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LONDYN. Reuter donosi: Chcąc
uzyskać wyjaśnienie niektórych ustę-
pów wczorajszego przemówienia, von
Ribbentropp odwiedził wczoraj w'po-
łudnie Edena. Rozmowa trwała przez
czas dłuższy. Jak słychać, Ribben-
troppowi chodziło szczególniej o
wwagi, poczynione przez min. Edena
na temat narad sztabów Francji i
W. Brytanii.

Eden poinformowałRibbentroppa,
że narady sztabu brytyjskiegoi fran-
cuskiego rozpoczną się prawdopo-
dobnie w ciągu 10 dni. Ribbentropp
miał zwrócić uwagę, że jeśli W. Bry-
tanja uważa się nadal za związaną
przez traktat locarneński, to ma obo-
wiązek nietylko obnony nietykalno-
ści granicy belgijskiej i francuskiej
na wypadek napaści niemieckiej —
lecz również granicy niemieckiej na
wypadek agresji francuskiej. Eden
miał odpowiedzieć, że z chwilą wy-
powiedzenia traktatu locarneńskiego
przez Niemcy, gwarancje brytyjskie
dotyczą jedynie Francjii Belgii. Jed-

Wilno, Sobota 28 Marea 1936 roku

nocześnie donoszą, że Eden iRib-
bentropp postanowili nieok
w sprawie kontnpropozycji Hitlera
aż do połowy maja w nadziei, że do
tego czasu rozbieżności pomliedzy
Francją a Niemcami zostaną złago-
dzone.

LONDYN (Pat). Reuter komuni-
kuje, że kontrpropozycje, które von
Ribbentropp złożyć ma we wtorek,
są, wedle doniesień z kół miarodaj-
nych, opracowane na podstawie pro:
pozycji kanclerza Hitlera z dnia 7
marca i mają być ujęte „w formę
ścisłą i konstruktywną”. Von Rib-.
bentropp mą oświadczyć aa
wi Hitlerowi, że w wyniku rozmów A
Baldwinem i Edenem, niezbędne jest|
poczynienie przeż rząd niemiecki|
pewnych ustępstw w okresieprzej- |
Śściowytm, aby można było podjąć ro-
kowania.

BERLIN (Pat). Ambasador von
Rikbentropp oraz delgacja niemiecka|
opuścili wczoraj Londyn.

Wrazie napaści na Polskę
Angija dochowa swych zobowiązań

LONDYN (Pat). Wobec zaintere-
sowania, jakie wywołała deklaracja
kanclerza skarbu Chamberlaina na
temat stanowiska W. Brytanji w ra-
zie niesprowokowanej napaści na
Czechosłowac'ę lub Polskę, podaje-
my niżej wyciąg tego ustępu według
sprawozdan:a stenograficznego z lz-
by Gmin.

Na zapytanie posła Daltona „ja-
kiem byłoby stanowisko rządu w ra-
zie miesprowokowanej napaści Nie-
miec ma Czechosłowację lub Pol-
skę?“ — Chamberlainodpowiedział:
Ro KAIAs aaia A лавны

kionika teiegraficzna
** Min. spr. zagr. Flaadin powrócił dziś

nagle na jeden dzień do Paryża, celem od-

„Niesprowokowana napaść Nie-|
miec na Czechosłowację, Polskę lub
któregokolwiek z sąsiadów na wscho
dzie, zostałaby oczywiście natych-
miast notyfikowana Lidze Narodów
i w tym wypadku bylibyśmy związa-
ni z racji naszych zobowiązań wo-
bec Ligi Narodów, których zawsze
gotowi byliśmy dochować. wespół
z inmymi współczłonkami Ligi. Jes-
teśmy zupełnie w tym samym stop-
niu zainteresowani w utrzymaniu po-
koju na wschodzie Europy, co i na
zachodzie, a nasze zobowiązania li-
gowe będą w jednakowym stopniu
dotrzymane, niezależnie od tego, czy
napaść nastąpi we wschodniej, czy
też zachodniej części Europy”.

SUGESTJE ŻYDOWSKIE
NACJONALIZM A RELIGJA
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Ribbentropp wyjeżdża po instrukcje do Hitlera :
WYCIECZKA MORSKA
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cena od 400 zł. za bilet okretowy wraz z peSzportem i wizamii.
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WARSZAWA, Piac Małachowskiego 4, te!. 547 45
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„Przeszedt:rūw
| Na wezorajszem posiedženiu plenarnem
= w głosowaniu przyjął nową ustawę o
prawie czekowem i wekslowem wraz z po-

| prawkami, a pozatem projekt ustawy o od-
|stąpieniu gminie m, st. Warszawy gruntów

| państwowych.

| Pozatem przyjęto jeszcze 9 innych u-
staw, a między iunemi o przedłużeniu
„urzędowania „warszawskiego bajratu* &
wreszcie o pełnomocnictwach dla rządu.

Najwięcej cząsu zajęła dyckusja nad
przyjętym przez Sejm projektem ustawy 0
uboju rytualnym.

Poniżej podajemy najbardziej. charakte-
rystyczne głosy z dyskusji - - *

UBÓJ RYTUALNY JEST SPRZECZ-
NY Z KONSTYTUCJĄ.  Sen, Jagrym-Maleszewski, na podstawie

rozmów z lekarzami wojskowymi, zwiedza-

jącymi rzeźnię podczas uboju, stwierdził, ze

wrażenia, jakie się otrzymuje, patrzącna |

zwierzę,zabijane rytualnie, są nie do wy-

trzymania dla nerwów. POZATEM UBOJ
RYTUALNY SPRZĘCZNY JEST Z: s")

bycia szeregu ważnych konferencyj dyplo-ji pvm,

W przededniu walnej ofenzywy włoskiej Р
matycznych.

** W przyszłym tygodniu zbierze się u
Pradze nadzwyczajna konferencja stałej

rady Małej Ententy, Przedmiotem obrad

ma być sytuacja, wytworzona przez obsa- |

dzenie strefy zdemilitaryzowanej, propo-

zycje Hitlera oraz memorandum mocarstw

locarneńskich. Równocześnie mają być o-

mówione konsekwencje rzymskich obrad
wlosko-austrjacko-węgierskich.

** W Kanei (Kreta) odbył się uroczysty
pogrzeb Venizelosa. Trumnę ze zwłokami
b. premjęra ustawiono na lawecie armai-

niej. Wozy ze 1500 wieńcami otwierały: or-
szak pogrzebowy.

** B. posłowie czescy — Niemcy Jung
i Krebs, zostali umieszczeni na liście kan-
dydatów do Reichstagu, co wywołało obu-

rzenie w Czechach.
** Liczba bezrobotnych, korzystających

z zapomogi, wynosiła w dniu 21 marca w

całej Francji 470.460 osób.

** Samolot pasażerski, należący do linji
Panamerican Airways, spadł i spłonął w
odległości 10 klm, od Amecameca (Meksyk).

Katastrofa wydarzyła się niedaleko od wul-

kanu Popocatapetl. Pod szczątkami samo-
lotu znaleziono zwęglone zwłoki 12 pa-
sażerów. у

** Sowieckie lotniczki Berline i Iwano-
we zabiły się, skącząc ze spadochronami.

Jędna z nich dokonała 49, druga 46 po-|
myślnych skoków ze spadochronem. į

* Wezoraj w nocy w pobližu Lyndhurst
w Anglji wydarzyła się katastrofa lotnicza,
w której 5 osób utraciło życie. Lotnik usi-
łował wylądować na polanie lasu i zawa-.
dził skrzydłem samolotu o drzewo.

** W pobliżu stacji Manon w stanie
Pensylwanja express Pittsburg— Filadelija
zderzył się z pociągiem towarowym. Loko-
motywa, tender i kilka wagonów sypialnych zjemię,
wyskoczyło z szyn. Dotychczas wydobyto|
mwłoki trzech osób i wielu rannych. J

ABISYNJA PRZYGOTOWUJE

PARYŻ (Pat). Wojska włoskie,
według Havasa, czynią szybkie po-
stępy na froncie rzeki Takazzei Se-
tit. Ww. niektórych miejscach postępy
włoskie wynoszą około 300 km.
Według krążących pogłosek, armie

rasa Kassa i rasa Imru znajdują się
wpobliżu Gondaru. Siły ich nie prze-
wyłższają rzekomo 12.000 żołnierzy.
WARSZAWA. Na podstawie wia-

dolmości z rozmaitych źródeł, P.A.T.'
ogłasza komunikat o sytuacji na
frontach w Abisynji w dn. 27 mar-
ca, r..b.:

Miarodajne czynniki abisyńskie

SIĘ DO ODPARCIA ATAKU.
sądzą, iż główne piebczydócianięwk!
na północy zagrażać im będzie zej
strony kolumny włoskiej,posuwają |
cej się w kierunku jeziora Tsana i
prawdopodobnie dla zażegnania tego'
niebezpieczeństwa, cesarz skieruje|
główne siły swej anmji ku zachodowi. '
Siły te z nad jeziora Asiangi prze-
niesione „byćmają,dorejonu, znajdu-
jącego się mniej więcej w odległości
175 km. na wschód od. Gondaru.
Znaczne siły włoskie posuwają się
obecnie w kierunku Gondaru, który|
był ponownie bombardowanyprzez |
lotników.

Chmury na pograniczu sowiecko-japońskiem
JAPOŃCZYCY CHCĄ ZAJĄĆ DALSZE TERYTORJ.

PEKIN (Pat). Przedstawiciel władz
wojskowych japońskich w Tien-Tsinie о-

świadczył prasie: „Jeżeli komuniści z Szan-
Si wtargną do Ho-Pei, wywoła to nieuni-
knione starcie zbrojne z wojskami japoń-

skiemi”.

Katastrofa lotnicza
w Bydgoszczy

ŚMIERĆ DWÓCH LOTNIKÓW.
BYDGOSZCZ. Wczoraj nad pla-

cem ćwiczebnym w Jachcicach pod
„Bydgoszczą samolot, pilotowany'
przez kapr. Schulza, z cbserwatorem
ppor. Korsakiem, wskutek wady sil-
mika wpadł w korkociągi runął na

rozbijając
Spod szczątków samolotu wydobyto
zwłoki obu lotników.

sią w aby |

nie i Pekinie powstała obawa, że ad)
wojskowe japońskie chcą pod pretekstem .
walki z akcją armji czerwonej, zająć Chiny|
Północne. Obawy te wzrastają tembardziej,|
|że komuniści z Szan-Si zyskują coraz wię-
|cej zwolenników, rzucając ze swej strony

również art. 5. pozwalający naubój rytualny dla żydów
111 KONSTYTUCJI, KTÓRY ORZEKA, Ż« UWAŻAJĄC, ŻE ARTYKUŁ TEN PRZE-
WSZELKIE OBRZĄDKI RELIGIJNE MO- | KREšLA ZNACZENIE USTAWY.

GĄ BYĆ WYKONYWANE, JEŻELI „NIE ŻYDZI CZYNNIKIEM POSTĘPU?
SPRZECIWIAJĄ SIĘ OBYCZAJNOŚCI PU- Sen. Trockenheim oświadcza, że żydzi
BLICZNEJ*, A PRZECIEŻ NIEOBYCZAJ- są wszędzie czynnikiem postępu, a także
NEM JEST TOLEROWANIE CIERPIENIA postępu gospodarczego. Ustawa nie przy-
ZWIERZĄT. Nawiązując *do zarzutów nie- niesieIpožytku ani hodowcom ani konsu-
tolerancji, mówca przytacza szereg prów i mentom, a ubój rytualny nie wpływa na.
przywilejów, przyznanych w Polsce żydom cenę mięsa, przeciwnie ludność: chrześcijań-
jeszcze w średniowieczu, kiedy gdzieindziej ska nawet korzysta wskutek uboju rytual-
palono żydów na stosie. Jeden z artykułów nego(?), gdyż otrzymuje imięso zadnie, lep- |
przywileju, nadanego w drugiej połowie, sze, po cenie tańszej od przedniego.

13-g0 wieku, powiada, że JEŻELI CHRZE-| WIDMO „ENDECJI”.
ŚCIJANIN ZAŻĄDA OD ŻYDA ZWROTU
ZASTAWU, A ŻYD PRZYSIĘGNIE, ŻE uszanowano jako. przepis religijny we
ZASTAWU NIE OTRZYMAŁ, TO ŻYDOWI wszystkich państwach, z wyjątkiem Szwaj-
BĘDZIE PRZYZNANA RACJA. Większego carji i Norwegji.
liberalizmu szukać trudno. i Całą sprawę uważał mówca za etap w

Ubój rytualny nie jest przepisem reli- akcji antysemickiej i eksterminacji Dopa-
gijmym WEDŁUG PRZEPISÓW RELIGJI truje się dalej łączności między nastrojamń
ŻYDOWSKIEJ, JESTEŚMY WSZYSCY — antysemickiemi w kraju a omawianą ustawą

„NIECZYSTYMI STWORZENIAMI”. Tru- i twierdzi, że jest to haracz wypłacony

dno zapytywać o zdanie co do praw, mają- przez parlament na rzecz endecji.. Jako żyd
cych kierować życiem państwa rabinów, i duchowny twierdzi, że ubój rytualny jest

którzy nie znają polskiego języka, i cady- zasadniczym przepisem religii mojżeszowej
ków, którzy myślą swoją nigdy nie wyszli i uważa ubój rytualny za najhumanitarniej-
poza Talmud. Mówca wypowiada się w szy sposób zabijania zwierząt.

, końcu PRZECIW WPROWADZENIU PRO- W głosowaniu Senat odrzucił wszyst-

JPONOWANEGO PRZEZ RZĄD ART. .5, kie poprawki i ustawę przyjęto.

 

 

Na skutek tego oświadczenia, w Nanki- hasło wypędzenia Japończyków z Ho-Pel, Tak wygląda regio olejki dodaćw, Tatrach w drodze na Kasprowy Wierch.

AJ) A Aj,

Turniej mody

|

bielizny jedwabnej.

„Nejmodniej+ze pończoszki z naturalnego jedwabiu, acaszki gazowe i szale, kompleciki

ze mazowe (kołnierzyk, pasek i mankiety) rękawiczki „Nappa'* Jedwabne pyjamyi garnitury
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i elegancji!
„POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA"

FRANCISZKA FRLICZKI
WILNO, ZAMKOWAStel. 6-46

rozpeczyna
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Sen, Schorr .podkreśla,że ubój rytualny ь
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Diaczego Hitler zarzadzit wybory!(jį dononsiaijjae Z powod
‚ Мубогу, kitėre odbędą się w ko po wystąpieniu Rz

Niemczech w przyszłą niedzielę, sąlrodów, stało się
już czwartem  zkolei głosowaniem
obywateli Trzeciej Rzeszy. Po raz
pierwszy przystępował naród nie-
miecki do urn w kilka tygodni po
dojściu Hitlera do władzy (dn. 5.1II
1933), kiedy chodziło o potwierdze-
nie nowemu reżimowi świeżo zdoby-
tej władzy. Ale głosowanie to opar-
te jeszcze było na dawniejszych
wzorach, gdyż oprócz partji narodo-
wo - socjalistycznej stawały do wal-
ki wyborczej inne pantje doby wej-
marskiej. Pantja hitlerowska nie о-
siągnęła atoli nawet 50 proc. głosów,
— jak silną jeszcze wtedy bryła opo-
zycja.

