Kurji Arcybiskupiej, ks. prof, Fr,
Kwiatkowski T. J. w imieniu nieobecne-
go ks, Prowincjała oo, jezuitów, prof. Un,
Jag. dr. Leon Wachholz jako lekarz-
ekspert, p, dr, Szwarcberg-Czerny w
imieniu „Arcybractwa Miłosierdzia” (ma-
jącego przywilej przechowywania kluczy
od trumny ks. Skargi), konserwatorzy:
ks. dr, Tadeusz Pomian Kruszyński i p.
Treter, prezes miejscowego Towarzystwa
im. ks, P, Skargi, dr, Stolfa, przedstawi-
cie] Kat. Agencj; Prasowej 1:s, prof, mśr.
Henryk Weryński, przestawiciel Komite-
tu uroczyst. jubileuszu Skargowskiego
prof. Balicki i in,
Należy przypomnieć, że dotychczavo-

wa trumna, w której spoczywały kości
ks, P. Skargi (ołowiana, „arca plumbea“,
jak głosi nap's), pochodzi z r, 1695 i
jest darem Katarzyny ze Sobieszyna
księżny Radziwiłłowej, Przedtem kości
ks. Skarg; były złożone w prostej trum-
nie drewnianej.

Kości autora „Kazań Sejmowych" były
badane komisyjnie w r, 1913 przy udzia-
le ś, p, ks. Biskupa dr. Pelczara Nadto
w r, 1918 (w październiku) prof. dr.
Talko-Hryncewicz, antropolog, za osob-
nem zezwoleniem JE, Ks'ęcia Metropolity
dr. Adama Stefana Sapiehy, przeprowa-
dził specjalne badania. naukowe nad
czaszką ks, Skargi i niektóremi kośćmi.

(KAP)

zienickiej dla bezdomnych sierotek Dzia
twa z tego sierocińca przeniesiona będzie

do przytułku miejskiego „Nasz Dom“.
(H. R.)

WIDAWA
 

Kurs religijno - społeczny. — W/ dniu
15 b. m. odbył się kurs społeczny w Wi-
dawie. poświęcony zagadnieniom apo=
stolstwa świeckich. Kurs poprzedzony zo
stał Mszą św., którą celebrował ks. dzie-
„kan Józef Pełczyński; naukę n. t. „Apo-
stolstwo świeckich — odrodzeniem naro-
du'* wypowiedział ks. kan. Stanisław No-
wicki.

Bezpośrednio po nabożeństwie w sali
parafjalnej odbyły się konierenc e, które
otworzył ks, dziekan Pełczyński Mów.
ca, podkreślając znaczenie parafji, któ-
ra winna być ześrodkowaniem życia reli.
gino - społecznego, wezwał delegatów
do wytężonej pracy na polu apostuistwa
świeckich.
Na kursie wygłoszono referaty: „Duch

prawdziwego apostolstwa w parafii",
„Metody pracy w organizaciach pasaljal-
nych”, „Paraf alna Akcia Katolicha ze-
środkowaniem życia religiino - soołecz-
nego w parafji”, W referatach ujęto naj-
aktualniejsze zagadnienia apostolstwa pa
rafjalnego. Omówiono niebezpieczeństwa
grożące zeświecczeniem rodzin.
Po wyczerpującej dyskusji kurs zakoń.

czył prof Podgórski, który powołu ąc
się na encykliki społeczne papieża Piusa
XI, mówił o obowiązkach katolików wy»
pływających z przynależności do Kościo=
ła. W kursie wzięło udział 80 delegatów
P. A. K. dekanatu widawskiego.

  



 

Próby samopomocy gospodarczej
podejmowane przez rzem.eślników-chrześcijan.

W Krakowie z kilku stron równo”|
częśnie podjęto próby zorśanzowa*
nia kredytu krótkoterminowego dla
małych warsztatów chrześci,ansk.cn.
Grupa działaczy Stronnictwa Narodo*
wego wniosła do województwa sta*
tut Kasy bezprocentowej i oczekuje
dość już długo na jego zatwierdzenie.
Podobną akcję podjął Chrześcijański
Front Gospodarczy. Około założenia

rękodzielniczej spółdzielni kredytowej
krząta się również grupa chrzešcijan-

rzemieślników z p. Winc. Wajdą na
czele. Ta ostatnia zbiera udziały 50-
złotowe z trzykrotną odpowiedzial-
nością. Maksymalne granice pożyczki
wynoszą 2,000 zł.

Do tej chwili nie wiadomo: czy któ*

ra z podjętych akcyj doprowadzi do

rezultatu. Trudności są duże. Ręko"

dzielnicy znowu się rozbili, a rozłam

może podważyć rozpoczętą ich akcję.

Potrzeby drobnych instytucyj kre-

dytowych odczuwa bardzo dotkliwie
krakowski rzemieślnik, kupiec, urzęd-

nik, Wszystkie instytucje spółdziel-

cze, obsłusujące potrzeby kredvtowe
tych warstw padły. Nie ma śladu po

bankach urzędn'czych i oszczędnoś*

ciowym i pe dwu bankach rzemieśl-

miczych. Ostatni z nich, znany pod
nazwą Banku Wolnego: iest w likwi-

dacii,-a straty ieso przekroczyły mil-
jon złotych. Padły wszystkie spół”
dzielnie urzędnicze,

Sfery of'cialne, eanacyjne, zapowia-
dają założenie w Warszawie central-

nego Banku rzemieś!n'cześo z filiami

w większych miastach, ale mmo u

pływu lat z zapowiedzi nic dotąd nie

wynikło. Tymczasem m'ał Bank

Gosp..Kraj. zasilać w kredyty dyskon-

towe rzemiosło przez Komunalne Ka-

sy Oszczędności i spółdzielnie kredy*

towe. Ta rozleklamowana droga kom-
pletnie zawiodła,

B. G. K. przyznał na dzień 30

czerwca 1933 r — 225,000 zł. i na

dzień 30 kwietnia 1934 r. 225,000 zł.
kredytów. dyskontowych dla rzemie-
ślników woń. krakowskiego czyli dla

około 30,000 warsztatów. Instytuc'e
pośredniczące po dzień 1 stycznia

1935 roku podjeły 261.000 zł., a roz*
prowadziły 142.920 zł. K. K, O. pracu-

ją na tym odcinku niechętnie. robią
trudności: żądają dwu dobrych podbi-
sów. odmawiają przyjęcia rvmes.

Spółdzielnie ściągają z pożyczki u*

smacznę
pożywne

niezastąpione

  

 

dział zwykle w wysokości 50 zł, Przy
pożyczce zł. 200 — obciaónięca do-
chodzą do 60 — 70 zł. Oprocentowa”
nie jest wysokie: wynosi ono przy
kredycie do 3 m'esięcy 6 i trzy czwar-
te proc., do 6 miesięcy 7 i pół proc.
oraz marz'o dla instytucii pośredni"
czącei 1 i pół do 2 proc. Również oro*
lonsśata kredytu napotyka na duże
trudności,

Kredyty, uzyskane przez | rze-
miotło woi. krakowskieśo we wszyrt*
kich instytuciach kredytu zorśan z0*
wane*o wvnosiły na 31 grudn'a 1932
— 4047,733 zł. 1933 — 2.518.921 zł.,
1935 — 2.000.0000 zł. Krakowska
izba rzemieślnicza oblicza wartość
produkcii rzem'eśln'czej na w'ele se-
tek milionów złotych fw?*'nść nro*
d=lc'i rzemieśl-iczei całe! Polski na
1.8 m'liarda złotvch). Rank Gosn.
Krai. przvzn»ł w roku 1978 rzem'eśl-
n'kom całej Po'ski 12 m'li. zł. kredy*
tu t. zw. lokacymećn. Kredvt ten
snłacono w 98 proc. Nowego nie ot-
warto.

To wsh'tne skarctwo Ranku Gosp.
Kri i K. K. O. w nonarcin kredvtem
małych warsztatów rzemieśjn'czych
i nrzemysłow”ch wywołwie w'ele roz"
gorvczenia Wiadomo, że R. G. K. u-
topił w'elkie s”my w w'elkich intere"
each komercialnych i w >rzedrię-
biorstwach naństwowych. Wiadomo:
že K. K. O. lokvia zn>c7ne svmy w
rzadowvch bonach skarbawech i w
obligacjach, że finansu'ą b!'skie i dal-

 

 

śraków,-w_matcu.. |

sze samorządy." Na 'potrzeby "gospo"
darcze drobnego producenta: najczę”
ściej nie mają już pieniędzy. A: czę*
sto — pieniądze mają, ale dać nie
chcą, bo są to kredyty zbyt drobne i
uciążliwe. 'Rzemieś!lnicy i- drobni
przemysłowcy krakowscy 'z: zazdró*
ścią wspominają przedwojenną dzia”
łalność Krajowej Kom'sji Przemysło*
wej przy wydziale krajowym we
Lwowie. która była nastawiona na po
parcie średniego i małego warszta-
tu pracy, a przykładem swoim po”
ciacała wiele instytucyj prywatnych.
Dziś jest inaczej i — jest źle.. .

Zorganizowani rzemieśln'cy stwier"
dzają, że większość z nich ma prymi*
tywne narzędzia pracy, że nie ma po"
mocniczych narzędzi "mechanicznych.
Nie nabedzie ich za gotówkę własną
ani na 3-miesieczny weksel, Żądają
w'ęc od Banków państwowych i K.
K..O. oraz własnych spółdzielni: kre-
dytów dyskontewych, płatnych w
ciacu lat 5, zliberalizowania zabeznie”
czeń i bezpośrednieóo udzielania krę”
dytu przez wszystkie instyiucie kre”
dytowe. dż

Żądania sa słuszne i możl'we do
snełnienia, więc spełnione być'po-
winny, :

Powinny rėwn'ež rozw'nąč Eywą
działalność wymien'one na początku
dwie kasv be”nrocentowe i r””mieśl-
nicza spółdz'elnia kredytowa. Wszyst*
kie trzy — bez Żydów.. BA

: /M.N.,

 

Ochrona materjału hodowlaneco
N.ebezpieczne oszczędności wetery"aryine w budżeta h

' samorządowych Os

Samorządy gm'rne i powiatowe
mają przy uchwalan'u budżetów na
rok gospodarczy 1936-37 nezwykle
ciężką i odpowiedzialną pracę, Otrzy-
mały bowiem polecenie zśóry, by :0*
ezczędzać, by zmniejszać wydatki,
gdzie się tylko da.

To „śdzie się tylko da” znalazło w
niekiórych budżetach bardzo n'efor-
tunną interpretacię, bowiem skutki
jej mogą bvć już w niedługim czasie
wręcz opłakane.

Chodzi nam w tym wypadku o po”
życje rolnicze w budżetach, w któ-
rych niejednokrotnie wprost radykal-
nej operacji oszczędnościowej uleśły
umy, przeznaczone dotąd na wete-

rynarję.
Niedocenianie tei niezm'ern'e waž-

ej sprawy prowadzi za sob? iśnoro*
vanie całej gospodarki hodowlanej,
>d której w znacznym stopniu zależy
lobrobyt ludności ro!niczei, zwłasz”
-za mnie'szej właśności rolnej. Jest

M] sowiem faktem, że małorolne gospo”
larstwa utrzymują się przeważn'e

| vlko z materjału hodowlanego, a nie
-e sprzedanego zboża. Dziś tembar-
dziej wobec zaał:centowania przez
min. rolnictwa i reform rolnvch zna-
zen'e artykułów hodowlanych i prze*
stawienie całej polityki rolnej w tym  

kierunku, w przeważającej części go”
spodarstw (nawet i' poniektórych
spośród "większej własności) wpływ,
otrzymywany z hodowli bydła, świt
czy drobiu — stanowi największąpo-
zycię dochodową i jest prawie jedy*
nem źródłem uzyskania tak potrzeb”
nej wsi gotówki. .

W tym stanie rzeczy jest kon'ecz-
ną potrzebą stwarzać należne ramv
ocl:rony materjału hodowlanc*o, a
n'e ochrozę tę sprowadzać do tiiewys'
tarczat'ce$o minimum wzóiędnie na-
wet zupełnie ją zlkwidować. Wsnół-
czesne roln'etwo bez postępowej we”
terynarji nie zrobi ani kroku. Zgoła
mylny jest pórlad n'ektórych gospo“
darzy, że „obejdą się“ bez lekarza
weterynarji w orśanizowaniu hodowli
zw'erząt. To' nieprawda! Z drugiej
strony weterynaria daje samorządom
tak otbrzymie dochody, 'że „warta”
jest wydatków na * udoskonalenie
swoich urządzeń. Ta są :

Zan'm w'ęc.weźmie. się do“reki
oszczędnościowy lancet z zamiarera
„wy'ecia“  pozycyj weterynary'nych
z budżetu, trzeba dobrze zastanowić
sie nad tem: ile przez ten zbyt pocho*
pny zabieg straci się—a nic nie sko
rzysta. : w

 

 

Niedorozwój rzemioslia
na ziemiach

W jednym z.artykułów zamieszczonychw
tyg. „Polska Gospodarcza” (żesz. 11 z dn.

14 bm.) przedstawiona jest geografja rze-

miosła polskiego.
- Z analizy; zestawień ilości kart rzemieśl-
niczych wynika jasno, że największe natęże-

nie rzemiosła przypada na województwa sto*

sunkowo najsilniej uprzemysłowione, lub po-

siadające wysoki poziom życia i szeroki za-
kres potrzeb  konsumcyjnych. Szczególny.
niedorozwój rzemiosła wykazują wojewódz-

twa: wschodnie i południowo - wschodnie |
właśnie ze względu na zbyt jednostronnie

rolniczy charakter tych województw oraz

bardzo niski stopień zamożności oraz małą

skalę potrzeb konsumcyjnych.

Polsko-'umuńskie
'rokow nia-gospodarcze

'Rokowania o nową umowę kontyngento-

wo-płatniczą między Po'ską a Rumunią, pro-

wadzonesą od tygodnia w Bukareszcie. Z

obu stron złożone zostały odpowiednie
projekty, nad któremi odbywa się obecnie

szczegółowa, dyskusja. Rokowania napoty-

kają na*pewne trudności wobec istnieją-|

cych w Rumunji restrykcyj dewizowych, w i

przeciwieństwie do pełnej swobody, jaka

panuje w. Polsce. Istnieją widoki, że trud-

ności zostaną w dro'ze kompromisu rychło

usunięte, gdyż w nader przyjaznej atmo-

sferze, w jakiej odbywają się rokowania.

wysuwa się wyraźnie chęć obu stron zna-

lezienia zgodnego rozwiązania. Rokowania

mogą się już zakończyć przed dniem i

kwietnia r. b. :

Sytuzc'a walu:owa
„Na giełdach walutowych zanotowano po-
nownie nieco mocniejszą tendencję dla wa-

lut anglosaskich, które. jednak poważniej-

szych zmian kursowych nie wykazały. Rów-

nież i dwie ostatnio wysoko notowane wa-

luty „złote”, a więc fioren i frank szwaj-

carski, wykazały tendencję nieco mocniej-

szą: Inne dewizy pozostały mniejwięcej na

dotychczasowym poz'omie. Na podkreślenie

zasługuje jeszcze być może obniżenie noto-

wań dewizy na Medjolan w Zurychu, a mia-

nowicie z 24,25 do 24,20.

Ceny nowalij
W piątek, 20 bm. odnotowano na hur-

towem targowisku warzywńem przy ul.

Gró'eckie następujące ceny nowaliek:

koperku 100 zł. — 130 zł., pietruszk

20—25 zł., szczypiorku 15—20 zł wsyst
ko za 10 pączków, szpinaku 90—100 zł.,

rabarbaru 90—110 zł. i szczawiu 175 —

175 zł., wszys'iko za 100 kg., wreszcie sa
łaty I gat. 25—35 zł., II gat, 15—20 zł
za 100 główek.
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Droga do San Triste
Autoryzowany przeklad z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Zanim mógł ją dos'ęćnąć, stała już we drwiach.

Ruchem ręki zatrzymał ją. nie dotknąwszy jej wca*

le; cofnęła się. Drżała cała z radości, że jeszcze

chwilkę „pozostanie z nim: że nie nadszedł jeszcze

koniec.
— Ma pan rącze konie — ciąśnęła dalej. Niech

pan wybierze najszybciej biegającego i niech pan

jedzie.
—Dowiedziała się pani prawdy?
—(alej, całej prawdy.

—Pani wie, że moje życie w San Triste było

jednem kłamstwem.
— Wiem, wiem.

.' —A jednak w swej niezmiernej łaskawości
przyjechałaś by mnie ostrzec?

-— Nie mamy czasu na takie rozmowy... Każ
dej chwili...
— Posłuchaj. Co znaczy dlą mnie gniew San

Triste i jego strzelby? Przysięgam ci, że nic.
— Ależ oni się zbliżają. Posłuchaj. Wydaje mi

„się, że słyszę stuk końskich kopyt i...
Podniósł słowę: pochylił się w framudze okien*

neji patrzał na masto Oczy mu płonęły, twarz

miała niezłomny wyraz odwagi i zdecydowania.