Dopiero następujące głosowanie
ludności, w listopadzie r. 1933, krót-

OKO CI DBAYO OOAOCAAA

Czy jąkanie jest
uieczalne

Niniejszy krótki artykulik zainteresuje
bezsprzecznie nie tylko osoby dotknięte
tą dolegliwością, lecz szeroki ogół czytelni-

ków. Pierwszych — ponieważ dowiedzą się,
że jąkanie można radykalnie usunąć, in-

nych — ponieważ o jąkaniu, jego przyczy-
nach i rozmiarach nie wiedzą nic lub nie-
wiele. Statystyka wykazuje, że w Polsce

jest 2 proc. jąkających się, a zatemprzeszło|

600.000 osób, dotkniętych tą przykrą cho-

robą, która wprawdzie nie sprawia żadnego
bólu fizycznego, jest jednak bardzo po-
ważnem cierpieniem moralnem. Cały szereg

zawodów jest dla osób jąkających się cał-|
kowicie niedostępny — ale nawet i w tych

zawodach, gdzie wyraźna mowa nie jest
czemś niezbędnem, trudniej jest osobie, po-

siadającej to zboczenie. obronić swąpla-

cówkę gospodarczą niż komuś, kto się jasno

i wyraźnie wysławia.
W raniach krótkiego

mogę szczegółowo wykazać
przyczyn jąkania się. Zaznaczę

jest ich bardzo wiele: zboczenia mowy są
częstokroć skutkiem chorób zakaźnych,
niekiedy skutkiem  przestrachu lub innych
wstrząsów nerwowych. Twierdzenie, że ją-
kanie jest nieuleczalne, należy już do za-
mierzchłej przeszłości.

artykuliku nie
wszystkich

czenie to daje się całkowicie usunąć i to w

stosunkowo krótkim czasie 1 — 2 miesięcy,
w zależności od wieku pacjenta i stanu
chorobowego. Skutecznym systemem lecze-
nia jąkania jest racjonalna gimnastyka or-

ganów oddechowych w połączeniu z od-
działywaniem na psychikę pacjenta. Wprost

zdumiewają wyniki leczenia jąkania i po-

krewnych zboczeń mowy osiągane już omal
od ćwierć wieku przez znanego w sferach
fachowych D-ra Żyłkiewicza, kierownika
zakładu leczniczego dla jąkałów i głucho-
miemych w Warszawie, Chłodna 22.

plebiscytem  ludo-
wym wi stylu państwa  narodowo-
socjalistycznego. Wyborca, zapyta-

rządu, odpowiedzieć jedynie miał
„tak** lub „nie”. 95 proc. głosujących

poparło w, tem głosowaniu Hitlera.

Jeszcze raz odniósł się, „Fiihrer'”*

Rzeszy do swego narodu, gdy

(19.VIII 34) po śmierci marszałka
Hindenburga zjednoczył w swem

ręku władzę, łącząc stanowisko pre-

zydenta Rzeszy z Kanclerzem. Wte-

działo się za nowym porządkiem.

Obecne głosowanie, które zapo-

wiedział Hitler w swej mowie z 7

marca, ma podobny cel jak odiwoła-

nie się do narodu w listopadzie r.

1933. Tu i tam chodzi o potwierdze-
mie przez naród
zagranicznej. Tu i

miedzypaūstwowych jako
motyw agitacyjny.

sprawie Lokarna i Nadrenji kanclerz

Rzeszy zdecydował się

parlament i przez nowe wybory za-

apelował do narodu, zależało mu

przedewszystkiem na tem,  
tylko, że |

Doświadczenia 0- |stulecia,
statnich dziesiątków lat dowiodły, že zbo- "iki, Cechuje je upadek sztuki i kom 3

3 .':"‘“10

my czy popiera politykę zagraniczną |

dy 89,9 proc. głosujących opowie-|

rządowej polityki
tam wysunięty

jest prestiż narodowy w stosunkach.
główny

Jeśli przy ostatniej decyzji w

eszy z Ligi Na- zagranicy móc powołać się na auto-,

|rytet całych Niemiec i temsamem.

| nadać decyzji z 7 marca wagę aktu,

' za którym stoją całe Niemcy.

Powtóre jednak nie należy nie-

doceniać również i momentów we-

|wnętrzno - politycznych, które skło-

|niły Hitlera do plebiscytu, a którego

'cele jest 'wzmocnienie reżimiu na-

| wewnątrz.

| Rząd doskonale wie, że gdzie

'jak gdzie, ale właśnie w siwych po-

sunięciach zagranicznych może naj-

bardziej liczyć na uznanie narodu.

| Powodzenia niemieckiej polityki

„zagranicznej ostatniego roku

przerwanie izolacji w świecie mię-

dzynarodowym oraz skuteczne zrzu-

anie „jarzma wersalskiego" — zje-

dnają dla polityki hitlerowskiej na-

W WARSZAWIE
W środę w dniu pogrzebu ofiar

zajść 'w Krakowie socjalistyczne

związki zawodowe  proklamowały

powszechny półgodzinny strajk de-

„monstracyjny w Warszawie.

| O godz. 10 rano stanęły warszta-

ty trawajowe na Woli, gdzie strajko-

wano do godz. 10 m. 30. W tym
również czasie w różnych punktach

- miasta zatrzymano ruch tramwajów.
ruchu tramwajowego

|jtrwało pół godziny. Wśród  związ-

ków zawodowych tramwajarzy nie

było co do udziału w demonstracji

|jednomyślności, a półgodzinny strajk

udał się tylko dzięki temu, iże tram-

Wistrzymanie

wypadkow w Krakowie
alkoja  strajlkowa w ciągu 15 minut

trwała w fabrykach: Lilpop, Paro-

wóz, w Belgijskiej fabryce drutu na

Pradze, w labryce czekolady „Plu-

tos''* na Ochocie, w fabryce. płyt „Sy-

rena Elektro", 'w fabrykach Pańs-

twowego Monopolu tytoniowego na

ul. Kalisikiej i Dzielnej i w fabryce
tapet „Franaszek” na Woli.

Cała akcja minęła spokojnie. Nie
było ani jednego wypadku interwen-
cji policji.

WE LWOWIE
W środę  przedpołudniem, w

związku z odbywającym się w Kra-
kowie pogrzebem ofiar zajść ponie-

wet tych, którzy na różne wewnę-|wję, które: stanęły, zatarasowały działkowych, szereg lwowskich

trzne Dami patrzą z drogę innymi wozom, związków zawodowych  urządziło

sceptycyzmem. | tej płaszczyźnie WÓDZ: 4 „|akademje žatobne. O  godz. 10-ej

istnieją więc dla rządu możliwości e o = ix e przerwano pracę prawie we wszyst-

umocnienia swej pozycji również na- ТОНа аара sb.W REG A" |kich przedsiębiorstwach, a także

wewnątrz. - gów w liczbie 100 osób. eleltrow- kto sa łóak

Imi stanęły jedynie warsztaty, udział Kiedy Adidas ašis

osuje sięPrzy chorobach kobiecych st
gorzkączęsto naturalną wodę

Franciszka-Józefa, ponieważ jest ona łatwa
związać аее = ARR

SOLAS Ar użyciu, a skutkuje delikatnie i nieza-

wodnie. Działaniu, które następuje już po

krótkim czasie, nie towarzyszą żadne nie-

by wobec przyjemne objawy. Zalecana przez lekarzy.

w strajku 'wzięło również około 100

osób, WI gazowni akcja demonstra-

|jcyjna mie udała się zupełnie. Inne

[miejskie instytucje użyteczności pu-

„blicznej pracowały normalnie.
Wśród robotników fabrycznych

Otoczenie zabytków a urbanistyka
Dnia 26 b. m..w sali V gmachu przez całe wiekii. Aosta jest rozbu- nawet wprost oszpecič.

przewija się na ekranie szereg mniej
Zmowóż,

brały udział w 2-minutowej manife-
stacji żałobnej, elementy wyiwroto-
we pod pomnikiem Sobieskiego i na
ul. Hetmańskiej - usiłowały urządzić
manitestację i sformułować, pochód.

Policja manifestantów- rozproszyła.
'Rozproszono również manifestantów
na pl. Teodora i na ul. Żółkiewskiej.
Do poważniejszych- wykroczeń. nie
doszło.

 
W BORYSŁAWIU .

W Borysławiu proklamowano

łównego U. S. B. p. konserwator dowana według rzymskiego jeszcze ; a AA ё

K.Piwocki wygłosił odczyt .pod planu.: lub więcej szczęśliwie odrestaurowa- ph SESh

powyższym tytułem. , Z dawnych domów nieraz niepo- nych lub zrekonstruowanych zabyt- Strańk m Ł.ypa Os ! Ё' cowskich.

zostało ani śladu — ulice i place ków — niestety we Francji. Poza rajk miał przebieć spokojny.

Na wstępie prelegent scharakte-

ryzował wyczucie artystyczne i este-

„pod tym względem wiek ubiegły,

imie chwaląc się i początki obecnego

stoją niżej wszelkiej kryty-

jespletny zamęt. Widoczne to

zwłaszcza w urbanistyce.

Dawne plany miast cechuje jasność,|

celowość i nadzwyczajna umiejętność,

przystosowania się do właściwości ku

terenowych. Przesypywanie piasecz-

ku (vide Rossa) absoluinie nie im-

ponowało
Nic dziwnego, że na podstawie ta-

kich planów rozrastały się miasta pieszczony. przez

OR RECO POETA OT OCRZOWRAJZKOZOAGAKA

- $urowy wyrok w Sprawie ©

-" zabójstwa policjanta
Przed: Sądem-Okręgowym w Li-

dzie odbyła się rozprawa karna

przeciwko 26 letniemu Konstantemu
Sienkiewiczowi, mieszkańcowi m.

Wilna, zamieszkałego ostatnio w
Lidzie. Akt oskarżenia zarzucał
Sienkiewiczowi, że w dniu 1 paź-
dziernika ub. roku. usiłować zabić
możem (kuchennym policjanta
drzeja Wójcika z lidzkiego komisa-

Strajk robotników
GRODNO. W listopadzie i gru-

dniu strajkowali wszyscy robotnicy,
w ilości 800, fabryki sklejek braci
Braiunów w Grodnie. Po długich tar-
gach zawario umowę zbiorową, za-
akceptowaną przez ministerjulm opie.
ki społecznej. Zarząd fabryki zobo-
wiązał się uregulować zaległe urlopy
i wprowadzić w pracy system prem-

Obecnie robotnicy, oskarżając za-
rząd fabryki o niedotrzymanie wa-
runków umowy zbiorowej, ogłosili
strajk, do którego przystąpiło około
100 robotników.

W. dniu 25 blm odbyłą się konfe-
rencja z udziałem inspekitora pracy,

An-|

xjatu P. P. podczas pełnienia przez

niego obowiązków służbowych. Sąd

po przeprowadzonej rozprawie ska-
na karę dożywot-

niego więzienia oraz na utratę praw

„obywatelskich. Wyrok ten wśród

zał Sienkiewicza

„zebranej publiczności, i palestry wy-

wołał wielkie wrażenie.
Skazany zapowiedział apelację. (h)

fabryk żydowskich
starosty i przedstawicieli zarządu

fabryki. Dyrekcja fabryki oświadcza,

że wszellkie punkty umowy zbioro*

wej były przez nią wykonywane, Na-

tomiast robotnicy twierdzą, że dy-

rekoją przyrzeczonych premij nie |

płaciła.

Strajk piekarzy
w Suwałkach

Strajk w piekarniach suwalskich
trwa w dalszym ciągu. Obie strony

wykazują dużo uporu, wobec czego

nie można uzgodnić żądań strajku-
jących i propozycyj właścicieli pie-
karń.

| RAGE EWROADS TAEMD ORO TE WORST RET EITI PARKA

KOMUNIKAT
”

dnia 29 marca, o godzinie

przy ul. Mostowa
/W_ niedzielę,

Zebranie 01 onkowskie Sekcji Ro

12.45, w sali Stronnictwa Narodowego,

1, odbędzie się : : 8

® ®

botniczej
Stronnictwa Narodowego.
(Wstęp tylko za legitymacjami członkowskiemi.)

Na którem przemawiać będą na temat:

SIZM A IDEA NARODOWA” — Waldemar Olszewski.

HISTORJA POWSTANIA STRONNICTWA NARODOWEGO"

1. „CZEM JEST TALMUD?* — Edward Zienkiewicz.

2. 5

3. ”
— Piotr Kownacki.

Prosimy tych kolegów robotników, którzy mają zamiar zapisać się na. członków

Sekcji Robotniczej Stronnictwa Narodowego, o wcześniejsze zapisywanie się w. Sekre-

tarjacie, który jest czynny codziennie od godz. 11 do 3 i od 6 do 7 wieczorem.

ROBOTNICY! — Za wzorem narodowej robetniczej Łodzi, zapisujcie się
do Sekcji Robotniczej S. N.

, Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Polski!

ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO.

tyczne XIX wieku. Prawdę mówiąc

naszym 'prapradziadom.

znajdują się tam gdzie już przed

wiekami umieścił je architekt, Chaos

i przypadkowość oto „ideje”, które

patronują miastom z XIX i XX wie-

iku. Z przedziwną też beztroską ob-)

© chodziły się te wieki z zabytkami

ków dawnych. Prelegent raz po-

raz ulkazuje na ekranie to kościół

„oblepiony: budami i straganami, sta-,

rożytny portyk: obcięty do połowy,

to figlarny daszek blaszany pośrod-

renesansowego portalu it. p.

| przykłady. dewastacji zabytków. Aby

(słuchaczom nie zdawało się, że rze-j

(czy podobne spotykamy tylko we

(Francji wkazał się i nasz ratusz, wy-
Gucewicza, a -u-

telegratów.
Wszelkie

dzisiejszej.naturalnie) cechuje do-
stosowanie się do otoczenia. Zmiana

tegoż zupełnie nieraz wypacza kon:
cepżję twórcy. I tutaj
figlarz dziewiętnasto wiekowy maro-

bił psot w ńiemiarę. Z harmonijnego

bloku domów wokół rynku wyrasta

zalkrada się istotnie
swej brzydocie
ratusz
monumentalnie na tle szeregu
piętrowych domów maleje przytło-
„czony ogromem  odrapanych
dów wieku pary i elektryczności”,

| Nie lepiej wyszła Ostra Brama na

swem! nowocześnem sąsiedztwie.
I tutaj należy podziwiać estetykę

renesansowych artystów, którzy,

„wśród gotyckich zabytków stawiali|

swe pomniki tak jakby je stawiał |

|mistrz średniowieczny na uboczu, ai
Utylko w otoczeniu  renesansowem!
stawiali je osiowo. Posąg Colleonie-
go i Marka Aurelego na Capitolu.

Prelegent po scharakteryzowaniu

i

a przez to i estetycznemu wygląd

wi miasta, przeszedł mastępnie do

środków, które służą do częściowego

przynajmniej naprawienia straty,

„Rozrėžniamy tu dwie: metody: kon-

jserwację i rekonstrukcję. Tą ostat-

nią nauka zaleca stosować jaknaj-

rzadziej, gdyż nieraz można przy tej

okazji zmienić charakter zabytku, a

| Protes zabójców min. Pierackiego
„w apelacji .

Wyznaczony: już został termin
rozprawy apelacyjnej przeciwko
członkom terorystycznej organizacji

O. U. N, skazanych zą udział w

mordzie na osobie $. p. min. Broni-

sława Pierackiego. Wydział II karny
warszawskiego sądu apelacyjnego
przystąpi: do: rozpatrywania odwołań

Łebedy i tow. skazanych na kary od

8 lat więzienia do bezterminowego

pozbawienia wolności, w dniu 27

kwietnia r. b. Rozprawie przewodni-

ćzyć będzie .wicęprezes S, A., Ga-

elk. Oskarżenie popierać będą,

jalk. i «w pierwszej instancji, naczelny

piększony .przez.. dyrekcję poczt i

dzieła urbanistyki (nie

rozkoszny

drapacz nieba, między: dwa kościoły '
rekordówa w

ikamieniczka, tenże!
Gucewicza' miast wyglądać!