— Niech przyjdą — mówił — Nie zastaną
mnie już. Mój koń jest osiodłany i gotów do jazdy,
a z tym koniem nikt z nich nie może iść w zawody,
nawet na przestrzeni jednej mili, Oni są dla mnie  

niczem. Gdybym mósł zdobyć ich miłość..., przy
sięgam ci Alico, z całą słusznością mogliby wów”
czas twierdzić: że do pałacu powrócł prawdziwy
Vėreal. Ale ich nienawiść nie obchodzi *' mnie ani
trochę.
— Błagam, niech pan jedzie.
— I zostawię cię w nieświadomości tego kim

jestem?
Nie. Gdyby już szturmowali bramę i zdobywa”

li dziedziniec, jeszczebym się tu pozostał, by ci
wezystko wytłumaczyć. Choć wysłucawszy teóo
co chcę powiedzieć napewno nie bądz'esz miała
lepszei o mn'e opini. A może nawet znacznie gor-
szą? Musisz jednak dow'edzieć się prawdy; w 'mię
jedvnej istotnej rzeczy we mnie: mojej miłości do

ciebie. į
Cofnęła się m'mowoli chcąc oprzeć 'się reką

o śc'anę, ale on nie móśł dojrzeć teśo ruchu i zro”
zumiał, że wzdryga się przed nim ze wstrętem.
Zbladł jak płótno, :

—Nie mogę s'ę już nicześo spodziewać— po*
wiedział, — Pogardzasz mną i nienawidzisz: Alicjo.
Bóg w dzi, że dałem ci po temu dostateczne powo
dy. Chcę jednak byś wiedziała jaką drogą dosze”,
dłem do tego. Opowiem ci tą dziwną historję.

Dwa lata temu opuściłem wyższy zakład nau-
kowv: wskutek zbytku svortów groziły mi sucho”
ty. Wysłano mnie na zachód. no kiłku mies'ącacn,
czułem się iuż całkiem zdrów. Tam była moia  oi*.
czyzna. choć n'ćdy przedtem n'e widzałem jej. C:*
łe życie jeździłem konno i miałem. z strzelbą do
czynienia, ale jest duża różnica pomiędzy strzela”
niem do celu. a strzelaniem do ludzi, pomiędzy
jazdą w biegu myśl'wskim: 'a jazdą, od szybkości
której zależy nasze życie, Byłem zajądłym myśli-.
wym. ale dopiero na zachodzie przekonałem 'się,
że daleko ciekawiej jest być -zwierzyną. i

Narazie nie zrozumiesz tego z-pewnością,-ale

 

| może. kiedyś, zastanow'sz s'ę i wyda ci się to jas”;
| nem.

„uzbierać jak najwięcej wspomnień o tym blogosła”

 
| w-raju..

Myśliwy cieszy się: gdy coś zab'je, ale cóż

to jest w porównaniu z radością, którą odczuwa

zw'erzyna, dy uda się umknąć? Doszedłem do

tych wniosków w dość dziwny sposób, Żyłem zu”
pełnie samotnie w górach, w namiocie, gotowałem
sobie sam, w nocy spałem jak suseł» a w dzień

jeźdz'łem konno. chcąc przed powrotem nawschód,  
wionym kraju.

Kiedyś. natknąłem <'ę na oddziałek po!'cj nę”
dzący za jakimś koniokradem. Ja jechalem na ka-

rym koniu, a koń złodzieja był równ'eż kary. W:ę
cej informacyj polić'a nie pos'adała, więc puścili

się w pogoń za mną. Uciekałem ile mi s'ł starczyło! ;

W ciągu śodziny zostawiłem ich daleko poza so5ą: |
była to najpięknie'sza godzina mego życia. Wy*

szedłem cało z tej przygody, ale kapelusz i siodło

miałem _przestrzelone: „poraz pierwszy poczułem

prawdziwy smak życia.
Potem zacząłem umyśln'e un:kać dróś, na któ-

rych pościć byłby łatwy i zawsze wymyśliłem coś,
co służyło policji za przynętę: musieli mn'e gonić.
Czy. wydaje ci się to szaleństwem? Cudowne to by*
ło i bynajmniej nie tak bardzo niebezp'eczne. Pozna”

łem tę okolicęświetnie, każdą dróżkę, każdy za”
kątek miałem .wyrysowany w pamięc, jak na ma”
p'e. Posiadałem wspaniałeśo konia, nie zbl'żyli się
nigdv do;mnie.nawet na odlesłość strzału.

W. m'ędzyczas'e znalazłem pewnego doktora
„wytłumaczyłem mu. że mur7ę jeszcze po”ostać ja”

kiś czas.na zachodz'e'i zapłaciłem mu pokaźne ho'
.„norarjum. Napisał do mojego domu, że śrozi mi re' ;

cydywa,:že powin'enem bardzo uważać na siebie

i'muszętu jeszcze pozostać, Zostałem więc, odkła”

dając ciągle dzień powrotu. Przez dwa lata żyłem

(C. d.-n.).

wschodnich
Na województwa wschodnie przypada 17

proc. ogółu warsztatów | rzemieś.niczych.

Szczególny niedorozwój wy„azują m. in. ka-

pelusznictwo, tapicerstwo, zduństwo, ka*

mieniarstwo, mosiężnictwo, brukarstwo,

rzeźbiarstwo w kamieniu i drzewie, dekar=
stwo, tokarstwo w metalu, bronzownictwo,

kolodzieistwo, bednarstwo,  szczotkarstwo,

koszykarstwo, szmuklerstwo,- lakiernictwo,

piernikarstwo i t. d.

 

Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 20 marca 1936 r.

DEWIZY
Belgia 8953 (sprzedaż 89,71, kupno

89,35); Holandja 360 90 (sprzedaż 361 62,
kupno 360 18); ot 117,20 (sprze-
daż 117,49, kupno 116,91); Londyn 25,24
(a 26,31, kupno 2617); Nowy
ork (kabel) 5,28-i pół (sprzedaż 5,29i

trzy czwarte. kupno 5,27 i jedna czwar-
ta); Patys 35,01 (sprzedaż 35,08, kupno
3494); Praga 2195 (sprzedaż 21,99, kup-
no 21,91); Szwajcarja 17330 (sprzedaż
17364, kupno 172,96); Stokholm 135,30
(sprzedaż 135,63, kupno 13497). :

broly dewizami większe niż średnie,
tendencia dla dewiz nieco -mocniejsza.
Banknoty dolarowe w obrotach prywat
nych 528 i pół; rubel złoty 4,79 i pół;
dolar złoty 9,03 i pół; rubel srebrny 1,35;
100 kopiejek w b.lonie rosyjskim 065;

gram czystego złota 5 9244. obrotach
prywatnych marki niem, (banknoty)
14050; funty ang. (banknoty) 26.21 —
26.25,

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stab:lizacyjna 62,75—

6300 — 6288, (odcinki po 500 dol.)
6350 (w proc.); 4 proc, państwowa po-
życzką premjowa dolarowa 51 70—51 80;
5 proc. pożyczka konwersy,na 59,75; 6 pr,
pożyczka dolarowa 7550 (w proc.); 5 pr.
pożyczka kolcjowa konwersyjna 56.50;

8 proc, L. Z, Bock gospodarstwa kra-
jowego 94,00 (w proc.); 8 proc. obligacje
kardai ospodarstwa krajowego 9400 (w
proc.); 7 proc, L. Z, Banku gospodarstwa

krajowego 8325; 7 proc. obligacie Ban-
ku śospodarstwa krajowego 8325; 8 pr.
L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc, L. Z.
Banku rolnego 83 25; 4i pół proc. L. Z.
ziemskie, serja V — 4488 — 44,50 —
44,63; 4 i pół proc, L. Z, Pozn. ziemstwa
kred. serja L — 4038 — 40.50. seria K
— 4225 — 42,38; 5 proc, L. Z. m War=
szawy ib: r.) 54,75; L. Z. m Łodzi
1933 r.) 4375; 5 proc. L. Z. m, Siedlec
1933 r.) 28,50 — 27,75

AKCJE
Bank Polski 9725 — 9750 — 97.00;

| Częstocice 25 00; Lilpop 9,15; Ostrowiec
| 25,75 — 2650; tarachowice 34,50,
Dla pożyczek państwowych tendencja

niejednolita; dla listów zas'awnych co-
kolwiek s!absza; dla akcyj przeważn'e
mocniejsza. Pożyczki dolarowe w. obro-
tach prywa!nych: 7 proc. pożyczka Śląs-
ka 6925 (w proc.); 5 proc. renta ziemską
56 00; 3 proc. renta ziemska (odcinki
śrubsze) 49 00 — 49 25; 3 proc, pożyczka
piemjowa budowlana 27,75.