= 4

ncu- |

restauracją samego zabytku ważną

jest rzeczą, doprowadzenie do 'wła-

ściwęgo sitanu jego otoczenie. Zada-

nie to może spełnić z powodzeniem

zieleń, jak to widzimy na przykła-

dzie wileńskiej Bazyliki, gdzie ma-

syw dolnego zamku został zastąpio-

ny bryłą zieleni Cielętnika.
Na zakończenie ukazały się jesz-

'сле zdjęcia ulic Wilna, z szeregiem

„gustownych“ szyldėw i, jalko kon-

trast, ulice miast, gdzie położono

kres rozwydrzeniu reklamy.

| Istotnie, krzykliwa nimia XX wie-

ku, na tle sędziwych "murów, wy-

głąda conajmniej skandalicznie, 5.

GZICNDUTKCOWYWZROKURKIORTAEIAOUDOCTUNIKANEMERCWO TO

DROBNE KŁOPOTY DOMOWE -ZNIKNĄ

jeśli zapobiegliwa pani domu .zaopatrzy się
w. kostki buljonowe KNORR. Szczególnie
zimową porą oddają one dobreusługi, gdyż
przez wrzucenie kostki do wrzącej wody
przyrządzić można: w ułamku minutywy-

borny i nieprzesolony buljon. Poza tem na-
daje się kostka buljonowa KNORR dosko-
nale do polepszenia smaku wszelkiego ro-

dzaju.zup, sosów i jarzyn, Również sałatki,

ryby, makarony, kaszki itp, zyskują znacz-,

nie na smaku po dodaniu kostek  buljono-

wych KNORR. Dlatego też każda przezorna

gospodyni, która dba o treściwe i smaczne

potrawy, posiadać będzie stale zapas ko-
stek. buljonowych KNORR. — Cena ich w

poręcznem opakowaniu po 3-sztuki, wynosi
tylko 20 groszy. + | a
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Jeszcze jednakonierencja
  

w Londynie. Tym razem odbywają ją.

szcierzy aut dyplomatycznych, skracając sobie w ten sposób nu-
    

dy oczekiwania. к

szkód, które wyrządzono ZabylosG S II IT ITOIS
lo- |

! Bibljoteczki - liliputki |
| Zarząd Centralny Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej rozesłał do Kół swo-

ich na Wileńszczyźnie i Nowogród-|

iczyźnie 20 bibljoteczek t. zw. „lili-'

putek', zawierających po 10 ksią-'

žek. Bibljoteczki, umieszczone w

szafkach typu walizkowego wygod-.
mych do przenoszenia, trafiają za |

pośrednictwem  bibljotekarzy - do-

mokrążców do osiedli pozbawionych|

bibljotek. Bibliotekarz przychodzi z,

bibljoteczką do mieszłkania, zachęca

do przeczytanią książki, dobiera: od-

powiednią, zaleca głośne wispólne

czytanie, a nawet ciekawy fragment

|м
BARANOWICZE. W lokalu ma-

gistratu baranowickiego odbyło! się
pod przewodnictwem burmistrza inż.

talk. i Wolnika zebranie organizacyjne koła

Ligi Opieki nad Zwierzętami. O: ce-

lachi zagadnieniąch. Ligi informo-  prokurator warszawskiej  apelacji,.

|Kazimierz Rudnicki iwiceprokura-

tor Żeleński.
wała p. Aurelja Nagurska, dyrektor-
ka giminazjum żeńskiego, poczem ze-'

sam głośno odczytuje, wreszcie zo-

stawia książkę, a po pewnym czasie

przeczyłtaną książkę zabiera, pozo-'

stawiając inną.
Cechą zatem charakterystyczną“

biblioteczek - liliputek jest to, že nie:
czelkają na czytelników, lecz: same

idą na ich spotkanie: : RAE

Iiość* posiadanych do dyspozycji

bibljoteczek w porównaniu z 'potrze-

bami jest znikcimo mała. Zwiększe-

mie' jej zależy 'od.ofiarności -społe-

czeństwa i rozporządzalnych przez

Polską Macierz Szkolną na ten cel

funduszów: . : ,

Towarzystwie Opieki nadZwierzętami
walcząz przerostem biurokracji; |

brani postanowili zorganizowaćKoło

i wybrali zarząd. Na zakończenie je-

den z członków zwrócił się z apelem,

by nie uruchomiano zbyt dużego
aparatu kancelaryjnego i nie obcią-
Žano, cžlonkėw wygėrowanemi skład-

ami.



„SUGESTIE
ZYDOWSKIE
Žydowski „Hajnt“ zaatakował w

6,-*6b ostry i bardzo nieprzyzwoity

osta.i list pasterski kardynała Hlon-
da.

Nie będziemy przytaczać w całości
wywodów pisma żydowskiego, ani

cytować us.ępów o „krwi żydow-

skiej, w której niegdyś fizycznie i mo-

ralnie pławił się: klerykalizm”. Wy-

starczy nam ostateczne stwierdzenie

organu żydowskiejo, że nie da się

przeprowadzić lirji podziału między

„kulturalnym /antysemityzmem a

ekscesami“,

Wychodząc z tego założenia

„Hajnt”* robi zarzut kardynałowi, że
„zamiast złagodzić namiętności doko-

ła problemu żydowskiego, powiększył
on jeszcze materjał dyskusyjny, a za-

tem przyczynił się do pogłębienia na-

mietnošci“. „Hajnt“ szczególnie jest

niezadowolony z tych ustępów listu
pasterskiego, w których jest mowa, że

„Żydzi są awangardą bezbożnictwa,

bolszewizmu i rewolucji”* i nazywa to

„językiem z przed setek lat“, jak gdy-
by nie była to powszechnie stwierdzo-

na, bijąca w oczy, aktualna — pra-
wda.

Tok rozumowania Żydów jest bar-
dzo charakterystyczny. Ponieważ an-

tysemityzm, ich zdaniem, nie da się

oddzielić od antyżydowskich eksce-

sów, ekscesy zaś, jako czyny gwałtu

niezgodne są z zasadami chrześcijań-

stwa oraz porządku prawnego pań-
stwa, przeto chcąc ich uniknąć, nale-
ży zamknąć oczy na kwestję żydow-

ską i pogodzić się z żydowskim zale-

wem, ;

Innemi słowy, Żydzi będą —jak pi-
sze kardynał Hlond — „awangardą

bezbożnictwa, bolszewizmu i rewolu-
cji”, będą sprawowali monopol w na-

szych miastach, będą coraz szybciej

opanowywali zawody wolne, prze-

kształcając warstwę inteligencką z
polskiej w żydowską,nie będą. do-

puszczali synėw przeludnionej wsi
polskiej do rzemiosła i handlu, a ty
Polaku pogódź się х tem į milcz, gdyż

twój „najkulturalniejszy” nawet anty-

semityzm musi „pogłębić namiętnoś-

ci“ i doprowadzić do ekscesów.

Gdybyśmy na chwilę chociaż ulegli
tej sugestji i zastosowali się do tych żą-

dań, wykazalibyśmy nietylko bezden-
ną naiwność, ale szkodliwą obojętność
na |osy kraju, na najważniejsze za-
gadnienia związane z jego bytem i
przyszłością. Zniknięcie w Polsce an-

tysemityzmu byłoby objawem nietylko
upadku polskiej myśli politycznej, ale

4 moralności chrześcijańskiej, jaką na-

ród nasz wyznaje,

Trzeba być ślepym, żeby nie wi-
dzieć, że przy dzisiejszem tempie i
kierunku roboty żydowskiej w kraju,
obojętność na nią doprowadzić musi

nietylko do całkowitego panowania
Żydów w życiu gospodarczem, ale i w
życiu politycznem, że spowodować

musi nieunikniony upadek i zejście

naszego narodu do liczby narodów

podrzędnych. Zasłanianie się w tej

sprawie rzekomemi nakazami moral-
ności chrześcijańskiej, jest w najlep-
szym razie grubem nieporozumie-

niem, Katolicyzm nie zna bowiem ta-

kiej moralności, któraby pozwalała na

krzywdzenie własnego narodu, na 0-

bojętne przyglądanie się grożącej mu
klęsce.

Moralność katolicka jest moralno-

ścią miłości, ale nie miłości zła, Nie

jest ona. ślamazarnem mazgajstwem,

pławiącem się w bezczynności i bier-

ności, ale czynną walką o swoje idea-

ły,z któremi żydostwo jako zjawisko

moralne, polityczne ; gospodarcze nie

ma nic wspó!nego. Od zarania swego|
Kościół katolicki był tem. co Żydzi
nazywają antysemickiem i tak'm po-
zostać musi tak długo, jak długo nie

zmieni się oblicze sprawy żydow-

skiej. Religja katolicka zawsze była

nietylko religją miłości Prawdy, ale

4 walki o Prawdę.

Piszemy o tem, aby raz wreszcie
położyć kres pouczaniu już nietylko

p

'nową groźbą inwazji niemieckiej, Au-

. że pierwszym. obowiązkiem «każdego.

go narodu i własnego państwa. Jeśli

| twórczym planie Bożym. Dlatego po-

 

Francia, Anglia i Niemcy
"rej interesy w tej dziedzinie są zgod-*Polityka byłaby sztuką bardzo łat-

wą, gdyby państwa i narody były w
stanie niezmiennym, gdyby ich walor
polityczny był stale ten sam. Lecz
walor państw i narodów się zmienia,
bo nie są to skupiska mechaniczne,
lecz żywe organizmy. Jeśli spojrzeć
na Europę roku 1936 ; porównać ją z
Europą z czasu Kongresu wiedeń-
skiego (1815) lub z Europą z czasu
Rewolucji Francuskiej (1789), to ma-
my do czynienia z czemś zgoła róż-
nem. Nie trzeba zresztą sięgać tak
daleko; wystarczy porównać dzień
dzisiejszy z dniem podpisania trakta- |
tu wersalskiego (1919), by dostrzec
wielkie i zasadnicze przemiany.

Popełniają tedy wielki, - zasadniczy
błąd ci, co o wypadkach współcze.-
nych myślą kategorjami z.czasu wiel-
kiej wojny, lub konferencji pokojowej.
Wówczas było uzasadnione i zrozu-
miałe współdziałanie Anglji i Francji.
Francja była napadnięta, Anglja była
zmutzona do interwencji zbrojnej z
powodu zagrożenia Belgji przez inwa-
zję niemiecką. Dziś Francja jest pod

ślja zaś nie dostrzega bezpośredniego
niebezpieczeństwa dla portów belgij-
skich, a flota wojenna niemiecka zo-
stała przezornie zniszczona w czasie
zawieszenia broni...
Jeśli obserwować politykę W.Bryta-

nji po wielkiej wojnie,to trzeba stwier-
dzić, że była ona konsekwentnie za-
absorbowana dążeńiem do ułatwienia
Niemcom odbudowy ich sił moralnych
i materjalnych. Studjum poświęcone
tej sprawie, począwszy od ambasady
lorda d'Abernona, a skończywszy na
polityce p. Edena w związku z ostat-
niemi poczynaniami kanclerza Hitlera,
byłoby niezmiernie ciekawe j poucza-
jące. Nie mamy tu dość miejsca na
studjum podobne. Wystarczy jednak
wskazać na wypadki ostatnie, na za-
chowanie się Anglji wobec przekre-
ślenia przez Niemcy postanowień
wojskowych i artykułów dotyczących
strefy zdemilitaryzowanej w Nadre-
nii, by sobie zdać sprawę z celów i |
dążeń polityki angielskiej.

Opinja francuska jest oburzona i
skłonna do wniosków, mówiących o
zmienności i perfidji polityki angiel-
skiej. Jest to łatwe dozrozumienia,
lecz z gruntu niesłuszne. Zgodzi się z
tem każdy, kto wyjdzie z, założenia...

rządu jest służenie interesom własne-

to przyjąć za punkt wyjścia wszelkich
Sądów, to trzeba dojść do wniosku, że
przyczyną i powodem „zmienności” i  

 

Ludzkość nie jest szarą, jednolitą
masą, złożoną z bezbarwnych jedno-
stek, które da się tak, czy owak, se-
śregować i wpychać w sztuczne
przedzialki.

Ludzkość, to zbiorowisko  indywi-
dualnych zgrupowań, zwanych naro-
dami, To jedność w wielości, barwna
harmonia. A
A podział ten na narody nie jest

czemś sztucznem, wytworzonem przez
„społeczną umowę”, czy czemś przy-
padkowem, — ten podział był prze-
widziany już w założeniu, tkwił w

czucie narodowe jest tak silne, bo jest
wrodzone duszy ludzkiej, jest zgodne
z rozwojem naturalnym społeczności
ludzkiej. Jest czemś tak naturalnem
i istotnem, jak podział na grupy i ro-
dziny w świecie roślinnym. Ewolucja
dziejowa tylko pogłębiła wrodzone i
naturalne poczucie odrębności mię-
dzy poszczególnemi grupami narodo-
wościowemi i zacieśniła poczucie
wspólnoty między jednostkami, nale-
żącemi do tego samego narodu.

Nacjonalizm zatem w swych podsta-
wowych założeniach jest zgodny z re-
ligją, zwłaszcza z religją prawdziwą,
z chrystjanizmem. `

Może on tylko nieraz błądzić i od-
chylać się/od reliśji w pojęciu celu o-
statecznego i drogi do tego celu. Mo-
że więc zatem być nacjonalizm робай-
ski, chcący oderwać się od' swego
Twórcy i widzieć cel ostateczny sam
w sobie (np. hitleryzm), lub może być
nacjonalizm /antvchrześcijański, wy-
krešiajocv z swoich wierzeń przvka-
zanie m'łości oćólnej. ogranicza'ący
pojęcie miłości bliźniego tylko do

—° — sa

„perfidji“ angielskiej jest zasadnicza i
głęboka sprzeczność interesów W.
Brytanji i Francji na kontynencie eu-
ropejskim. Wiara Francuzów w „śwa-
rancje' angielskie i w możliwość
„świętego przymierza” z Anglją jest
oparta na głębokiej nieznajomości
rzeczywistego układu stosunków i in-
teresów Imperjum Brytyjskiego.
Na czem polega ta sprzeczność in-

teresów? Na rzeczy bardzo prostej i
rzucającej się w oczy: W. interesie
Francji leży ekspansja gospodarcza i
polityczna Niemiec w krajach zamor-
skich, w interesie Anglji ekspansja
Niemiec na wschodzie Europy — w
Polsce ; w Rosji.

Dla chimery „śwarancyj” angiel-
skich weszła Francja w konflikt z
Włochami, biorąc udział wbrew legi-
ce i własnym interesom w sankcjach
przeciwko Włochom, dla tego same-
go powodu zaangażowała się w polity-
kę opartą na Lidze Narodów. W za-
mian za to doczekała się tego, co 0-
pinja francuska nazywa „zdradą' An-
glii, a co w rzeczywistości jest li tyl-
ko wiernością Anglji swym własnym
interesom i swej odwiecznej metodzie
politycznej.

Frańcja będzie zmuszona do bez-
pośrednich rokowań z Niemcami, bo
bankructwo ideologii, na której był o-
party traktat wersalski i organicznie
z tym traktatem związanej Ligi Naro-
dów, jest oczywiste i bezapelacyjne.
Zagadnieniem istotnem i decydującem
stanie się wówczas to, czy Francja u-
zna za dogodną dla siebie ekspansię
Niemiec w krajach zamorskich, czy też
na wschodzie Europy — w Polsce.i w
Rosji.

Jeśli Francja przeciwstawi się —
zgodnie z interesami W. Brytanji—
ekspansji Niemiec w krajach zamor-
skich. stanie w sprzeczności z intere-
sami Polski i Rosji (tak — i Rosji, któ-  

ne z interesami Polski), będzie się niu-
siała wyrzec naturalnego i najbardziej
dla niej wartościowego współdziała-
nia z Włochami. Jeśli pogodzi się z
koniecznością ekspansji zamorskiej
Niemiec, może liczyć na to, że stanie
się ośrodkiem systemu kontynental-
nego, w którym za słównych partne-
rów będzie miała Włochy i Polskę,
którego ostoją na wschodzie będzie
uczciwe współdziałanie polityczne
Polski i Rosji, systemu, który da Eu-
ropie długie lata spokoju i możności
pracy zmierzającej do przezwycięże-
nia kryzysu gospodarczego i moralne-
go, jaki trapi narody cywilizacji za-
chodnio - europejskiej,

Francja stoi na rozdrożu dziejowem,
Warunkiem powzięcia przez naród
francuski decyzji stanowczej i roz-
strzygającej o nowym okresie wielkiej
polityki, odpowiadającej jego trady-
cjom i jego wielkości, jest wyztwole-
nie się z pod stuletniej zgórą okupacji
sekty, która używa Francję za narzę-
dzie swej polityki — masonerji. Dlate-
go to zależy tak wiele od rozwoju s:0-
sunków wewnętrznych we Francji.
Wyzwolenie się narodu francuskiego
z pod okupacji lóż byłoby początkiem
okresu spokoju i ładu w Europie
Dalsze trwanie tej okupacji zagraża
nietylko Francji, lecz całej cywiliza-
cji zachodnio - europejskiej; temu
wszystkiemu, co ludy europejskie ma-
ją najdroższego i co decyduje o ich
roli w świecie. Solidarność tych ludów
i ich wierność tradycjom Rzymu sta-
rożytnego i Rzymu Papieży jest wa-
runkiem rozwoju „ludzkości”; trzy-
manie się dośmatów lóż i ich emana-
cji, Ligi Narodów, prowadziłoby do
likwidacji tego, co nazywamy w naj-
lepszem znaczeniu tego wyrazu „Eu-
ropą'.

 
S. K.
 

 

PO CENACH OBNIŽONYCH
KILKUNASTOKROTNA ZNIŻKA CEN NA NIEKTÓRYCH RESZT-

KACH NAKŁADÓW „ROJU* I „WIELKIEJ BIBLJOTECE ARCY-

DZIEŁ LITERATURY". KSIĄŻKI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY.

Książki donabyda we wszystkich księgarniach
Katalogi na żądanie gratis
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swoich współrodaków (np. nacjona-
lizm żydowski). Ale to są schorzenia,
wynaturzenia nacjonalizmu. Zdrowy
nacjonalizm widzi swe źródło w woii
Bożej, swój cel w spełnieniu tej woli
nietylko indywidualnie przez jednost-
kę, ale i zbiorowo przez grupę naro-
dową jako samodzielną cząstkę wiel-
kiej ludzkiej rodziny. Zdrowy nacjo-
nalizm, mając pełne poczucie swej in-
dywicualności i ceniąc sobie tę indy-
„widualność własną, umie uznać j usza-
nować obcą indywidualność narodo-
wą. Nie pragnie on wyniszczenia
wszystkiego, co od niego inne, tylko
pragnie swobody własnego organiz-
mu narodowego wśród innych orga-
nizmów narodowych, swobody takiej,
by mu zezwoliła okazać całą swą ory-
ginalność i potęgę twórczą. Zdrowy
nacjonalizm chce przez rozwój swego
organizmu przyczynić się do tego, by
w całej pełni wystąpiła myśl Boża:
piękno w rozmaitości, harmonja w
wielości,

W. tej dążności może nacjonalizm
znackodzić przeszkody ze strony in-
nych organizmów narodowych, ale
tarcia te będą zawsze krótkie i nie-
istotne, o ile oba sąsiedzkie organiz-
my narodowe przejęte są temsamem
poczuciem i zrozumieniem, czem jest
prawdziwy nacionalizm, nacjonalizm
chrześcijański, Oba te, chwilowo zwa-
śnione, organizmy narodowe odnajdą
prędzej czy później klucz do rozwią-
zania spornych zagadnień, właśnie
dzięki swemu nacionalizmowi. który
pozwala im iednakowo odczuwać i
mvš'eč, staw'a ie na jednej płas7czvź-
nie ideowe ku jednem" wsnó!n»mu
celowi je skierowuje. Zatargi długie

wiernych, ale-i hierarchię kościelną

przez Żydów i oddane im koła, o
sprzeczności antysemityzmu z moral-

nością chrześcijańską. Jest to. trud  zupełnie jałowy i ponadto najzupełniej

nie na miejscu. Rozumiemy, o co tu

chodzi Żydom, ale dla tego właśnie, że
rozumiemy, tem bardziej zastrzegamy

się przed podobnymi  mentorami
katolicyzmu.

 

 
i głęboko zazębiające się — zachodzą
dopiero wtedy, gdy jeden z tych,
ścierających się ze sobą nacjonaliz-
mów, odchyli się od zdrowo pojętego
nacjonalizmu, od nacjonalizmu chrze-
ścijańskiego. Takiemi właśnie nacjo-
nalizmami, z któremi nam trudno
dojść do ładu, jesteśmy dziś otoczeni
zzewnątrz (hitleryzm) i z takim ob-
cym nam duchowo nacjonalizmem
(żydowskim) mamy wewnątrz naszego
kraju do czynienia. Inne nacjonaliz-
my, ścierające się jeszcze z nami (cze-
ski, litewski, białoruski, ukraiński),
są mniej niebezpieczne i jesteśmy pe-
wni, że prędzej czy później z niemi się
dogadamy, gdy wyrobimy wszyscy w
sobie pojęcie prawdziwego (zgodnego
z wolą Bożą) nacjonalizmu.

Jeżeli chodzi o polski ruch nacjona-
listyczny, to jest on naogół wyrazem
zdrowo pojętego, chrześcijańskiego
nacjonalizmu i dlatego duchowieństwo
katolickie w znacznej większości z
nim idzie, bo czuje w nim nie prze-
ciwnika ideowego, lecz sprzymierzeń-
ca w realizowaniu planów Bożych na
ziemi.

KS. FRANCISZEK BŁOTNICKI  
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CZOPKI i MAŚĆ
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PRZEGLĄD POASY
ROCZNICA

NOWEJ KONSTYTUCJI

Jedynie prof. Stroński pamiętał o
pierwszej rocznicy uchwalenia przez
Sejm konstytucji sanacyjnej, Pisząc o
tej rocznicy, przypomina dziś w.
„Kur. Warsz. m, in, ten charaktery-
styczny szczegół, że z tego pamiętne-
$0 posiedzenia Sejmu dotąd niema
stenogramu. Czyżby p. Świtalski nie
chciał, by jego słynna interpretacja
konstytucji i jego sposób przeprowa
dzenia konstytucji przez Sejm zosta-
ły w stenogramie uwiecznione? P.
Świtalski ma dzisiaj inne kłopoty...
Wiadomo, jakim był marszałkiem, Te-
raz zbiera laury jako wojewoda,
W czasie dyskusji nad ubojem ry*

tualnym Żydzi powoływali się na prze-
pisy konstytucji o poszanowaniu reli-
gii. Konstytucja z r. 1935 nic jednak
o tem nie mówi, W tej dziedzinie o*
bowiązują dalej artykuły 110 — 115
dawnej, marcowej, konstytucji.

„Skacząc na te szczątki, zachowane z
konstytucji poprzedniej, jak na pochyłe
drzewa — pisze dalej prof. Stroński —-
chciano w niej znaleźć uprawnienie do
dreczenia biednych zwierząt  gospodar=
skich. A przecież jedynie wchodzący tu
w rachubę ustęp art. 111 głosj swobodę
tylko: wykonywania przepisów swej re-
ligii lub obrządku, o ile to nie sprzeci-
wia się porządkowi publicznemu, ani о-
byczajności publicznej. To zaś pewne,że
dręczene najłagodnieiszych  żywicieli
człowieka ubojem niemiłosiernym sprze-
ciw'a się obyczajności dzisiejszej", |

Jeśli chodzi o sąd o nowym Sejmie,
to warto przypomnieć zdunie p. Pry-
storowej, że „sejm do chwili obecne;
pełni rolę skromnego, posłusznego
funkcjonarjusza rządowego. którego
całem zadaniem jest wstawanie i sia-
dani: podczas czytania ustaw rządo-
wych”,

ZAJŚCIA KRAKOWSKIE

P. Grabiec w „Czasie” pisze o wy”
padkach krakowskich w przeglądzie
prasy:

„Zdaje się, że od czasu wydarzeń gro-
dzieńsko . suwalskich, rozruchów anty-
semickich, wszczętych niedłuśo po śmier.
ci Marszałka, nie było wydarzenia we-
wnątrz. kraju, któreby tak silnie wstrzą-
onęio opinją publiczną”. 4

 

yly i inne wydarzenia, w Odrzy-
wole, w Opoczyńskiem, Radomskiem,
w pow. konińskim, Nie należy o nich
zapominać.
W prasie sanacyjnej nie pojawił się

dotąd artykuł o zajściach krakow=
skich.

Nie Polacy ale polacy

Czytelnicy nasi dowiedzieli się ze
zdziwieniem z wczorajszego feljetonu
„W. Dz. №", że Komitet Ortogra-
ficzny (przez duże „k“ i „0“) przy
P. Akad, Um. nakazał pisać nazwy
narodów przez małe litery. Będzie się
więc w przyszłości pisać np. Związek
Inwalidów lub Zrzeszenie Spożywców
przez wielkie litery ale polący i fran=
cuzi przez małe ,„p” i małe „f“. Ta
nieoczekiwana nowość, którą jeden z
dzienników nazywa „oburzającą”, od-
rywa nas od Zachodu, gdzie nazwy
narodów pisze się wielkiemi literami
(les Polonais, the Russian, die Polen),
a przyłącza do Wschodu, względnie
do Rosji (polaki, angliczanie, kitaj-
cy — przez małą literę).
„Oto dziwny — czytamy w jednym z

dzienników — ortograf'czny  defetyzm.
jakiś anarchistyczny „nitscheanizm“ (od
Nitscha profesora uniwersytetu, wywie-
rająceśo przemożny wpływ na uchwały
Komitetu). Wyraźna to koncesja na rzecz
ducha Wschodu. grażdanki i dadaizmu
ideowego, której nie podda się spole-
czeństtwo, y nie lepiej zamiast tego
zastosować zasadę zėlajchszaltowania
dużych liter. „Dałoj z bolszymi wa-
mi!” To przynajmniej będzie sprawiedli-
we ; logiczne!” Ё
Również inne inowacje Komitetu,

np. pisanie Maria lub Marya zamiast
ustalonej już Marji, zmiana djecezji ną
diecizję wzbudzą zastrzeżenia,

 

Międzynarodowy kongres wolnomyślicieli
" W' dniach 8 — 14 kwietnia r, b. ma

się odbyć w Pradze czeskiej między:
narodowy kongres wolnomyślicieli, na
który przybędą m. in. także loże wól-
nomularskie. Tematem obrad ma być|
całkow'ty rozdział religii od państwa.|
Wśród preleśentów znaiduią się tak”
že przedstaw'ciel Z. S. R. R. prof.
Łukaczewskij Jest to fakt bardzo zna”
mienny

Wolnomyśliciele ciągle jeszcze od-
żeśnywują się od bolszewizmu i ko”
munizmu, a tymczasem na każdym
niemal kroku szerzą propagandę Ко-
munistyczną i wyraźnie starają się o
przygotowanie gruntu podprzewroty |

społeczne, O ich w tym kierunku na-
dziejzch świadczą wymownie szpalty
ich pism wo!nomyślicie'skich, w ktė-
rych jednak prowadzą bardzo masko-
waną i ostrożną propagandę komuni:
styczną.

W jednym z ostatnich numerów
„P'oniera“ (nr. 9 z lutego 1936) —
czasopisma  wolnomyślicielsko -spo*
łeczneśo, wychodzącego w Toruniu,
wyrwało im się nieopatrznie takie
zdanie: „Zbliża się czas, gdy krzyż
chrześcijański zastąpi czerwona gwia+
zda ateizmu, jako symbol lepszego ju*
tra"! (K. A. P)



Z dziejów poiskiej ceramiki
DR. ZYGMUNT PRZYREMBEL: Far-

furnie polskie dawne j dzisiejsze. Mater-
jały do historji polskiej ceramiki. Lwów
1936, str. 108, tablic 8. Księgarnia Gu-
brynowicz ; Syn (A. Krawczyński) pl.
Katedralny 9.
Nauka polska wzbogaciła się o cen-

mą i interesującą pracę z dziedziny le-
żącej u nas dotąd odłogiem, a na Za-
chodzie mającej dużą już literaturę.
Chodzi o dzieje naszej ceramiki. Zain-
teresowanie badaniami dawnej naszej
sztuki użytkowej wzmogło się znacz-
nie dopiero po wojnie, i obecnie musi
odrobić ogromne zaniedbanie w tej

Kongres muzyki
* & s,kościelnej w Poznaniu

Dnia 20 i 21 września b. r. odbędzie
się z okazji dziesięciolecia Związwu Cho
tów kościelnych archidiecezji śnieźnień-
skiej i poznańskiej kongres muzyki koś-
cielnej w Poznaniu. Program kougresu
przedstawia się następująco:
Dnia 20 września chóry poznańs«ie wy

konają w swych kościołach Msze 4 egoc-
jafskie, Od g. 7 do 10 śpiewać będą w
cjonalne, wykonując podczas Mszy św
poznańskich kościołach chóry prowin-
misze chóralne lub wielogłoszwe ż tow.
organów fwb a capella z uwzględnieniem
chóralnych części zmiennych. O g. 11-e'
odprawiona będzie uroczysta suma w ka
tedrze, podczas której pienia wykona
chór katedralny pod dyt. ks, dr. W Gie-
burowskiego i współudziale prof. J. Pa-
waka, organisty arch'katedralnego O g.
14 i pół odbędą się w Hali Reprezenta-
tyjnej, przy ul. Marsz. Focha (róg ul. Bu
Kkowskiej) zawody wszystkich chorów
Związku w trzech kategorjach: chóry
wiejskie, mie skie i mieszane Wieczorem
© g. 20-1ej odbędzie się w auli Uniwersy:e
tu Poznańskiego uroczysty koncert z na
stępującym programem: prelud um orga.
mowe prof. J. Pawlaka; okolicznościowe
przemówienia prezesa Związku oraz
REZ Władz Duchownych 1
aństwowych; hymn „Tu es Petrus" ks

Gieburowskiego wykona chór męski z
żow, organów pod dyr. autora; kymn pań
stwowy: „Missa pro pace" — F. Nowo-
wiejskiego wykonają połączone chóry po
znańskie z tow. organów. Dyrygować bę
dzie kompozytor; na organach towarzy-
ezyč będzie proł. Pawlak.

Dnia 21 września uroczyste „Requiem”
=— ks. Gieburowskiego wykona chór im.
św. Cecylji z Inowrocławia pod dyr. prof.
T. Sobieskiego, podczas nabożeństwa w
Kolegjacie farnej o godz. 10-e'. Po ńabn-
źżeństwie zebranie uczestników Kongre-
mu, delegatów diecezyj polskich oraz za-
interesowanych muzyką kościelną w sa!:
garalji św. Marcina, W programie aktuai
re referaty oraz dyskusa,

 

 

dziedzinie. Rezultaty pracy, już widzi-
my obecnie, Zajęto się więc np. dzie-
jami przemysłu polskiego, ceramiki,
tkactwa artystycznego, a iki ba-
dań np. Baranowskiego, Lia
kiego, dr. Mańkowskiego stanowiły
istotnie rewelacje wnoszące nowe
światło w dzieje naszej kultury. Po-
dobnie praca dr. Zygmunta Przyrem*
bla wprowadza nas w nieznane do-
tychczas sprawy i losy wytwórni cera-
miki polskiej, Niekreśli jednak syste-
matycznego zarysu, a wybiera jedynie
z dziejów tych parę fragmentów. Au-
tor wyjaśnia w przedmowie, że zebra-
ny materjał skorygowany i opracowa-
ny miał zamiar wydać w formie książ-
ki, zdecydował się jednak rozbić całą
pracę na kilka części, które zamierza |
publikować osobno w formie mater-
jałów do historji polskiej ceramiki. Na-
razie otrzymaliśmy część pierwszą,
która we wstępnym rozdziale zapoz-
naje nas z dziejami wyrobów z śliny
w dawnej Polsce. Dowiadujemy się m,
in. tak ciekawych szczegółów jak np.
że już za czasów Kazimierza Wielkie-
$o wywożono garnki polskie zagrani-
cę. Był to jeden z nielicznych przed-
miotów polskiego eksportu jeszcze w
XVI wieku. Wielkie partje garnków
naszych wywożono do Gdańska, skąd
następnie szły transporty do Danii i
Szwecji, a jednocześnie rozwożono na-
czynia gliniane, wykonane w naszych
wytwórniach, po całych Prusach”.
Musiały te garnki mieć nielada zalety,
jeśli zyskiwały chętnych nabywców w
dalekich krajach,

 

 

Autor zajmuje się następnie cecha-
mi garncarzy i wylwórcami kafli,
Drugi rozdział poświęca ciekawym

dziejom nieudanej próby wyrobu ma*
joliki w Krakowie na schyłku XVI
stulecia, W trzecim najobszerniejszym
rozdziale książki omawia  farfurnie
radziwiłłowskie o których dotychczas
nie mieliśmy żadnej pracy.