Gielda zbożowa
Warszawa, dnia 20 marca 1936 r.

Pszenica jednolita 753 gl, 2125 —
21,75; Pszenica zb.erana 742 śl. 20,75 —
21,25; Żyto l standart 700 gi. 13,75 —
13.75; Żyto I-A standart 710 śl. — — —;
— 1325; Owies I standart 497 gl. 16,00
— 1350; Owies I standart 497 gl. 16.00
—16,25; Owies I-A standart 516 gl. 16 00
— 16,50; Owies Il standart 460 &!. 15 25
— 15,75; Jęczmień browarny 689 gl. bez
obrot, 15 75—16,00; Jęczm:eń 678 073 gl.
15,50 — 15.75; Jęczmień 649 gl. 15,25 —
1550; Jęczmień 620, 5 gl. 15.00 — 15,25;
Groch polny 1800 — 19,00; Groch Vic-
toria 30,00 — 32.00; Wyka 2400 —25,00;

Peluszka 24.00 — 25,00; Seradela podw.
czyszczona 23,00 — 2400; Łubin nieb.

9,50 — 1000; Łubin żółty 12,50 — 13 50;
Rzepak zimowy 41,00 — 4200; Rzepik
zimowy 40,00 — 41,00; Rzepik letni 40 00
— 41.00; Rzepik letnį 40,50 — 4150;
Sieme lniane basis 90 proc. 3500 —
36,00; ' Koniczyna czerw. sur, bez. gr.
kanionki 115,00 — 130.00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 150 00

— 170,00; Koniczyna biała surowa 60.03
—10.00; Koniczyna biała bez kan. o czys*,
97 proc. 8000 — 10000; Mak n.ebieski

* bez obrot. 6000 — 62.00; Ziemniak; jad.
450 — 550; Mąka pszenna gat. I-wyc.
0 — 20 proc. 3400 — 36,00, Mąka psz.
I-A 0—45 proc. 3200 — 34,00; Mąka psz.
I-B 0—55 proc. 31.00 — 3200; Mąka
szen. 1-С 0—60 proc. 30.00 — 31 00;
ąka pszen. |-D 0—65 proc. 2900 --

£ 30.00; Mąka pszen. II-A 20—55 proc,
28,00 — 2900; Mąka pszen. II-B 20—65
proc. 26,00 — 23,00; Mąka pszen II-C
45—55 proc. — — —; T szen II-V
45—65 proc. 23,50 — 24.50; Mąka pszen.
II-E 55—60 proc. — — —;Mąka
II-F 55—65 proc. 2250 — 23.50;
szen, 11-С 60—65 proc. 21.50 — 22,50;
ąka pszen. III-Ą 65—70 proc. — — —{

Mąka pszen. III-B 70—75 poc. — - {
Mąka pszen. pastewna 1450 — 15.50;
Mąka pszen. razowa 0—95 proc. — — —;
Mąka żytnia .wyciągowa' 0—30 proc.
2100 — 2200; Mąka żytn. sat I 0—50
SE 2150 —- 2200; Mąka żyt gat I 0—
5 proc. 2000 — 20.50; Maka ży! 4at.

11 50—65 proc 1600 — 1700: M»k- 'vt.
razowa 0 95 proc 1600 — 1650; Mika
żyt poślednia ponad 65 proc '200 —
1250 Otręby pszenne grube  orzem.
stand 12.50 — 1300: Otrebv pszen śred.
przem. stand 11.50 — 1200; Otręby nsz.
małkie przem stand 1150 — 1200;
Otrebv.żytnie 1000 — 1050; Kuchv In 2-
ne 17.25 — 17.75; Kuchy rzepakawe 15 00
SE Śruta sojowa 45 proc. bez obrot.

— 2250.
Ogólny obrót 1680 tonn. w tem żytą

449 tonn, Usposobienie spokojne,

 



* Polskie Radjo w każdą prawie

dė List do Redakcji
Szanowny Panie Redaktorze!

W związku z listem byłego administra-

tora pisma „Iskra“ p. Ulitki, zamieszczonym

w Nr, 76 „Dziennika Wileńskiego” z dnia

18 marca r. b. oświadczam co następuje:

! 1) P. Ulitko pracował w wydawnictwie

'„lskra'-wyłącznie w charakterze  admini-

„stratorą i. nigdy mie był właścicielem  wy-   DZENIA ae o WY A S

Ы 2) P. Ulitko faktycznie sam porzucił
"swoje stanowisko, oświadczając po powro-

| cie do Wilna w dniu 14 marca r. b, że
"sprawa wydawnictwa jest skończona, gdyż

w danej sytuacji nie da się zrobić, dodając:

urządza „róbcie co chcecie”; dopiero wtenczas cał-

niedzielę, kowicie ujawnił się stan, w jakiem się zna-

w najelęgantszej sali stołecznej, w Hotelu lązło wydawnictwo skutkiem pracy p.

Bristol, zdobyły sobie w rekordowo krót- Ulitki. W dzień później p. Ulitko dołożył
kim czasie powszechną sympatję radjosiu- wszelkich starań, aby uniemożliwić wydanie

chaczy. Starannie dobrany program, udział kolejnych numerów pisma, działając wy-

Z za kotar studjo.
„Podwieczorek przy mikrofonie”
Radjowa transmisja z Bristolu.

Podwieczorki, które obecnie

w nim najlepszych śpiewaków, komików i raźnie na szkodę wydawnictwa, które z te-_
muzyków, zapewnia podwieczorkom tym go powodu musiało czasowo zaniechać wy-

ži 22.00, którą Polskie

| Krakowa. Udział biorą: Orkiestra Kameral-

stałe powodzenie także ze względu na ich
stronę artystyczną. Kontrakt jaknajżywszy

pomiędzy tłumnie zalegającą salę publicz-

nością i radjosłuchaczem, stworzony przez

umiejętną i dowcipną konferanjerkę, nadaje

audycjom tym charakter szczególnie miły,

pełen pogody i wesołości W. niedzielę,
dnia 22 marca spędzą radjosłucacze również

mile czas na podwieczorku przy mikrofonie
(od godz. 17.30 do godz. 19.40).

„Afryka śpiewa”
Suita W. Grosza w radjo.

Wśród młodej generacji wiedeńskiej
zaszczytne miejsce zdobył sobie kompozy-

tor Wilhelm Grosz. Zwrócił na siebie po-
' wszechną uwagę dzięki swym licznym kom-

pozycjom, które łączą w sobie. delikatność

i barwność, wrażliwość i opanowanie tech-

miczńe, uczuciowość i groteskowość. Jeden
z jego utworów, mianowicie Suitę „Afryka
śpiewa”, przeznaczoną na mezosopran, ba-,

' ryton i orkiestrę kameralną poznają radjo-
w audycji dnia 22JIII o godz.,

Radjo transmituje 2 ;

słuchacze

na Krakowskiego Towarzystwa Muzyczne-

' go pod dyrekcją Franciszka Nierychły oraz
soliści: Marja Twardówna i Stefan Roma-
nowski

Słuchowiska Rittnera i Tuwima |
W niedzielnym programie Teatru

Wyobraźni.

|  „Wiłki w nocy“ — to jeden z. najświet-

niejszych utworów polskiej dramaturgji. W

sztuce tej Tadeusz Rittner przedstawia
psychologicznie ujęty konflikt dwóch świa-

tów: świata ludzi osiadłych, związanych z

bezduszną tradycją, oraz świata ludzi bez-

domnych, wyrzuconych za mawias normy

życiowej, pełnych niepokoju, poszukiwań i

wewnętrznej rozterki. Utwór ten ujęty

subtelnie, a jednocześnie z dużym efektem

kunsztu teatralnego, przedstawi Polskie

Radjo we fragmencie słuchowiskowym, o-

pracowanym przez Leona Pomirowskiego w
dniu 22 marca rb. o godz. 13.00. ! 4

Tegož dnia powtarza Kameralny Teatr
Wyobraźni, o godz. 16.50, słuchowisko pa-
etyckie osnute na poemacie sentymental-

nym Julijana Tuwima — „Piotr Plaksin“.

Audycję tę opracował dla radja i wyreży-

serował Antoni Bohdziewicz. Ilustrację mu-
życzną skomponował Eugenjusz Dziewulski.

2 „Goście w Objezierzu**

Feljeton radjowy StanisławaWasylewskiego
Niedaleko Łukowa, w powiecie obor-

hickim, znajduje się miejscowość zwana

Objezierzem, stanowiąca wielki klucz —та- !

jątków, należących dawniej do Węgorzew-

skich, a od lat kilkudziesięciu będąca w 21

siadaniu znanej wielkopolskiej rodziny hra-.

biów Turnów, Miejscowość ta w ciągu

wieku XIX-go albo trafem, albo ma stałe

gościła szereg znakomitości z polskiego

świata literackiego. Był tam w przejeździe:

Juljan Ursyn Niemcewicz, Adam  Mickie-
wicz, Antoni Edward Odyniec i Józef Igna-

į
i

dawanie pisma.