Autor używa dawnego wyrazu far-
fury i farfurnie. Wyraz ten, jak wy-
jaśnia prof, Al. Brickner w Słowniku
etymologicznym, dostał cię do nas
rzez Ruś, pochodzi z języka turec-

kiego w którym oznaczał nazwę Chin
i porcelany chińskiej, Czy jednak ist-
nieje potrzeba wprowadzania tej naz*
wy do prac naukowych, zamiast pow*

nak rzeczą wątpliwą, czy termin „far-
furnie“ zdoła się przyjąć i utrzymać
w pracach naukowych.

Autor zebrał sporo nieżnanych
szczegółów do dziejów radziwillow-
skiej ceramiki wytwarzanej w Białej
Podlaskiej, Świerżniu i w Żółkwi. Koń
cowy rozdżiał poświęcił farfurniom
śląskim w XVIII wieku,

Praca dr. Przyrembla o starej cera-
mice polskiej zapoznaje nas z cieka-
wym wycinkiem polskiej sztuki zdob-
niczej, sztuki w znacznym stopniu
własnej i rodzimej. Z tem większym
przeto zainteresowaniem wyczekiwać
będziemy pojawienia się dalszych czę-
ści dzieła wnoszącgo tak wiele w po*
znanie kultury narodowej. (I. art.)

 

KONCERTY W STOLICY
 

Wieczór pieśni i duetów
Kultury śpiewaczej, w znaczeniu

poważnego traktowania literatury i
układania programów, oraz - głęboko
artystycznego podejścia do interpreta*
cji — nie mamy obecnie zbyt wiele.
0, izm, który zawsze jest złem,

| zagnieździł się szczególnie uocno
wśrójdj śpiewaków, zwłaszcza związa*
nych ze sceną, Dlą otrzymania t. zw.
pochlebnej wzmianki od komponują*
cych recenzentów, dla zdobycia nieco
głośniejszych oklasków, jakże często
wprowadza się do programu utwory,
do których nie ma się przekonania i
które często fatalnie paczą linję kon-
certu.
Panowanie tych obyczajów tak się

od szeregu iat utrwaliło, że każdy pro

| szechnie używanej zachodniej cerami- | $ram śpiewaczy, nie hołdujący im, a
ki? Trudno przesądzić, wydaje się jed- | obmyślany szczerze artystycznie, nie*

mal imponuje... swą śmiałością.
Taki program, ie i rozumnie

ułożony, zobaczyliśmy w środę na kon
cercie pań; Julji Anuszowej i Czesła-
wy Perensonówny.

P. Anuszowa ma rzacko spotykany
głos — niski alt o wyjątkowo pełnem
i džwięcznem brzmieniu w skali dol-
nej. Rejestry, od dołu lo góry, są u-
miejętnie wyrównane, interpretacji
uderza nas inteligencja w traktowaniu
tekstu — zarówno muzycznego jak po”
etyckiego, oraz szczerość odczusia,

P. Perensonówna posiada sapran (a
może mezzo?)obardzo ładneq barwie,
również dobrze wyrównany. Śpiewa
czysto i muzykalnie. Małe zastrzeżenie
zrobić można w sprawie dykcji, nie-
zawsze dość wyraźnej.
 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA
„Antychryst* Rostworowskiego w szko.

le krakowskiej. — Celem uczczen,a 25.
lecia twórczości dramatycznej K. H.
Rostworowskiego w Teatrze Zw. Mło.
dzieży Przem. Rękodzieln. przy ul. Skar-
bowe w Kralkowie, odbyło się uroczyste
przedstawienie „Antychrysta“ — drama-
tu jubilata. Słowo wstępne wygłosił ks.
Kuznowicz. „Antychrysta” wystawiono
dotychczas jedynie w Poznaniu i Toru
miu. Warszawa nie odważyła się, nieste-
ty, dotychczas na to.

Przyjęcie nowego akademika literato
ry. — W dn. 25 b. m. w siedzibie Po:-
skie Akademi Literatury w Warszawie
odbyło się uroczyste zebranie poświęco-
ne przyjęciu nowego akademika litera-
tury Ferdynanda Goetla. Na uroczystość
m. in. przybyli: gen. Rydz - Śmigły, mi-
nister Świętosławski, wiceminister Ble-

Z ekranów stołecznych

" „METROPOLITAN*

Kino „Roma“ po pierwszym filmie
pełnym muzyki Chopina, wyświetla zno-
wu film muzyczny — tym razem śpcwa
my. Śpiewa zaś nie byle kto, bo Tibbet,
baryton o istotnie pięknym i dużym
śłosie.
Akcja filmu pomyślana jest w ten spo-

sób, aby dać śpiewakowi jakna więcej
okazji do śpiewu. Reżyser wprowadza
mas za kulisy opery, gdzie podpatrujemy
ficzne próby — słyszymy fragmenty
wCarmen”,  „Cyrulika  Sewilskiego”,
wreszcie na zakończenie (tym razem
siedzimy już na widowni uczestnicząc w
premierze) prolog do „Paacėw“ M.mo
tak programowego nastawienia akcja nie
razi sztucznością, sytuacje nie są nacia
ganė. Dekoracje w operze i kost umv
śpiewaków, pomyślane nie szablonowo,
wprowadzają element  malowniczości,

W KINIE „ROMA“

feśli tak można powiedzieć o jedn barw-
nym przecież filmie. Ani reżyser ani ope-
rator nie sili się tu na oryginalność i no-
wość — wyzyskano tradvcyjne spo-
soby dobre' roboty amerykańskiej — ale
zrobiono to udatnie. Mimo, że objektyw
aparatu nie był tu zbyt ruchliwy, ekran
nie ma naogó' momentów martwych.

Niepospolicie btzydki Tibbet, którego
twarz przypomina kwaszony ogórex ma
mi'ą partnerkę, która przytem sekunduje
mu dźwięcznym sopranem.

P. S. Przykrą niespodziarką dla widza
jest kilka ogłoszeń tirm žydowskich wy-
šwietlanych przed programem. Jest to
niedociągnięcie, które kierownictwo n»-
wego kina niewątpliwie zechce usunąć
aby nie robić zawodu publiczności szuka
jącej w tem kinie specjalnie czystej atmo
stery,

„BOUNTY" W KINIE „STYLOWY”

Trójca świetnych ak'orów—Langhton
Clark Gable i Franchot Tone stanowi
przez swę nazwiska dobrą reklamę dla
tego filmu. Reklamę, po której nie na-
stępuje rozczarowanie — film bowiem
jest istotnie wysokiej klasy. Ci trzej
artyści, doskonale dobrani do ról, które
im powierzono, wprowadzają do akc:

pewne elementy psychologiczne, znako-

micie zwiększające ciężar gatunkowy
filmu. Dzięki temu film ten, którego ak-
cją rozgrywa się na okręcie żaglowym w
wieku boda XVII, jest czemś więcej, niż
malowniczą historją morską, Ale i ten

element malowniczości — niezawodne
pod tym względem żaglowce, burze mor-
skie, dawne mundury marynarzy — sta-
nowi w tym filmie wartość niepoś « dnią
Operator nie szczędził wysiłków i pomy-
słowości, to też osiągnął istotnie 1ntere-
sujące wyniki. Obraz na ekranie jest pe

ten życia, ruchliwy, nierzadko efehtow-
mie skomponowany. Wyzyskano tu nie
tylko morze i żaglowce, ale takż: ma
lowniczość przyrody i ludzi na baśnio
wej niemal wyspie Tahiti,

Jeśli chodzi o treść, to poruszono tu
znowu strunę która no raz pierwszy po-

trącona w „Bźnżsi zaalacła tak żywe
 
echo — mianowicie tężyznę służby tym
razem marynarsicie, element t. zw. „mę-
skiej rozmowy”, kontliktu między męż-
czyznami, opartego o rygor służby i ho-
nor, Wnosi to do filmu świeżą atriosterę
na miejsce tego często tak mdlego senty-
mentalizmu w przeprowadzan.u konilik-
tów między mężczyzną a kobietą, opar-
tych o uczucie.
Prócz tego film ten wygrywa ' ten

element, który stanowi główną atrakcję
iczar „książki z przygodami”, mianowi-
cie — cudowność kolei losu i jeż? nie-
spodzianeli.
„ Nie należy jednak sądzić, że fi'm ten
to malowniczaba ka o nastroju łatwego
uroku Ma on akcenty tragiczne ' wiele
akcentów brutalnych, w kiórych Langh. ›
ton zna'duje pole do popisu. i

Zakończenie, przeprowadzone na tyle
subtelnie, że wzgiędny happy end nie
wydae się sztucznym, potrąca o »irunę

patrjotyzmu. Wychodzi się z kina z mi
łem wrażeniem.
Jedynie król Tahitańczyków, wyślą-

dający jak rozebrany stary gentlemau
angielski i mówiący dobrze po angie isku
może budzić pewne zastrzeżenia,

 

szyński, Zebrani uczcili pamięć zmarłego
akademika P, Choynowskiego, 5 którym
dłuższe przemówienie wygłosi. Goetel.

KRONIKA KULTURALNA

Z wyższych uczelni niemieckich Mi
nister Oświaty Rzeszy Niemieckiej, wzo-
rem roku ubiegłego, ustalił maksymalne
liczby studentów na uczelniach niemiec
kich ra semestr letni 1936 roku. Dla u
niwersytetów w Berlinie, trankturcie, Ko
loni, Lipsku, Hamburgu, Monachjum i
Monastyrze cytra ta została ustalcna ne
24300 studentów. Dla szkół tęchnicznyc:.
w Berlinie, Dreźnie i Monąch'um na 5500
studentów. Cyfry dla innych uczelni są
jeszcze niższe, Dla cudzozięmoów niema
oczywiście żadnych ograniczeń cyfro-
wych.

Wręczenie nagrody muzycznej. — W
dn. 24 b. m. odbyło się w gabinecie mi-
nistra oświaty wręczenie państwowej na-
grody muzycznej tegorocznemu laurea-
towi prof. Kazimierzowi Sikorskiemu.
Wręczenia dokonał osobiście minister
prof. Świętosławski w obecności nacze!-
nika wydziału sztuki dr. Zawist swskie
go oraz członków jury.

Nagrody miasta Gdyni. — Opracowują
ca preliminarz budżetowy miasta Gdym
na rcie 1936-37 Komisja Budżetowa Rady
Mie skiej uchwaliła utworzenie dor „czne!
nagrody miasta Gdyni w wysokości zł
5.000 za prace w zakresie nauki i sztuki
ze szczególnem uwzględnieniem proble-
mu morza polskiego. Warunki i sposób
przyznawania nagrody będą węte w
statut, Na wydalici związane z popiera- |
niem kultury i sztuki oraz propagandą
turystyczną ogólnie preliminowano na
rok 1936-37 kwotę zł. 51.160.

Wizyta działacza bułgarskiego.
Bawił w Warszawie p. Ł. Guiemie-
tow, prezes Bułgarsko - Polstciej Ligi A-
kademickie w Sofji i członek zarządu
Związku Studentów Medyków  Bułgar-
skich. P. Guliemietow przeprowadzi szt
reg rozmów w celu przygotowania plą-
w celu przygotowania tegorocznego pla-
nu akademickiej współpracy polsko-buł.
miany wycieczek oraz omówiono możk.
garskiej, przyczem ustalono projekty wy
wości urządzenia obozu akademick'ego
dia Polaków w okolicach Warny. Należy
nadmienić, że Bułgarsko - Polska Liga
Akademicka, instytucja niedawnopow -
stała, przeawia już jednak żywą dzią-
łalnośćnapoluzbliżeniapolsko -bułgar
skiego.
Klub angielsko - polski w Oxfordzie—

Z inicjatywy studentów angielskich w
Balliol College w Oxfordzie założony zo
stał w początku roku bieżącego klub pod
nazwą „The Polish Club", który w swo-
im programie pracy umieszcza organizą-

ce wycieczek do Polski oraz akcę vdczy
tową dla zapoznania się z całokształtem
zagadnień polskich.. W okresie fer wiet
kanocnych członkowie klubu urzaazają
wycieczkę do Polski na trzy tygodnie
Poza zwiedzeniem g'ównych miast pol-
skich pragną zatrzymać się przez czas
dłuższy w Zakopaenm.

„Bibljotheca Bernardina" w Bydgosz-
czy. — W bibljotece miejskiej w Byd
goszczy otwarto ostatnio osobną salę
pod nazwą „Bibliotheca Bernardina”. W
sali tej, odpowiednio odrestaurowanej !

 

urządzone”, zebrano około 1500 tomów,
pozostałych po dawnej bibliotece Krasz-
torne, a rozrzuconych dotychczas po
różnych archiwach miejskich. Zbsory te,
uprzystępnione obecnie dla studjów,
przedstawiają znaczną wartość histo
ryczną i naukową. M. in. cennemi dzieła
mi, zna'duje się również odkryte swego
czasu, dzieło p. t. „Regulae Savonaro-
lae", drukowane we Florenci w 14% r.

CZASOPISMA
Lot Polski. Nr. 5 „Lotu Polski” w ar-

tykule wstępnym p. t. „Wzmożmy siły
obronne” podnosi tezę ministra spraw
wójsk. o konieczności znalezienia no-
wych środków na cele związane z obro-
ną krau, podyktowaną powszechnyny
wyścigiem zbrojeń. W dziale fachowym
zwraca wwagę artykuł, zapowiadający
budowę nowego sterowca L, O P. P.
(dobre przejtzyste rysunki), oraz nowy

lot stratosteryczny prof. Piccarda zamie-
rzony w Polsce na balonie polskiej kon-
strukcji,

OCHRONAZABYTKÓW
Tryptyk Olkuski, — Jednem z najw'ęk
szych arcydzieł malarstwa cechowego w

Polsce est słynny tryptyk Olkuski, po*
chodzący z końca XV-go wieku. Tryptyk
ten wykonany w czasie wielkiego rozkwi

tu sztulci w Krakowie, w epoce, w której
powstały tak wspaniałe dzieła Wita
Stwosza, znany był dotąd prawie wyłącz

nie tylko mieszkańcom Olkusza, W ostat

n'ch miesiącach tryptyk Olkuski znisz-
czony znacznie z biegiem czasu, został

poddany z inicjatywy ks. „kanonika dr.
P. Fręlka gruntownej restauracji, które”
dokonał w Krakowie p Mieczysław Gą-
secki. Zarządowi Muzcum Narodowego.
chcącemu udostępnić ogółowi poznanie
tego arcydzieła sztuki cechowej przed o
desłaniem go do Olkusza, udało się uzy-
skać pozwolenie wystawienia dwóch
skrzydeł tryptyku w Muzeum Narodu-
wem (w Galerji w Sukiennicach) na prze
ciąg jednego tygodnia. Skrzydła tryptyku
zostały wystawione w sali šredniuwiecz-
nej.

ias i iaa

Przy

SWĘDZENIU CIAŁA
i wszelkich wyrzutach skóre

nych
stosuje się KREM

„LAIN-AGE“
kosmetyk usuwają: wady
naskórka tak u dorosłych

jak i u dzieci.