3) Nieprawdą jest, że miało miejsce ja-

kieś włamanie do biurka p. Ulitki. Nato-

miast prawdą jest, że żona p. Ulitki w

obecności kilku świadków w przededniu

oświadczenia jej męża, że wydawnictwo

pisma należy zwinąć, zabrała ze sobą dużą

ilość dokumentów, oraz prawdą jest, że p.

Ulitko w dniu 16 marca zabrał ze sobą ma-

szynę do pisania, która stanowi własność

„wydawnictwa, o czem przezemnie został

powiadomiony Wydział Śledczy Policji Pań-

stwowej m. Wilna,

Oczywiście, cała ta sprawa będzie

całkowicie wyświetlona przy udziale władz
prokuratorskich i sądowych.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunki

i poważania :
Doroteusz Bochan

Redaktor wydawca dziennika „Iskra“.

„WYNIK Il-go MIESIĄCA WIELKIEGO KONKURSU

PRILIPS-RADIO
JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY, ___

I nagr.—samochód Polski Fiat 508—p. Szabłowski (Kalisz),
II nagr. — radjogromoion szaik. Philipsa—p. Barmherzig (Będzin).

III nagr. — chłodnia elektr. „Brabork*—p. Dr. Zeldowicz (Wilno).
Odbiorniki Philipsa: pp. E. Eisenberg (Bielsko), p, Wójcik (Zako-
pane), J. Berger (Biała), A. Bluman (Garwolin), skladaki „Pia-

E. Szreniawski (Jędrzejów),
rowery: pp. B. Borowski (Łapy), „Radjoposiadacz z Kr. Wisch.“,
zegary elektr.: pp. G. Dancygier (Łódź), Ed. Szymański (Piasecz-

J. Klimczak (Wejherowo), P.
Szczepański (Katowice), J. Sniady (Modlin), H, Szumlewicz (Ka-
towice), J. Lemieszczuk (Suwałki), O. Freuer (Limanowa), J. Ka-

stów": pp. P. Zając (Białystok),

no), L. Iskrzyński (Radomsko),

łużny (Myszków), R. Sechman (Zakopane),
łystok), K. Harwaś (Ujście), M, Kuschke (Nowa Wieś), J, Lniski
(Kariuzy), P. Grodkowski i T. Pilichowski
(Kołomyja), St. Mościcki (Starachowice), W.

'

". Współpracownik
„Kurjera Wileńskiego"
— doktorem filozofji?
Żyd Mormelsztajn, reporter „Kur-

jera Wileńskiego* został ukarany
przez Starostwo Grodzkie grzywną
15 zł, z zamianą na 3 dni aresztu za
bezprawne wpisanie do książeczki
wojskowej tytułu doktora filozoiji.

Sprytny żyd! nie ma co mówić.
Ale co pisał w „Kur. WiL*? Może
reportarze o antysemickich — ргосе-
sach. Tego możnaby się spodziewać
po organie z ulicy Biskupiej.

 

Proces o ziemię
_ trwającyod r. 1880

Żyjący w wieku XVI obywatel

rowskiego wzamian za położone za-
sługi t. zw. ,,nadanie* ma wyspę O-
sowa, kłtórą to darowiznę / zatwier-
dził na Sejmie Walnym w Wa:sza-
wie w r. 1597 król Zygmunt IIL |

Potomkowie Karpa Karpowicza z
nadanej imi ziemi spokojnie korzy-
stali do r. 1880, kiedy to rząd: ro-
syjski zaprzeczył ich prawa własno-
ści do części nadanego objelktu t. į.
do uroczysk „Kupa“ i „Riogi“,. poto-
żonych w pobliżu wsi Osowa, śm.
płotnickiej, pow. pińskiego, o po-
wierzchni olkoło' 120 dziesięcin.

Wówczas przedstawiciele  'rodit
Karpowiczów wytoczyli proces są-
dowy 0 te uroczyska ,przeciwiko
skarbowi państwa rosyjskiego... .

Proces, przechodząc różne koleje,
doszedł wreszcie do najwyższej in-
stamcji sądowej t. j. do Senatu Rzą-
dzącego, jednak. spowodu wybuchu
wojny światowej rozstrzygnięty nie
został. Alkta sprawy.wsikutek, zabu-
rzeń tewolucyjnych zaginęły i mimo
usilnych starań, nie udało się dostać
z Rosji Sowieckiej isów.

W. roku 1931 arpowiczowie
znów  wsżczęli proces. o odebrane
im niegdyś uoczyska, tym. razem
przeciwiko Skarbowi Państwa Pol-
skiego, powierzając sprawę adwoka-

 Utonięcie 3 włościan
W dniu wczorajszym w okolicach

 

cy Kraszewski. Czas dłuższy w Objezierzu

przebywała w charakterze nauczycielki do- Oran litewskich podczas przeprawy
mowej Narcyza Żmichowska, Tam urodził przez Mereczankę, wywróciła się
się twórca nowoczesnej monografji histo- łódź wraz z 4 pasażerami. Ze wzglę-
ryczno-literackiej Antoni Małecki. Wszyst- du na niezwykle szybki prąd rzeki,
ko to składa się na fakt, że Objezierze po- uratować się udało jednemu pasaże-
siada swoje miejsce w histdrji polskiej kul- rowi. 3 włościan, a mianowicie: Szy-
tury. O tych to właśnie gościach w Objezie- majtis, Gustaitis i Miczow znaleźli
rzu mówić będzie dnia. 22 marca o godz. Śmierć w nurtach. rzeki.
21,30 znany pisarz Stanisław Wasylewski.

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 22 marca.

9,00 Czas i pieśń. 9.03 Gazetka rolnicza.

łowali z terenu litewskiego prze-
wieźć na teren polski dwa worki z
przemytem. (h)

„Dlóczeg oLejta tanio sprzedaja mięso?
С, Często się mówi, że żydowscy

15 yti Al„Dien,paremy. 1000 upe“ spežedają. taniej towary niż
ba — Toruń. Po naboż, Muzyka organowa. chrześcijanie. 4
11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Życie kulturalne Do licznej. galerji przykładów
miasta i prowincji. 12.15 Poranek muzycz- przbył ostatnio jeszcze jeden. Jatlka
ny. 1300 Fragm. słuchow. p. t. „Wilki w p. Lejby /Mirwisa w Nowej Wilejce

Jak się okazało wspomniani usi-

nocy” 13.20 D. c poranku muzycznego. 14.00
Rozdz. I pow. Zofji Kossak p. t. „Krzyżow-,
cy”. 14.20 Koncert życzeń. 15.00 „Co się,
dzieje na świecie?”, w oprac. Antoniego.
Gołubiewa. 16.00 Koncert reklamowy. 16.20

przy ul. 3 Mają stanowiła przez dłuż
szy czas niezwalczoną konkurencję,
sprzedając „mięso pozornie  miżej
kosztów własnych. Rewizja, prze-

Piosenki sentymentalne. 16.30 W 105rocz- | prowadzona przed paru: dniami -wy-

tom G. Kryliczerskiemu z Pińska i
| ziemski Karp Karpowicz otrzymał w Wacławowi Rodziewiczowi z Wilna,
„roku 1503 od księcia Teodora Tu- Proces rozpoczęty w Sądzie Okrę-

gowym w Pińsku przetrwał aż do
roku ub.

Wyrokiem sądu sporne obszary
ziemi łączone zostały z posiada-
nia Skarbu Państwa i oddane w po-
siadanie pełnoprawnym dom.
Również zasądzono zostało od Skar
bu Państwa tytułem wszelkich kosz-
tów związanych z procesem około
1000 złotych.

W. dniu przedwczorajszym wy-
rok ten w całej rozciągłości zatwier-
po został przez Sąd Apelacyjny
w. Wilnie, (e)

„ Komunikat
Zarząd Stronnictwa Narodowego w
Nowej - Wilejce komunikuje, że dziś
22 marca 1936 r., o godz, 12 m. 30,
w lokallu 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-

pieczeūstwo komunizmu“,

 

Obecność członków obowiązkowa!

Wistęp wolny.

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

Zapisy przyjmuje Sekretarjat w śro-
dy od 17—19 i w niedzielę od 11.30
do 15. N. Wilelka — Kościelna 13.

э„Nie odchodž odemnie'
i KINO „HELIOS“

Tym razem dano film nieprzeciętny,

daleki od karmelkowych okropności made
(im U. S. A.

Jest to kawalek žycia pokazany na
ekranie. Z zadowoleniem: należy stwierdzić,

że postacie są rzeczywiście nie szablonowe.

| Dotychczas przeważało przekonanie, że
charakter czarny jest czarnym w każdej

sytuacji — chyba że autorowi spodobało

się nawrócić go, wówczas staje się bezna-

dziejnie zacny. Jest tć bardzo tanie uprasz-

jczanie sytuacji, którego urfiknięto szczęśli-

wie w tym obrazie,
Treść — ta jest dość interesująca. Mło-

dy kompozytor poznaje bogatą arystokrat-

kę. Naturalnie miłość od pierwszego wej-

rzenia, zerwana niestety, dzięki nieporozu-

mieniu z pupilką brata... Włóczęga po

„świecie jako trio muzykantów... Spotkanie...

miłość wraca. Los jednak plącze tragicznie

 

U  
A. Faranowski (Bia-

(Gdynia), Dr. Faktor
Stopa (Ruda Śl.).

STEPNYŹ

WIELKIKONKURSdalej

„ Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogodnie lub dość pogodnie.

Po nocnych przymrozkach, dość znacz-

nych na Wileńszczyźnie i w górach, dniem

temperatura do 15 C.

Umiarkowane wiatry z południo-wscho-

« du i południa.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE
| — Rekolekcje dla pań z inteli-
`бепсй, urządzane staraniem Koła
Byłych Wychowanek gimn. SS.
|Nazaretanek, rozpoczną się we śro-
dę 1 kwietnia br. o godz. 19-ei w
kaplicy iklasztornej (ul. Sierakow-
skiego 13) i trwać będą w tym sa-
mym czasie do dnia 7-go kwietnia.
Konferencje 'wygłosi O. Franciszek
Świątek Redemjptorysta. Karty wistę-
pu do nabycia w sekretarjacie gi-
mnazjum.

Z MIASTA.
— Karty rowerowe  potanieją.

Z dniemi 1 kiwieltnia rb. ma się uka-
zać rozporządzenie w sprawie
zmniejszenia opłat  administracyj-
nych od opłat, poświadczeń, stwier-
dzenią tożsamości oraz opłaty za|
karty rowerowe. |

Wysokie oplaty administracyjne
od powyższych czynności oraz wy-
górowane opłaty od rowerów, wy-
wołały liczne sikargi «szerokich kół!
ludności. (h)
— Znaczne podrożenie cytryn.

Ceny cytryn w Wilnie uległy znacz-|
nej zniżce, Zamiast dotychczaso-
wiych cen 10 i 15 gr. za sztukę, żąda-
ją 201 25 gr. Stoi to w związku z
trudnościami imiportowemi, Wskutek
sankcyj z Włoch cytryny nie nad-
chodzą i sprowadza się gorszy towar
hiszpański.

Odprężenia ma rynku cytryn
spodziewają się za 2 tygodnie, po
nadejściu transportów cytryn syryj-
skich. (h)

POCZTA I TELEGRAF.
— Urząd pocztowy na lotnisku

w Porubanku. Dowiadujemy się, iż z
chwilą uruchomienia komunikacji
lotniczej miiędzy Wilnem a War-
szawą i Wilnem Rygą, co nastąpi w
kwietniu rb. zorganizowany zostanie
na lotnisku w Porubanku urząd
pocztowy, który przyczyni się nie-
wątpliwie do szybszej ekspedycji li-
stów i paczek. (h)

SPRAWY WOJSKOWE.

  

  

wileńska
o godz. 7 wiecz. w lokalu Seminar-
jum Histor. USB, (Zamkowa 11).

Na porządku dziennym odczyt
mjgra Stefana Rosialka pt. Misjona-
rze wileńscy w lkolonjach saratow-
skich w pierwszej poł. w. XIX.

Wstęp wolny.

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Rekolekcje dla Nauczyciel-

stwa odbędą się pod kierunkiem
"księdza dr. Kazimierza Kucharskie-
go T. J. w kaplicy O. O. Jezuitów
przy ul. Wielkiej 64 w dniach 1—4
'kiwietnia br. o godz. 17. й

Karty wstępu otrzymać można
przy ul. Trockiej 9 m. 22 w godz.
14 — 17.
— Rekolekcje dla lekarzy pod

kierownictwem ks. prof. dr. W.
Urmanowicza odbędą się w czasie
od. 30.III do 5.IV rb. w kaplicy Soda-

| licyjnej (Zamkowa 8). Początek kon-
ferencji o godz. 19.30.

Karty wstępu można otrzymać
w księgarniach: K, Rutskiego (Wi-
leńska 38) i Św. Wojciecha.
— Wileńskie T-wo Ogrodnicze

podaje do wiadomości, że w dn. 1
kwietnia br. rozpocznie się 4-ro ty-
godniowy kurs ogrodniczy.

Informacji udzielą i zapisy przyj-
muje selkretarjat T-wa ul. Ofiarna 2,
tel. 14-10 (Izba Rolnicza) we wtorki
i piątki w godz. 11 — 13-ej.

RÓŻNE.
—Dzień spółdzielczości w Wi-

leńszczyźnie. Jak się dowiadujemy
w rb. ustalono, że Dzień Spółdziel-
czości odbędzie się м Wileńszczyź-
nie w niedzielę 7 czerwca.

Obchody Dnia Spółdzielczości
zostaną zorganizowane w całej Wi-
leńszczyźnie przez wszystkie rodza-
je spółdzielczości. Obchody te będą
odbywały się pod hasłem „Wszyscy
na front spółdzielczy”, przyczem
specjalna uwaga zostanie zwrócona

— Przyjmowanie ochotników dojna Zainteresowanie spółdzielczością
wojska. Władze wojskowe ogłosiły|płodzieży i kobiet. (h)
zaciąg ochotniczy do «czynnej służ-
by w wojskach lądowych i marynar- PO STRAJKU NA NAROCZU ‚
„ce wojennej. W charakterze ochot- Gdy chceszszczęście mieć u kobiet
ników mogą być przyjmowani mięż-|I być wiecznie rzeźki, żwawy,
czyźni urodzeni w latach 1916, 1917| Radzę codzień jeść na obiad
i 1918. 101 iTomin wagszenia podań do p.MaTOLLeŃskiej fun odielawy
K. U. upływa już z dniem 1 marca WYPADKL
roku bież. (h) — Pobicie w ogrodzie po-Bernardyń-

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.| skim. W dn. 20 bm. o godz. 13-ej w ogrodzie
—  Katastrołalny spadek ilości po-Bernardyńskim grupa  chłopców-chrze-

terminatorów. Według przeprowa- |ścijan pobiła laskami po głowie Izraela
dzonej statystyki przez władze szie- | Bojlica nauczyciela (Kwiatowa 4). Bejlino-
mieślnicze, stwierdzono, iż w okrę- | wi stłuczono ponadto okulary wartości zł.

gu Wileńskiej Izby Rzemieślniczej, 26 i zrzucono kapelusz z głowy. Dochodze-

spadł znacznie odsetek  tertminato-' nie w toku.
rów 'w warsztatach rzemieślniczych.,  — Zburzył płot na przestrzeni 40 m.

W. Województwie  Wileńskiem Edward Sokołowski, zam. przy ul, Tartak-

 
ilość terminatorów zmniejszyła się o
90 proc. Spadek ten w sferach rze-

Saraj 2, pod wpływem nadmiernego spoży-

cia alkoholu, zburzył na przestrzeni 40 me-

 
nicę bitwy. pod Grochowem.
poetyckie „Piotr Plaksin“. 17.25 Płyty.
17.30 Koncert z sali rest. hotelu „Bristol“.
19.40 Wil. wiad. sportowe. 19.45 Co czytać?
20.00 Koncert ork. Marynarki Wojennej.
20.50 Dziennik wieczorny. 21.00 Na wesołej
lwowskiej fali. Podróżujmy. 21.45 Wiado-
mości sportowe 'ze' wszystkich rozgłośni
P. R. 2200 Wilhelm Grosz „Afryka śpie-

1650 Słuch. | kryła: źródło tej taniości, znaleziono losy całej czwórki. Ostatecznie zwycięża

|bowiem podrobionepieczęcie* rzeźni poczucie obowiązku.
jmiejskiej w Nowej Wilejce, któremi Gra artystów naogół dobra. Reżyserja
'stemplowano mięso, pochodzące z stanęła na wysokości zadania, to też niektó-
[tajnego "uboju, Co cielkawsze, że re epizody są wprost klejnołami sztuki fil-

przy rewizji zagrała w Mirwisach,mowej.
krew.machabejska__i_rzucili się naj Nad program groteska kolorowa Silly

wa..22.30 Muzyka taneczną. „23.00 Wiad.|poliojantow. W rezultacie siedzą na Symfonies — perypetje przemiłych podbie-
met, 23.05—2330 D. c. muzyki tanecznej. (s) gunowych zwierzaków: „S“.