UKE,R 5
„WIELKI FRYDERYK" W KRAKOWIE
We wtorek odbyło się w teatrze m. J

Słowackiego pierwsze przedstawienie
„Wielkiego Fryderyka” Adolfa Nowa
czyńskiego z Ludwikiem Solskim w ty
tułowe roli. Kreaca ta może uchodzić
za jubileuszową, gdyż minęło przeszło
ćwierć wieku od czasu, kiedy nestor ak-
torów polskich odtworzył na krakowskie
scenie niezrównaną ligurę „Wielkiego“
Fryca, Starego druha Fryderyka von Zie
tena gra p. Karbowski, biskupa Krasickie
go p. Piegański, Herzberga p. Fabisiak.
Bischofswerdera p. Nowakowski, Luc-
chesiniego p. Macherski, generałową
Skórzewską p. Klońska.

 
 

Artystki wykonały szereg pieśni so”
lowych a poza tem dwa duety: B.
Marcella i Reyera. Na fortepianie to -
warzyszył zawsze mocny w repertua-
rze poważnym, p. lśn. Rosenbaum,

Koncert odbył się w sali im. Karło=
wicza, mieszczącej się w lokalu Towa*
rzystwa Muzycznego. Sala to nięduża,
dobrze oświetlona i odświeżona, ale,
niestety, o akusiyce niekorzystnej —
prawdopodobnie spowodu posiadania
wyłącznie ostrych kątów. Brakuje
nadto estrady. Gdyby poprawić w tej
sali warunki akustyczne, mogłaby ona
być wyzyskana z pożytkiem na raniej-
sze koncerty i recitale, dla których 5а>
la Konserwatorjum jest o wiele za
duża,

W 5.

 

0 Uziwersytet w Torun'u
Jalko odbitka z TV sorawozdama In“

stytutu Bałtyckiego ukazały się pod

wspólnym tytułem „Sprawa wyższej u

czelni na Pomorzu” trzy artykuły, pióra

J. Kostrzewskiego, B. Chrzanowskiego i

J. Borowika,
Autorzy powyższych artykułów pod-

kreślają potrzebę istnienia wyższego za-

kladu naukowego na Pomorzu, będącego
kontynuatorem chlubnych tradycyj daw-

nej Akademji Chełmińskiej, Za jaknaj-

szybszem powołaniem do życia takiego

ośrodka nauki przemawia dotychczasowe

* zaniedbanie kulturalne Pomorza — pozba

wionego przez wydzielenie Gdańska

swych najpoważniejszych instytucyj nau:

kowych — oraz wzgląd na silny napór

kultury niemieckiej na Pomorze, wycho-

dzący z licznych ośrodków naukowych

niemieckich, które okalają wieńcem Pol
słcie Pomorze.
Dalszym ważnym argumentem jest ko-

nieczność utrzymania żywego kontaktu z
szeregiem środowisk naukowych w pań-

stwach skandynawskich i wschodn.o-bał

tyckich w „n:ię wspólnych interesów nau

kowo - kultura!nych i w celu osłabienia

wpływów kultralnych niemieckich.

Ма’дс na uw.dze trudności, głównie na

tury finansowej, autorzy zalecają urze-

czywistnien:= Łudowy Wszechnicy Po-

nnrskie etapami, przyczem pierwszy €+

tap stanowilovy pedagogium. Następnie

powstałycy stepniowo poszczególne za”

kłady © typie akademickim, jak pomor-.

ska szkoła nauk politycznych, wyższa

szkoła gospodarcza, akademia prawa ad

ministracyjnego.

Studjum Pomorzoznawcze, obejmuące
całość zagadnień północno - polskich
łącznie z zagadnieniem dostępu du mo-
rza oraz wspólnoty bałtyckiej, będzie sta
nowiło minimum programu wyższej uczel
ni pomorskie/.

Zjednorzen'e Pisarzy
Kato.ickch

W/ marcu odbyły się w Warszawie dwa

posiedzenia Zjednoczenia Pisarzy Katolic

kich przy Tow. im. Piotra Skargi. Tema-

tem pierwszego był doniosły problen. hu-

manizmu współczesnego, wybijającego się

na pierwszy plan dzisiejszego życia, pa-
nuiącego ducha czasu. Relerował O, J.
Urban T. J. Referent traktował to zagad-
nienie z wielkim ob/elkktywizmem, axQ wy

siłek ludzkości w kierunku wszecistron-
nego swego rozwoju. A więc pełnia do-

skonałego człowieczeństwa we wszyst-
kich zakresach, także nauki, sztuki . tech
niki. Prelegent odpierał następnie zarzu
ty, jakoby katolicyzm takiemu humaniz+
mowi sprzeciwiał się. Nie sprzeciwia się

ani dogmat, ani nastawienie człowieka
na życie pozagrobowe. Owszem te rzeko
mie przeszitody są raczej bezwiednym po
stulatem samego humanizmu. Wkońca
wypowiedział się prelegent przeciw pisa-
rzom, którzy zwalczają kontakt bliższy
humanizmu z chrześcijaństwem, albo w

imię radykalizmu, jak Skiwski, albo w

imię ascezy, jak niektórzy apologeci.
Zagadnienie humanizmu wywołuje dziś

wszędzie dyskus'ę, wywołało i na tem
zebraniu, W dyskusji głos zabierali ka,
Pawelski, p. Chojecki i in,
W tydzień potem 21 marca, odbyło się

drugie zebranie, na którem p Olga Tar-
nawska odczytywała wyą'ki ze swego
utwory, noszącego tytuł: „Wielkanoc naa
Adrjatykiem"”. Na tle pięknych opisów
podróży rozwija się w drugiej częsci u*
twóru wiz'a „Wielkiego Tygodnia”, fdscy
nująca i głębokością chrześc:jańskiej litur
gicznej idei i głębią chrześci'ańskiego u-
czucja. Liturg a w utworze literack m zia
wia się tu poraz pierwszy i w naszej li.
teraturze a także w europejskiej.
W przyszłą sobotę, 238 marca oduędzie

się o godz. 7-e następne zebrani (ul.
Świętojańska 15), parter, pierwsze urzwi
na prawo, sala Sodalicji). Na zebraniu tem
ukonstytuuje się komitet 400-|etnie, rocz
nicy urodzin %s. Piotra Skargi. Będzie
przedstawiony e plan uroczystość.
jubileuszowych, zwłaszcza wszechpulskie
go kongresu katolickich publicyetów i
działaczy. O liczny udział "*turatn= przy,
bycie upras'» *, , 5 włoneów.
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Prawda o nowych terenach naflowych
: Ukraińcy gromadzą kapitały

„Ukr. Wisti" przynoszą wiadomość

© ostatecznem ukonstytuowaniu się

ukraińskiej spółki naftowej, Głównym

organizatorem spółki jest drohobycki

adwokat dr. Ilnicki.

Zebranie kapitału zakładowego spół

ki poszło nadzwyczaj łatwo, gdyż na

própozycję dr. lnickiego odrazu 96

udziałowców wpłaciło po 700 zł., a na

pozostałe 4 udziały jest aż 130 zgło-

szeń. Zachodzi przeto możliwość, że

zostanie zawiązana druga spółka naf-

towa. Równocześnie adw. Ilnicki 0-

trzymał propozycję z Ameryki założe-

nia spółki akcyjnej i ulokowania ak-

cyj wśród Rusinów amerykańskich.

Z KRAKOWA
Teatr im. J. Słowackiego piątek: „Rozkosz-

na dziewczyna” sobota: „Wielki Fry-

deryk".

Kina katolickies

Apollo: „Burłak z nad Wołgi”
Promień: „Amfitrion“.

Stella: „Piotruś.
Sztuka; „Złotowłosy brzdąc”,

świti „Golgota”* (Żywot i męka Chrystusa

Pana).
Uciecha: „Kto ostatni całuje”,

Ada Sari w „Trawiacie” Opera krakowska

daje na najbliższem przedstawieniu opero-

wem, w poniedziałek dn. 30 bm. melodyjną

eperę Verdi'ego „Traviata”, z udziałem zna-

komitych śpiewaków a to: naszej sławnej

Ady Sari oraz świetnego tenora Adama Do-
bosza, przy udziale artystów krakowskiej o-
pery pp. Romanowskiego, Mazanka, Woż-

miaka i in.

W rocznicę przysięgi Kościuszki. Kamień
pamiątkowy w Rynku krakowskim, położony

ma miejscu przysięgi Tadeueza Kościuszkiw

dniu 24 marca 1794 r. został w rocznicę

przysięgi udekorowany kwiatami i wieńca-

mi o wstęgach i barwach miejskich, złożo-

nym przez Zarząd miasta Krakowa.

Generalny konserwator na Zamku. Przy:
był do Krakowa generalny konserwator Re-
mer, który udał się na Zamek królewski na
Wawelu, gdzie zapoznał się z przeprowa-

dzonemi zmianami wnętrz sal po ostatniej
konierencji sierpniowej, następnie odbyło się

pod przewodnictwem generalnego konserwa-
tora Romera posiedzenie sekcji zakupów no-

wych zbiorów,

 

Wstrząsający czyn obłąkanej matki. Wstrzą-
sujący wypadek wydarzył się w domu

przy ul. Wieczystej 14 na przedmieściu Kra-

kowa w Prądniku Czerwonym. Powracający

wieczorem ze służby funkcjonarjusz kolejo-

wy zastał drzwi do swego mieszkania zam-

knięte od wewnątrz. Ponieważ to wydało mu
się podejrzane, wyważył je przy pomocy są-

siadów i wtedy oczom jego przedstawił się
straszny widok. Na suficie wisiały nierucho-

mo ciała jego żony i dwóch córek. Wszelka

pomoc była już spóźniona. Żona Wawra, 36

letnia Agnieszka Wawrowa zdradzała ostat-

nio objawy choroby umysłowej. W czasie
nieobecności męża obłupała tynk z sufitu
powiesiła 12-letnią córkę Florentynę oraz

9-letnią Elżbietę, Dokonawszy tego popełni-

ła samobójstwo, wieszając się obok zwłok

córek. Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że

Wawrowa stoczyła zaciekłą walkę ze swymi
dziećmi, które broniły się przed śmiercią, na

rękach jej stwierdzono ślady pogryzienia. Na
miejscu tego strasznego czynu do późnych

godzin nocnych gromadziły się tłumy pu-

bliczności.

NOWOŚCI! NOWOŚCI!
Z. WASILEWSKI

ASPAZIA
| i ALCYBJADES

Cena zł. 3 (z przes.)

NORWID
(nagroda Akad. Umiej.)

Cena zł. 5 (z przes.)

Nabywać można w Admin. Myśl:
Narodowej" Jerozolimska 17 Kon-

ю м РКО Nr 3105  
  

 

  
„w momencie wybuchu widziano

Ukr. spółka naftowa w Drohoby-
czu zakupiła we wsi. Michnowcu, gdzie
odkryto nowe tereny naftowe, prze-

szło 20 morgów pól naftowych, tuż

obok terenów „Polminu”. Teren ukr.
spółki zajmuje przestrzeń długości

450 m. i szerokości 160 m, W razie
powodzenia w szukaniu nafty może
stanąć na tym terenie 50 — 60 samo-

dzielnych szybów. Tereny te zostały

już zaintabulowane na ukr. spółkę naf

tową i zgłoszone w Urzędzie górni-

czym w Drohobyczu. Pierwsze wier-

cenia naftowe mają się zacząć natych-

miast po otrzymaniu zezwolenia, praw

dopodobnie w pierwszych dniach ma-
ja r. b.

„Ukr. Wisti" donoszą, że „Polmin”

na nvuwozakupionym terenie wybudo-

wał już trzy szyby naftowe i we wszy-

stkich trzech dowiercił się nafty. W
sąsiedniej wsi Lipnie wybudował „Pol-
min” trzy wielkie zbiorniki naftowe

i równocześnie wykończa 26-kilome-  

, Lwów, w marcu.

trowy rurociąg z Lipia przez Czarne
do Ustrzyk. T

Jak widzimy zatem panowie prze-

mysłowcy naftowi celowo rozpow-

szechniają wiadomości o tem, że żad-

nych nowych terenów nałtowych nie

odkryto. Ukraińcy jednak pilnują

ewoich interesów i mimo to do prze-

mysłu naftowego się biorą, Nie wiemy

czy jest kto dbający o polski interes

w tej sprawie. Również charaktery-

styczne jest, że Ukraińcy w mig potra-

filii zebrać 70,000 zł. na swoje wierce-

nia maftowe i uzyskać zgłoszenia na

druśą taką sumę.

Z tego widać, że Ukraińcom w Pol-

sce powodzi się bardzo dobrze, a ich

wszystkie tak głośne narzekanią w

prasie i na trybunie sejmowej są pro-

stą pokrywką, obliczoną na łatwo-

wierność polskiego społeczeństwa i

czynników za polski stanposiadania

odpowiedzialnych.

 

Na Żydów w Przytyku
muszą płacić robotnicy po!scy

W „Orędowniku” czytamy:
„W szeregu fabryk żydowskich w

Łodzi zapowiedziano, iż robotnicy ma-
ją płacić składki na rzecz Żydów w
Przytyku. W żydowskiej fabryce Bu-
kiet przy ul. 6 Sierpnia dano połsk'm
robotnikom do zrozumienia, że jeżeli
się ktoś uchyli od tego „obowiązku”,
zostanie natychmiast zwolniony.

Rzecz niezwykle charakterystycz-
na iż przy ściąganiu „ofiar” na ,,pe-
moc* Żydom w Przytyku czynni są
tylko delegaci socjalistyczni, którzy
poniżej 20 gr. nie chcą wogóle przyj- ;
mować,
Robotnik polski na tym przykładzie

widzi komu się wysługują socjaliści''.

W sądzie okręgowym w Tarnowskich
Górach odbyła się rozprawa przeciwko
14 członkom Stronnictwa Narod >wegv.
oskarżonym o wywołanie zajść przedwy-
borczych w Piekarach Śląskich.
Ze strony oskarżenia stanęło świad-

ków 15. Oskarżał prokuratór sądu okrę-

gowego p. Wiodarczyk, bronił adw. Koza

wowski z Katowic. Oskarżonym zatzuca
się wykroczenie z art. 119 k. k. popełnio-
ne przez to, że w dniu 29 sierpnia ub, r.
w Piekarach Śląskich rzekomo mieli groź
bami, awanturami i wznoszeniem okrzy-
ków rozbić wiec poprzedzający wybory
do Sejmu i Senatu (8.9.1935 r.) zwołany
z ramienia ‚ N. Ch. Z. P. (BB. Śląskie).
Akt oskarżenia zarzuca w szczególnoś

ci p. Władysławowi Jakubowskiemu z
Chorzowa, jako głównemu oskarżonemu
że dwa dn; przed wiecem, przybywał
w Szarleju, Tarnowskich Górach i oko-,
licy, mobilizując bojówki Stronnictwa Na
rodowego, w celu rozbicia wiecu przed
wyborczego.
Ryszard Badura oskarżony 'est o to,

Że kierować miał boówką, złożoną z 30
członków Stronnictwa Narodoweg> Ha-
słem do wszczęcia bójki miał być okrzyk
wzniesiony przez oskarżomego: „Nie bu-

jać, dość tego cygaństwa i obiecanek". W
trakcie bójki posypały się zgniłe jaja w
stronę przewodniczącego wiecu, aaczel-
nika gminy z Piekar Śląskich p Płon-

W niedzielę ub. odbył się w Tomaszo-
wie Lub, powiatowy zjazd delegatów kół
Stronnictwa Narodowego. Zjazd był licz-
nie obesłany i wykazał, że prace Sten
nictwa Narodowego posuwają się na te
renie powiatu naprzód, a stan organiza
cyjny jest coraz lepszy.
Zjazdowi przewodniczył prezes powia-

towy p. Jan Gałczyński z Czartowczyka.
Referaty wygłosili redaktor B. Morzyok
z Lublina i wiceprezes okręgu Str Nar.
[P Kazimierz Rzewuski z Ewusina.

Dyskusja, jaka się wywiązała. zobra-
zowała m. in. dok'adnie sytuację w po-
wiecie. Okazu'e się, że niektóre czynniki
sanacyjne, nie maące w terenie żadnego
własnego oparcia, usiłują szachować ży-
wiołowo szerzący się ruch narodowy za-

| pomocą sierajnie zabarwionego rucha lu-

 

 

Z CAŁEGO KRAJU
BIŁGORAJ

O nowe wybory samorządowe —
Mieszkańcy Smólska Dużego i Wosaniny
pow. biłgorajskiego, na zebraniach w dn.
22 i 29 z. m. powzięli uchwały, domaga:
jące się wprowadzenia przy obecnem co
raz cięższem położeniu gospodarczem
jakknajdalej idących oszczędności w sa
morządach, oraz przeprowadzenia no-
wych wyborów samorządowych, gdyż o-
statnie wybory do samorządu, przy któ -
rych stosowano znane metody, nie odpo-
wiadają woli ludności,

L6DŽ

Uroczystość ku czci św. Tomasza.—
Wyższe Seminarjum Duchowne w Łodzi
obchodziło dzień św. Tomasza z Akwinu
nader uroczyście. Mszę św. celebrował
ks. dr. Ziętek. Po nabożeństwie w ude-
korowanej sali teologicznej odbyła się a
kadem'a, na które program złożyły się:
teologiczna dysputa łacińska „O łasce",
na wzór tych, htóre urządzano w epoce
św. Tomasza, i referat „O przeznaczeniu
i odrzuceniu w nauce Świętego Tomasza”

 

| Na akademię przybyli J. E. ks, biskup dr.
| K. Tomczak, Sutragan diecezji łóuzkiej,
ks. prałat J. Dzioba, rektor Seminarjum
Duchownego oraz grono profesorów.

NOWY SĄCZ

Petarda w gminie żydowskiej. — „II.
Kurjer Codzienny” donosi: „We wtorek
przedpołudniem, w przedsionku izraelic-
kiej gminy wyznaniowej, w Nowym Są-
czu eksplodowała podrzucona petarda
Wybuch poza wytłuczeniem kliku szyb
nie wyrządził większych szkód.
Władze wdrożyły natychmiastowe śle:

dztwo, w wyniku którego aresztowany
został działacz Stronnictwa Narodowe
go nie aki Płachta i ego siostra, k.órych

obow

 

 

gmachu. Poza tem zarządzono aresztowa
nie kilku osób, które wedle podejrzeń
brały udział w tym zamachu”.

TARNOPOL

Zruchu narodowego,—22b.m.odby-
ło się zebranie koła Str. Nar. w Tarno-
polu, na którem kol. Jan Rojek wygłosił
Teferat n. t. „Sytuacja polityczna w Eu-
ropie i w Polsce". Zabiera ący głos w dy
skusji kol. kol. Pastuch, Pawlikow, Smo
liński i in. oświadczyli, że, na wszelkie
ataki na Obóz Narodowy ze strony wy-
sługujących się żydostwu i mascnerji
narodowcy odpowiedzą wzmocniocą pra
cą organizacyjną i ideową.
Manifestacja żałobna w Smykowcach.

— 23 b. m. zostało odprawione w miej-
scowej kaplicy, przez ks. proboszcza z
Brzek Wielkich, uroczyste nabożeństwo
żałobne za spokój duszy ś. p. Franciszka
Gawlicza, zamordowanego przed kilku
dniami przez boowcėw ukraitskich. W
czasie nabożeństwa przygrywała orkie
stra 54 p. p., a chór „Bard” z Tarnopo'a
odśpiewał kilka żałobnych pieśni. Po na-
bożeństwie ruszył w kieruniku cmentarza
manifestacyjny pochód, w którym wzięli
udział przedstawiciele władz i urzędów,
armi, kompanja honorowa 54 p.p., delega
cje NOK., Stron. Narodowego, Sowoła,
Gwiazdy, TSŚL., i innych polskich organi-
zacyj, oraz całe miejscowe i okoliczne
polskie społeczeństwo. Nad świeżą jesz-
cze mogiłą przemówił p. Kaczkowski z
Tarnopola, który jednak nie nazwał „rze
czy po imieniu* Społeczeństwo polskie
na kresach zda'e sobie jednak sprawę z
istotnych momentów tego, jak i poprzed
nich aktów terroru pochodzącego z kół
ukraińsieich.
Z rady miejskiej. — Na budżetowem

posiedzeniu rady miejskiej Tarnopola, któ
re odbyło się 23 b. m. większością edne-
go głosu został odrzucony wniosek ży-

 

 

dowski, domagający się podwyższenia sub
wenci miasta na rzecz żyd. Domu Star
ców i kalek, pozostaącego pod wyłącz-
nym zarządem kahału. Za wnioskiem ży
dowskim głosowali, prócz wnioskodaw-
ców, pp. Stofflowa — działaczka Zw. Pra
cy ob. kobiet, Sawicki, Jaworczykow-
ski...

WOLBROM

Żydzi chcieli zlinczować neolitkę. —
Przed kilku dniami miasteczko Wo'brom
(powiat Olkusz) było świadkiem niezwy-
kłej demonstracji miejscowych Ży lów
spowodu przejścia na katolicyzm p Telc'
Szpeśtyger. Gdy neofitka, wraz z nowo
zaślubionym mężem, p. Romanera Krze-
mieniem, wolbromianinem, z zawodu sto
larzem, wracała z uroczystości ślubnych
z Kielc, na ul. Krakowskie zebrał się
wielki tłum Żydów, którzy w pewne
chwili usiłowali zlinczować nowozeńców,
a właściwie p. Krzemieniową.
Manifestantėw rozpędziła police, u

suwając tłumy Żydów z ulicy. Rudzina
Szpegtygerów na czele z ojcem (.ejbu-
siem uroczyście „wyklęła” ze sweżo gro-
na p. Telcię, a prócz tego tata Leibuś z
zemst, oskarżył swą córkę niesłusznie o
kradzież 400 zł., zegarka i wielu innych
przedmiotów.

ZAKOPANE

Wiosna idzie... — Wraz z nadejściem
cieple sze pory roku obudziło się żywe
zainteresowanie narodowcami w powie-
cie nowotarskim. Do p. Jarosza, kierow-
nika kóła w Zębie co parę dni zgłaszają
się przedstawiciele policji z Poron'za raz
w sprawie kupionego konia, raz składu
zarządu, to owiec rezydujących w. nie.
żywanej kuchni, łub ostatniego zebrania
członków Częstych gości ma rówmież p

„ Caraciak z Suchego.

 

  
[Każda zlotówi.n, złożona ma akcję

St: onnictwa Narodowego,
pszybliża cię do Folski Narodowej

 
- Zjazd Stron. Nar.

 

Proces 14 narodowców
o zajścia przedwyborcze w Piekarach

Tarnowskie Góry, w marcu,

Charakterystyczne jest zeznanie oskar

żonego Gwoździa Antoniego, który ze«

znaje, że należał do organizacji prorzą+

dowe, 'ak: Związek Powstańców  Ślą-

skich i N. Ch. Z. P. (BB.) i dlatego przy-

był na powyższy wiec przedwyborczy. W
czasie powstałych awantur, gdy zebrani

zaczęli opuszczać salę, oskarżony został

przez obecnego świadka Franciszka Ko

curka bardzo silnie uderzony laską w gło-

wę, a następnie przytrzymanyiwsadzony

na 48 godzin do aresztu.

„Pozwolnieniu, —zeznaje dalej oskar=
żony — wstąpiłem do Stronnictwa Naro

dowego, bo w „sanacyjnych” organiza

cjach biją zasłużonych powstańców po

głowie”.
Świadkowie do razprawy nic konkret-

nego nie wnieśli. Po przesłuchaniu wszy-

stkich świadków oskarżenia, przewód
sądowy został zamknięty. Prokurator

wniósł o uniewinnienie wszystkich oskar
żonych, ponieważ rozprawa nie wykaza-
ła jakoby oskarżeni zarzucone im prze-
stępstwa popełnili.

W końcu zabrał głos obrońca adwokat
Kozakowski, wnosząc w imieniu wszyst-

kich oskarżonych o uniewinniający wys
rok,
Po krótkiej przerwie, sąd ogłos'ł wy

rok uniewinnia ący w stosunku do wszy:
stkich 14 oskarżonych i uwolnił ich od
winy i kary.

w Tomaszowie
Tomaszów Lubelski, w marcu.

dowego, który na tym terenie ma zabar-
wienie komunistyczne Miejscowe

Stronnictwa Ludowego dla swojeg> dama
łania, nie wyłączając komunistycznych
elementów mniejszościowych.

Nie są to oczywiście przeszkody, któ-
reby zwycięskiemu szerzeniu się ilei na»
rodowej mogły położyć skuteczną tamę,
zwłaszcza, że dziś Stronnictwo Narodo-
we w powiatach okr. Zamo skiego liczy
ponad 200 kół.

Zjazd delegatów wybrał specjalny ko-
mitet, który przystąpi do organizacji ka-
sy bezprocentowej. Kasa ta — na wzór
zamojskiej, będzie miała na celu stworze
nie samodzielnej egzystencji gosp=dar-
cze 'akknajwiększej ilości bezrobotuych w
mieście i finansowanie akcji zakładania

polskich straganów, sklepików i warszta-
tów rzemieślniczych oraz polskiego han-
dlu domokrążnego, а nadewszystko
sklepików wiejskich. Pierwsze fundusze
na kasę złożą koła Stron. Narod., rozwi-
nięta zostanie również akcja werbowa-
nia członków wspierających

Zjazd omówił pozatem program prac
organizacyjnych na najbliższy okres ©-
raz metody pracy. O momentach rdeo-
wych i odwadze cywilnej w pracy o"gani«
zacy'ne pięknie mówił ks. prob. Woź-
niak z Podhorzec.
Po zreasumowaniu wyników prac zja-

zdu przez p. K. Rzewuskiego i końco
wem przemówieniu red. Morzyckiego,
obrady zakończono odśpiewaniem Hya=
nu Młodych i Roty.

WZEDÓCY HEYAPATORTWEBOA

W Zakopanem gorzej. Pięknie się roz-
wijający kolportaż pism narodowych zo
stał jednem pociągnięciem pióra zahamo-
wany. Pismem z dn. 20.3 l. B. II-2 95-36
odmówił starosta nowotarski p. Pietrzy-
kowi zezwolenia na sprzedaż druków kra
"owych „ponieważ był karany przez sąd
grodzkiego w Pilznie w r. 1934 1 mies.
więzieniem za rozsiewanie fałszywych

i niepokojących wiadomości” (Fuktycz
nie sprawa była umorzona). „Ponadto
względy bezpieczeństwa, porządku i spo-
koju publicznego przemawiają przeciw
powyższemu zezwoleniu”,
Wszystkie półżydowskie i żyduwskie

dzienniki (jak Expres 11.) są bez przesz-
kody sprzedawane po ulicach miasta, a
nawet powiększyła się falanga sprowa:
dzonych z Krakowa kolporterów.
Ostrzegamy. — Po Nowym Targu i po

wiecie uwija się niejaki p. Bodurek twór
ca i jedyny przedstawiciel „Stronnictwa
Narodowego Młodych”. Usituje on pro
wadzić rozbi acką robotę. Źródło inspi-
raci i funduszów znane.

Komuniści przy pracy. — W окоНсу
Czarnego Dunajca pojawiały się vd dłuż-
szego czasu kornunistyczne ulotki o treś
ci antypaństwowej. Zainteresowali się
niemi narodowcy i wyciągnąli za pejsy
prowodyrów. (k)

 



Chów koni i owiec a bezpieczeństwoiobrona Państwa
Na ostatnim zjeździe fachowo-rolni-

czym w dniach 5 i 6 b. m., poświęco-
nym sprawie produkcji zwierzęcej,
dużo miejsca zajęło — jak już podno-
siliśmy — zagadnienie rozwoju tol-
nictwa ze stanowiska potrzeb państwą
w wypadku wojny. Tak np. inż. J.
Grabowski, b. dyrektor departamentu
chowu koni w min. roln., przedstawił
znaczenie hodowli końskiej dla odro-
ny kraju i gospodarstwa narodowego,
w czem jesteśmy, pomimo świetnych
tradycyj, w tyle za innymi, Podczas
śdy w szeregu innych państw jeden o-
gier stadnin państwowych przypada
na 600 — 900 koni, u nas na 2.600 ko-
ni. Prelegent wymienił szereg po-
stulatów organizacyjnych, podkreśla-
jąc ważność roli, jaką w rozwoju ho-
dowli koni odegrały u nas związki
hodowlane. Wielką konsternację
wywołało wyliczenie przez jednego z
obecnych wojskowych szeregu wi2l-
kich gospodarstw hodowlanych, pro-
dukujących pierwszorzędny materjał
remontowy i zarodowy, cieszących się
powszechną renomą, które mają
wkrótce ulec wywłaszczeniu na cele
reformy rolnej. Dotychczas 95 proc.
koni do remontu dostarcza większa
własność rolna, to też w dyskusji traf-
nie wskazano, że tak z punktu wi-
dzenia hodowli koni, jak i bezpieczeń-
stwa państwa, błędem jest pomniej-
szać większą własność, dopóki niema
jeszcze oczekiwanych hodowców
wśród drobnych fermerów. W związ-
ku z tem przyjęto wniosek pułkowni-
ka Rozwadowskiego następującej tre-
ści:

„Biorąc pod uwagę zapowiedzi i
częściową już rozpoczętą likwidację
większych majątków hodowlanych na
rzecz przebudowy ustroju agrarnego,
co grozi już teraz poważnym wstrzą-
sem, a w przyszłości zanikiem hodo-
wli konia wojskowego, i w pelnem
zrozumieniu szkody wynikłej stąd dla
obronności państwa, VI ogólnopolski
zjazd fachowo - rolniczy zwraca się z
gorącą prośbą do pana ministra rol-
nictwa, by zechciał urzędowo stwier-
dzić, że hodowla konia wojskowego
będzie nadal przez rząd popierana, a
majątki hodowlane będą w przyszło-
ści specjalnie chronione przed przy
musowym wykupem parcelacyjnym'.
; Zjazd zwrócił się również z apzlem
do prezesa Koła posłów rolniczych w
Sejmie, generała Żeligowskiego „o po-
parcie na terenie izb ustawodawczych
wniosków, zapewniających spokojnie,
na dłuższą metę obliczoną pracę ho-
dowcom konia wojskowego”.
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Społeczeństwo polskie łatwo poj-
mie znaczenie konia dla armii, bo to
nam przekazała nasza tradycja, ale
wcale nie mniejsze znaczeniedla ar-
mji ma również chów owiec, chociaż
pozornie może się to wydawać dziw-
ne. Sprawę tę na cytowanym zjež-
dzie omawiał prof. Rostafiūski. Jak
zwykle ze swadą opowiedział o różni-
cach pogłowia owiec w Polsce i pró-
bach jego poprawy. Omawiając rocz-
ne obroty poszczególnych przemysłów
krajowych w Polsce, w celu podkre-
ślenia pozycji, jaką wśród nich zajmu-
je przemysł wełniany, prelegent pod-
kreślił, że w ogromnej większości
przemysł ten opiera się niestety, na

 

Rozporządzenia wykonawcze dopodatków
od nieruchomości oraz dochodowego

W. dn. 24 bm. odbyło się w min skar-
bu pod przewodnictwem prof. A. Krzy-
žanowslkiego posiedzenie komisji podat-
kowej, której przedmiotem obrad były
projekty rozporządzeń wykonawczych do
dekretów, o podatku od nieruchomości
«raz do "stawy o podatku dochodowym.
Oba proekty wywołały obszerną dysku
się. w trakcie której wysunięto szereg
wniosków i poprawek.
W szczegóh ości, o ile chodzi o roz-

porządzenie wyxonawcze do dekretu o
podatku od nieruchomości, wyrażono o-
pin'ę, aby wyraźnie sprecyzować w roz-
porządzeniu, co należy uważać za grunt
niezabudowany, podlegaiący opodatko-
waniu, aby kwestja ta w zasadzie bardzo
ważna nie nastręczała w praktyce wąt-
pliwości, Ponieważ dekret nie przewidu-
je zwolnienia od podatku od nierucho-
mości w wypadku „próżnostania”" loka-
li, proponowano, aby kwestję tę unormo-
wać w rozporządzeniu i przewidzieć ulgi
w tych wypadkach, gdy ubytek w przy-
chodzie z danej nieruchomości przekro-
czy pewną granicę,

Komis'a wyraziła pogląd, że sprawa ta
powinna być uregulowana drogą »dpo-
wiednich zarządzeń min. skarbu na pod-
stawie ogólnych uprawnień, wynikają-
cych z ordynacji podatkowe”.