 

įdzialu

mieślniczych motywują  zalkazem trów drewniany płot, otaczający posiadłość
bezpłatnego zatrudniania termina- d-ra Lewina przy ul. Podwerkowskiej, Pija-
|torów. (h) nego awanturnika zatrzymano i osadzono

POSIEDZENIA. w areszcie centralnym. (e)

| — VIII Posiedzenie Naukowe
Wileń. T-wa Lekarskiego wspólnie
z Wileń. Kołem T-wa Internistów
Polskich odbędzie się dn. 23.II rb.
o godz. 20-ej (Zamkowa 24).
—Posiedzenie Wileńskiego Od-

2 Polsk. T-wa Historycznego
odbędzie się w poniedziałek 23 bm.

— Włamanie do mieszkania, Do miesz-
kania d-ra Włodzimierza Krotowa przy ul.
Jakóba Jasińskiego 15, podczas _nieobec-
ności domowników dostali się złodzieje,

którzy po splądrowaniu mieszkania, zła-

mali w biurku zamki i skradli stamtąd kil-

kaset złotych w gotówce. Po dokonaniu
kradzieży złodzieje zbiegli,-(e)  



Najpopularniejszy film 1936 r.Dziś pocz. 6 12-ej. Film dia wszystkich|

awid COPPERFIELD
Pocz.3,45, 6, 8.13, 10.30.
 

POLSKIE kłne

WIATOWI
Miekiewicza 9CASINO |. wow. Przebójsezonu! $

„Za chwile szczęścia”
W rol. gł. Irena DUNNE i;Pawet Taulor Film bardzi-j wzruszający,

niż „Boczna ulica“, clekawszy ni: „Za'edw'e wczoraj |

Największa arty-HELIOS| 525565 Elżbieta BERGNER REWJA
ve asza, „Nie odchodź odemnie” „LICYTACJdram duszy kobiecej

Akcja tego filmu rozgrywa się na tle przepięknych 2

Riviery. Nadprog'am: Kolorowa atrakcja „Silly Symfonies'' orazaktualją

Początek o 4, 6 8 i 10.15. W niedzielę od g 2-ej!

CASINO|
į

Początek o g. 2-ejcówrs KARLOFF
'iBela LUGOSI w jednym filmie-p. t.:

° ° . . r 99

„Niewidzialny Promien
Nowa rewelacja w świecie nauki i techniki

    

 

Ekstaza miłości!

pg. s:tuki
M. Kennedy

zespołu artystycznego. Początek o

WYROBY ZE ZŁOTA 1
BUDZI

©

„Frasą
Muzyka w wykonania wiedeńskiej orkiestry filharmonicznej, bist kierownie-

twem znakomitego eis kk LERARA

łrejobrazów Włoch i| Wielki szlagierowy program w 2 cz. i 18 obraz, z udziałem najlepszych wykonawców
tańców bojarskich i ukraińskich feaomenalnego Trio Trzosalskich oraz Leona Len-
skiego, Geny Honarskiej, St. Janowskiego, E. Jaskowskiego, Baletu Tanagra i całego

Uwaga. Powyższy program zaszczyci swą obecnością książę
który chwilowo bawi-w Wilnie, Dziś ostatni dzień „OD SEWILLI DO GRENADY*.

ZEGARKI KIESZONKOWE OD 7Ł. 4—'

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P. BURE
WILNO, MICKIEWICZA4.

 

Szampańska operetka filmowa prodakcji nę

austrjackiej Arcydzieło muzyki, śpiewu

1-tańca

FRANCISZKA LEHARA.

Od poniedziałku 23 bmi. premjera
programu Nr, 66 pt.

A ŚWIATA"

6.45 i 9.15. W święta o 4.45, 7-i 9.15.
abisyński  Ras-Kassa,

WSZYSTKO STANIAŁO
SREBRA, ZEGARY,

KL Praczka

! domach pół nadm

Ę la ode
„Polocka 9—12.

walfikawana
 

Bogaty nadprogram.

Wiosna się zbliża —Święta nadchodzą

JAN FRLICZKA
Wielka 11 — Wilno —- Św. Jańska 6 (Januszek)

Poleca wszelką korfe<cję damską oraz gałanterję męską.

Prosimy zasamiętać adresy:

WIELKA 11 — Ś-to JAŃSKA 6.
ATP YRATATENAA EO Z

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

fir. H. RUSIECKI

sw Andrukooic2

    
Čai e płci, wieku i
i stanu pociąga bardzo

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc-
mych, bronchitu, grypy, uporczywego mę-

Kadetas Е оааа е Lali
"BALSAM“ THIOCOLAN- ACB“,  któcy,
ułatwiając wydzielanie. się  plwociay,

usuwa ki 
 

 SKLEP MEBLI
ZJEDNOCZENI

STOLARZE
SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN,

 

   

 

 

Wł. Wilno, Trocka 6 |

Obserwator arów u Jego Eksc. Arcypasterza, PaaRENEE m.u

p. Wojewody, Ы. 5 В. Magistracie i wielu in. tak Vai taty.

Sslidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zefarkėw kra-

jowych I zagras.

MAO ; Zegarki od 5 R Ceny kryzysowe. 2

6 ALT ia KATES1277-5775:
z IRMA >

| ECZNA SPRZEDAŻ „Wszystko kupuje wszystko sprzedajeOKAZJA PRZEDŚWIĄT AL: į|- |kupuje V |

Kupi: biurko, szafę, różne meble, dywan,
serwis stołowy i do kawy, rower, samowar,

fi bo świąriWysortowanej porcelany za bezce
m “ 4. I, MALICKA do cia i do pisania, oraz ro£-DIH. „T. OJDY NIEC" WilMALCKA ||smeą donic dopieie

WIELKA 197 : > MICKIEWICZA 6 | Najlepsze 1% siaćeprtalkk rzeczy
się w godzinach rannych.Prosimy zgłaszać ZE LNU. okazyjnych.

 

 

 

 

i WYPRZEDAŻ KILIMÓW i SERWET |

Nasiona [liemikalja Opryskiwacze | LT,
poleca |

| i Fortepian |(entla Zagainei Arda | „Fortepian,
WILNO, Zawalna 28. a RA

wi. JAN KRYWKO SS ez ii e rze za 4

— : | Motocyki zienką "W. Pokulan. Bisro prayiauje zgło-
00———-——swuuu: PPYtedam zaraz. Adros ka 32, wskaże dozor. szeala wolnychmiesz.

 w Admin, „Dz, Wil“ ca. Informacji udzieli kaś i pokoi
„tel. 10-29od 6do 7 Wam Oplata
| wieczór. 2 Р. TI. Właścicieli nie-

ruchomości po wy-
zajęcia.

Kto próbował ten przekonął Się

{ iż WIN 0 wytwórni

w. 0smołowski WILNO
moc 'e i zdrowe

Poleca się wino „MIESZANKA JAGODOWA”

Dom A
drewnizny| 3 pokoje |

sprzedam na  roz- £ kuchnią, wszelkiemi
biórkę 16X6'/: kryty wygodami w ogródku
dachówką.  Montwił- do wynajęcia. Kano-

 

 

" łowska 4. 602 am "= 1 mio?
a I d Ai ze. w:

Do nabycia w sklepach winno-spożywczyc Ski dow. "wąs Sabos B MOE 4

za ep JSW ZE tłumaczenie. UL ko.
«m. Apteczny IMI k > i marskiego 3-2. 515—2

: N ASIO N gwarantowane polecają © sprzedam tanio. Do- PAAŁSZKANIEas
Zaktady Ogrodnicze| wiedzieć się ul. Sos.| па WSJ mei tab dużej przy-

nowa 1—4 od 2 do 5.
— = = Ładne z 2 — 4 po- fotowuję gruntownie,

K i "koi, z kuchnią, z wy- student, fachowy ko-

up е godami—na cały rok, repetytor. Łask. zgło-
dom od 5 — 10 tys. dla emeryta z rodzi- do Adm. dla
z ogrodem, dzielnica pą. Od Wilna godzina „Korepetytora” tam-
bez różnicy. Zgłosze- autobusem. — Sucho, adres.
nia do admin. pod ładnie, lasek,niedale-

 

it 1860 Ww. WELER telef. 1057
Wilno, SaDO «A 8.

RÓŻE i DALJE

 

u
Li do roboty

|Koemy, płaszcze,
suknie strojne i skro-

KTO POŻYCZY mne. Szyje w/g naj-
300 zł. na weksel Nowszej mody, ele-
3-ch miesięcznydam $ancko,akuratnie.—

'acę biurowo - in- Ceny przystępne pro-|
wą odzaraz wa-SZĘsięprzekonać,ul.

runki я do umowy. Wileńska 29'm. 9.
Wiadomość: Wilno; 605—2
zauł. Szwarcowy 1/15]

awzwa >|  Rządę
rolny je posa— — poszuku; je

Spólnika dy od 1 kwietnia lub
od

do większego sklepu U
przyjmiesolidnaprzed- nicza, kilkoletnia sa-
jwojenna firma. Adres: modzielna praca, mo-
ul Mostowa 1, Sekr. $ złożyć Gosc 0.

Pac „|do Adm. „Dz. Wil”
dla okaziciela „458“,

47—4

  

papiernikowi SEKCJA
prowizyjnie Wytwór- ROBOTNICZA
mia papierów introli- PrZY Stronnictwie Na-
gatorskich. Szczerbiń- Todowem prosi o ja-
ski, Kraków, Wie- kąkolwiek stałą pra-
licka: 5. cę dla członka Sekcji

.. —.| БеггоБобаефо, Z za-
wodu ślusarz wodo-

Wspólnicę | ciąowy, żonaty, lat
łab ekspedjentkę po- 34.
szukuję z gotówką — — :
ksd as =
spożywczego. asų aa =jw Adm. „Dz. WiL”*  brem gotowaniem, po-

525—2szukuje pracy.  Por-
towa 2—13. 588—2

DAM 200 ZŁ.

aPANA :

! + kasjera,

p t b 2 Adres w Admin.otrzebny |-5. Si” " 12%
ak is
opatrzenia około 300|  BIURALISTA,

w _ młodych. kich warunkach
Może być od roboty terjalnych, prosi Se
akordowo albo na or- kąkolwiek pracę,
dynarję. Zgłoszenia: choćby fizyczną. Ma
wiaśc. maj. Kazimie- |chorą matkę. Łaska-

ta, lub samodziel-

drzew starych i 300w nadzwyczaj cięż-

rr?tzowski, poczta Pod-| ve oierty do Admin.
pow. Wil.- WiL*dla J. W.

5862] 7 22Trocki, 58—2

SROWOM,
wzślę: pomocnik Szkoły Przemysłowo-
gospodarczy, w wiekuHand poszakcje pra-
lat 30 —40, samot- ь bymało płat-

ny potrzebny; nej lub praktyki w ja-
do nied kiemkolwiek. przedsię-
pod dyspozycję. Wy- biorstwie, czy zakła-
magane pierwszorzęd- dzie, Posiada b. do-
me rekomendacje. Od- brę referencje. Łask.

isy świadectw wraz zgłoszenia do Admia.

 

 
pisy
z własnoręcznie na- WiL*; tamże
pisanym życiorysem kdres. '
|zgłaszać od zaraz li- _ e JE
stownie: p. Lipniszki JUŻ CZAS.
jk/Lidy, maj, Zakrzew- zacząć
szczyzna.

Zguby

dokośczena: zakola rol.

Teatr i muzyka.
-— Teatr Miejski na Pohulance. Popo-

łudniówka, Dziś o godz. 4-ej komedjodra-
mat 'w 3-ch aktach Kazimierza Leczyckiego

p. t. „Dzieje: wolności”. Ceny propagando-

we: Jest. to nieodwołalnie ostatnie widowi-
sko tej sztuki.

-- Wieczorem o godz. 8-ej w dałszym

ciągu komedja Beaumarchais w S5iciu ak-

tach (przekład T. Boy-Żeleńskiego) „Wese-

le Figara" z ilustracją muzyczną Mozarta.

Inscenizacja i reżyserja Karola Borowskie-
$o, naczelnego reżysera T. K. K. T. м War-
szawie. W wykonaniu udział bierze cały

zespół teatru.z K..Dejunowiczem (Figaro) i
E. Wieczorkowską (Zuzia) na czele, Prze-

piękne dekoracje pomysłu W. Makojnika.
Kierownictwo muzyczne S$, Czosnowski.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”., Występy

Oli Obarskiej. Dziś „Ty to ja”, op. Simonsa,
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o й.

4 p. p. po cenach propagandowych grane
będzie dzieło Offenbacha „Orfeusz w piek-

le" z Bestani i Wawrzkowiczem na czele.
— Poniedziałek propagandowy w „Lut-

mi“. Jutro, po raz ostatni przed. zejściem
z repertuaru po cenach propagandowych,

śrana będzie opera komiczna Offenbacha

„Orfeusz w piekle”.

— Jubileusz A. Wiliśskiego. Pod. bez-
pośrednim kierunkiem reżyserskim: i mu-
zycznym Aleksandra Wilińskiego, czynią
się przygotowania do wystawienia klasycz-

mej op. Millockera „Biedny Jonatan",

— Teatr „Rewja* ul. Ostrobramska 5.
Dziś w niedzielę 22 marca ostatni dzień

pięknego programu rewjowego pt. „Od Se-
willi do Grenady" z udziałem całego ze-
społu oraz chóru rosyjskiego Bajana.

Początek przedstawień o godz. 4 min.

45, 7 i 9 min, 15,

Anons! W poniedżiałek 23 marca jak
zwykle premjera wielkiego programu re-

wjowego pt. „Licytacja świata”, który

specjalnie będzie urozmaicony i podniesio-

ny do poziomu. programów uroczystych ze

względu na zaszczycenie takowego przez

Księcia abisyńskiego Rasa Kassę, przyby-
wającego do Wilna na kilkudniowy pobyt.

Dlatego też Dyrekcja Teatru Rewja  amu-

szoną została do dodatkowego doangażo-

wania oprócz już występującego baletu

Tanagra, znanego w Europie Tria akroba-

tyczno-baletowego  Trzosalskich, świetnie
wykonujących tańce ukraińskie i rosyjskie

— by należycie zaprezentować się tak wy-

sokiemu Gościowi.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójka i strzał z pistoletu W dą

21 bm, o godz. 0,40 na skrzyżowaniu zauł.
Dziśnieńskiego i  Oszmiańskiego, Karol
Austkalnit, ślusarz, m-c wsi Witoniszki, gm.
mliemienczyńskiej, zranił z pistoletu w udo
prawej nogi Mendla Śliwkina, handlarza,
zam. przy ul. Szawelskiej 1. Austkalnit ze-

znał, że broni użył w obronie własnej, bo-

wiem został zaczepiony i pobity przez Žy-

dów. Pozwolenie na broń posiada. Pogoto-
wie ratunkowe udzieliło pomocy Šliwkino-
wi, który następnie udał się do domu.
Sprawcę zatrzymano, broń zakwestjonowa-
no, Dochodzenie trwa.

PRZETARG.
Wydział Elektryczny Zarządu m. Wilna

ogłasza przetarg na dostawę 1095 aztuk
(ca 530 m*) słupów sosnowych o długości:

9m. —145sztuk, 10 m,—260sztuk,
11m.475szt., 12 m. —130szt., i 13 m.—
85sztuk, o średnicy wierzchołkaod 17do
19 cm.

Słupy winny pochodzić z ostatniego
cięcia zimowego, mają być całkowicie oko-
rowane, wierzchołki zaostrzone stożkowato,
a ponadto odpowiadać warunkom technicz-

м Р — №
nym podanym —PNT-TTT 1932 roku.

Ceny należy podać za 1 m?, loco Elek-
trownia Miejska (ul. Derewnicka 2). Dosta-
wa winna być uskuteczniona nie później
końca kwietnia br. przyczem w wypadku
opóźnienia dostawy — kara konwencjonal-
na wynosić będzie */4%6 w stosunku tygod-
niowym.

Oferty w zapięczętowanych kopertach
z mapisem „Oferta na dostawę słupów”
wraz z kaucją w wysokości 5%0 sumy
oferowanej — składać należy w Biurze
Elektrowni Miejskiej w godzinach urzędo-
wych, najpóźmiej do godz. 12-ej dn. B
kwietnia rb. poczem o godz. 12,30 odbędzie
się otwatcie ofert.

Wydział Elektryczny zastrzega sobie
prawo zmniejszenia (wzgl zwiększenia)
ślości słupów, 0-+10%/.

Bliższych informacji o warunkach prze-
targu udziela się w Wydziale Elektrycz-
ym w godz. urzędowych.
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ADMINISTRACJA: Wiłao, ul. Mostowa 1, czynna od 4. 9--18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową — zł. 2 gr. 50, 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.) 1$ gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabela-

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