Dyskusję wywołała również sprawa o-
płat za wodę z punktu widzenia podatko-
wego. Są bowiem nieruchomości, w któ-
rych komorne skalkulowane jest w ten
sposób, że mieści w sobie również opłatę
za wodę, w innych natomiast nierucho-
mościach właściciel opłatę za wodę po-
bierą odrębnie od komornego i potrzebne
sumy przekazuje .właściwym władzom
samorządowym, pełniąc „w ten sposób
funkcje inkasenta tych władz.
O ile chodzi o pierwszy wypadek, po-

datek od nieruchomości obliczany. . jest
również i od opłat za wodę, ponieważ
opłaty te mieszczą się w sumie komor-
nego. !
W wypačiu drugim powsta'e kwestia

czy dla wymiaru podatku od nierucho
mości należy doliczyć opłaty za wodę do
įkomornego, czy też nie brać ich w ra:
chubę. 3
Przeważył pogląd, że należy 'e doli

czać do komornego śwoli równomiernoś
ci opodatkowania w całem państwie, bo
wiem fakt, że w jednych nieruchomoś.
ciach opłata za wodę wliczona jest w ko
morne, w innych — nie, jest wynikiem
przypacku.  

cudzych surowcach. Staje się to zro-
zumiałe, gdy sobie uprzytomnimy, że
przędzalnie i fabryki sukna i składy w
Łodzi, Tomaszowie, Białymstoku, są
w rękach obcych: żydowskich i nie-
mieckich,

Zjazdy rolnicze od szeregu lat zwra-
cały już uwagę na konieczność podpo-
rządkowania sprawy tych surowtów
interesowi państwa. Zjazd ostatni przy
udziale kilkunastu hodowców z całej
Polski jeszcze raz dobitnie stwierdził
konieczność zwrócenia większej u
wagi na szkody, wynikające z wpły-
wów obcych w handlu i przemyśle zol-
nym i związanym z surowcami rolni-
czemi,

W toku dyskusji nad projektem roz-
porządzenia wykonawczego do ustawy
o podatku dochodowym podniestoso m.
in. kwestję oceny z stanowiska podat-
kowego wydatków _inwestycynych w
przedsiębiorstwach przemysłowych, któ-
ra, aczkolwiek została 'uż dostatecznie
wyjaśniona w dotychczasowem  orzecz-
nictwie sądowo - administracy'nem, to
jednak z punktu widzenia ogólnej poli-
tyki gospodarczej jest nadal przedmio-
tem powszechnego zainteresowania

Przy omawianiu odpisów na amorty-
zacę, wysunięto konieczność wprowa
dzenia bardzie” względnej niż dotych-
czas wysołtości odpisów, a to celsm u-
możliwienia  przedsiębiorstwom prze
mysłowym tworzenia funduszów na od-
budowę maiątku inwestycyjnego, stwier-
dzono bowiem, że przy obecnej koniunk-
turze przedsiębiorstwa w bardzo wielu
wypadkach pracwią z deficytem, który
nie pozwala na odkładanie funduszów na

odnowienie,
Wreszcie na zakończenie obrad  ko-

mis'a wysumęła postuht wyłączenia
osób prawnych z obowiązujące obecnie
ustawy o podatku dochodowym i usta-
nowienia odrębnego podatku dla tej ka-
tegorji płatników.
z

Sytuacia walutowa
Na giełdach walutowych nie zanoto-

wano żadnych poważniejszych zmian.

"Innemi słowy rynki w dalszym ciągu po-

zostają pod wpływem ucieczki od franka
francuskiego, która wywołuje zwyżkę
kilku innych walut. i odpływ złota z
Francji.
Dewiza na Londyn — mimo interwen-

cji angielskiego funduszu walutowego —
utrzymuje się na wysokim poziomie z  tendencją jeszcze mocniejszą. W: związ-
ku z tem można wyrazić przypuszczenie,
że ruch złota z Francji do - Anglii jest
dość intensywny. Dewizę na Londyn no-
towano: w Warszawie 26,28, w Zurychu
bez zmian 15,16, w Paryżu 7500. Póź- |
niejsze notowania londyńskie świadczą o ,
zwyżce funta. о |
Dewiza na Nowy Jork utrzymała się

na dotychczasowym poziomie, a więc
dość wyraźnie powyżej parytetu, ale
znacznie niżej od górnego punktu złota. |
Notowania Zurychu i Amsterdamu, które |

Bilans Banku Polskiego
za drugą dek dę marca a

W ciągu drugiej dekady marca zapas
złota w Banku Polskim zmniejszył się o
18,6 milj. zł, do 426,6 milj. zł., natomiast
stan' pieniędzy zagranicznych į dewiz
wzrósł o 13,0 mil“. zł. do 46,7 m". zł.
Suma wykorzystanych kredytów spa-

dła o 19,3 milj. zł. do 716.9: mil. zł.,
przyczem portfel wekslowy zmniejszył
się o 12,6 milj, zł, do 595,3 milj, zł.,
portfel zdyskontowanych biletów skarbo-
wych — o 0,2 milj, zł. do 38.8 milj. zł.
i stan pożyczek zabezpieczonych zasta-
wam; — o 6,5 milj, zł. do 82,8 milj. zł.
„Zapas polskich monet srebrnych i bilonu
wzrósł o 13,3 mili. zł. do 25,3 miij. zł.

Pozycje „inne aktywa” i „inne pasy-
wa” uległy spadkowi, pierwsza o 56
milj. zł. do 2082 milj, zł., druga — o

0,7 milj, zł. do 321,3 milj, zł.

074

Polskie zobowiązania
zagraniczne

W drugiej połowie marca przypadają
płatności następujących zobowiązań
państwowych — częściowo już przeka-
zanych — na łączną równowartość około
22 milj. zł, a mianowicie: z tytułu ob-
sługi 7 proc. poż. stabilizacyjnej — 270
tys. dolarów w złocie, 6 proc. poż. dola-
rowej — 417 tys. dolarów, 6 i pół proc.
poż. zapałczanej — 1,2 milj. dol., z ty-
tułu obsługi zobowiązań min. komun'ka-
cji — 5,9 milį. fr. fr., 759 tys. dolarów
i 784 tys. funtów ang. z tytułu obsługi
długu polikwidacyjnego — 3,9 milj fr. fr.
i 141 tys. fr. szwajc., wreszcie z tytułu

 

* zobowiązań Funduszu drogowego 175 tys.
fr. szw. i 150 tys. fr. fr.

Dewaluacja
marki niem eckiej ?
Berliński korespondent  „L'Informa-

tion'* donosi, że w dalszym ciągu utrzy-
muje się w kołach finansowych pogło-
ska o rychłej dewaluacji marki niemiec-
kiej, która prawdopodobnie miałaby wy-
nieść 40 proc. obecnego kursu. O ile
chodzi:o niemieckie stosunki międzyna-
rodowe, krok ten stanowiłby zalegalizo-
wanie obecnego stanu rzeczy, z punktu
widzen'a wewnętrznego zaś dewaluacja
miałaby na celu przedewszystkiem re-
dukcję obciążeń wewnętrznych. Zdaniem
kół finansowych Rzeszy, dewaluacja u-
możliwiłaby uporządkowanie finansów
Niemiec oraz ułatwiłaby rokowania po-

życzkowe.

Wiadomości zagranczne
„Memeler Damfboot" donosi o ponow

nym wyjeździe do Berlina delegaci V
tewskiej do dalszych rolkowań gospodar
czych z Rzeszą. Jak wiadomo, niedawno
rokowania lifewskko- niemieckie prowa-
dzone w Berlinie zostały przerwane i
delegac'a. litewska wyjechała do swego
kra'u. Obecne doniesienie dziennik. kró-
lewieckiego świadczyłoby o wznswieniu
przerwanych rokowań.
SL alia a iii

wykazały poważniejszych zmian. Pewne
dalsze wzmocnienie wykazuje Belgja.
również w związku z wzrastającym popy-
tem na rynku francuskim. Od górnego
punktu złota jednak dzieli ją jeszcze

od szeregu tygodni są bardzo mocne, nie | dość poważna marża,
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Droga do San Triste
nął

opisaną radością,

nek — powiedział spokojnie. — Może złapią i nas.
Jedno jest pewne: jeśli obrabują raz jeszcze stare-
go Simona, serce mu pęknie. Popatrz się — szep*

: Mały i Alicja Alverado odjechali trochę na
bok; nie mówili nic, patrzeli tylko na siebie z nie-

odkrywając wzajemnie w swo"

Małego, by mówił wyraźniej,
wytłumaczył im o co chodzi, Gardziel wąwozu by”
ła bardzo wąska, mógł się w niej zmieścić tylko

jeden koń naraz; wąwóz rozszerzał się dopiero ku

górze, tam gdzie szczyty oddalały się od siebie.
Wobec czego, jeden uzbrojony i odważny czło”

wiek mógł się tu utrzymać przez dłuższy czas, ma"

W kilku słowach
* czyszczona 24,00 — 25,00;

  

Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

— Do miljona, jeśli wolisz — W jaki sposób
to zrobili nie wiemy: zoetawiliśmy ich samych na

pół minuty. Tłumaczyłem właśnie Marmontowi,

żeby nie ułatwiał nam zadania i nie zarzynał ich.

Nim zdążyłem mu to wytłumaczyć, dwóch z nich

oswobodziło się od sznurów. Ja rozporządzalem

tylko jedną ręką, więc gdyby doszło do walki był-

bym do niczego. Wobec czego ledwo uszliśmy z ży”

ciem i puściliśmy się w stronę Ulloa. W miedzy-

czasie oni pędzili jak lokomotywy. Dojechali do

San Triste, wytłumaczyli Alveradowi, że mają

z sobą prawdziwego Vćreala, z jego pomocą posta*

wili na nogi całe miasto i złapaliby Małego w sidła,

gdyby nie senorita, Ta zacna dusza przyleciała go

ostrzec.
Pojechali razem, a za nimi pędziły te wvjace

d'abły. My n'e mogliśmy bardzo prędko jechać bo |

mnie ręka bolała, więc spotkaliśmy się. Ot i cała

historja, Ale nie wiesz jeszcze jednego: sądząc po

rykach, które od przeszło godziny słyszymy za so"

bą, na czele tej procesji jedzie Grenacho i jego ban-
da wygłodniałych wilków. Moi drodzy, niedobrze
jest z nami.

Denny wysłuchał opowiadania o tych wszyst-
kich katastrofach: twarz jego wyrażała różnorodne
uczucia, W końcu wzruszył ramionami.
— Zanim zdążymy przepchnąć muły na tam

fą stronę, złapią je napewno a z niemi cały ładu"  

ich oczach coraz to nowe duchowe piękno.
— Tak było przez całą noc — mruknął Mar:

mont. — Kule Grenachowej bandy świstały im
koło głów, a oni śpiewali. Oszaleli oboje.
— Przekonamy się o tem — odparł Halsey.
Hallo, Jones!
Mały odwrócił ku nim uśmiechniętą twarz.
— W jaki sposób możemy zatrzymać tę ban-

dę i dostać się do statku?
Mały oprzytomniał i rozejrzał się wkoło siebie.
—Alicjo — zwrócił się do dziewczyny — jedź

tym wąwozem i dalej droóą. W dolinie spotkasz
karawanę mułów, Zostań się z niemi, My nadje-
dziemy za chwilę,

Alicja zawahała się. |
— A co będzie z tobą? — spytała,
— Zaufaj moiemu szczęściu — ódpart..
Odjechała kłusem w słąb wąwozu, żegnając

go ruchem d!oni, W'rótce znkła im z oczu.
Mały zbliżył cię do tow*rryszy. |
—Jest tylko jsden sposób —oznajm?ł m a w

głosie jeńo nie znać bylo naimnie'szego w”ruszena.
Musimy postąpić tak. jak rbbią podróżni ,śdy

stado wilków zanadto zbliża się do nich: wyrzuci”
my jednego z pasażerów z sanek, to zajmie wilki
przez jakiś czas,

ROZDZIAŁ XXXT..

POŚWIĘCENIE

Choć słowa te wypowiedział wesołym tonem,
treść ich była bardzo poważna, Marmont poprosił

 
|

iąc za przeciwnikow nawet takich zabijakėw i de-
speratów jak Grenachowi satelici, Bo to z nimi na-
pewno będą mieli do czynienia,

Greracho i jego kompanja zahartowana prze”

ciw wszelkim zmęczeniom, przyżwyczajona do
jazdy dniem i nocą na pół-dzikich mustangach, nie”
zbyt rączych, ale zato niezmordowanych i zdol-

nych do całodzienneśo galopu, wyprzedziła nape-
wno obywateli San Triste, choć mieli dobre konie
i niewątpliwie starali się dotrzymać kroku.

Niebezpieczeństwo było poważne: zbóje za*

atakują ich z całym rozmachem, którego nie będzie

hamowała ani nieśmiałość, ani wahanie, ani skru-

uły.
P sa czwórka nie zawahała się ani na chwilę.

Orzeł czy reszka; jeden do czterech, każdy miał te
same szanse przesrania, Wyciągnęli pieniądze, W

pierwszem losowaniu wyeliminowani zostail Hal-

sey i Denny. W druciem wyśrał Mały. Marmont
nietylił sie powoli no.srebrna. monetę i bardzo sto”
oniowo wyjrostow'ł krzyż. Ne chciał. nim zdą”
ży się opanowsć. by towarzysze dostrzegli na jego
twarzy wyraz zórozy Po chwili stał już wyprosto”
wany i uśmiechnięty. у :

Z wielką powagą, bez cieńia sztucznej litości.

żegnali go towarzysze. Wiedzieli, że śdyby los padł

na jednego z nich, Marmont po pożegnaniu ska*

zańca zawróciłby konia i odjechałby, świżdżąc nie”
frasobliwie. Swój własny los potrafił Francuz po”

traktować równie wesoło,
: IC, d. 2).

  

„ Natychmiast płatne zobowiązania
zmniejszyły się o 0,4 milj. zł. do 193,2
milj, zł. т

Obieg biletów bankowych — w wyniku
wyżej wymienionych zmian — zmtńiej-
szył się o 161 milj. zł. do 9349 milj. zł.

Pokrycie złotem: wynosi 40,64 proc,
przekraczając normę statutową. o-beze

mała 11 punktów, ©
Stopa dyskontowa 5 proc.,. od pożye

czek zastawowych 6 proc, ;
m———

Giełdy pieniężne |
Warszawa, dnia 26 marca1936.r.

DEWIZY ` \

Belgja 89,70 (sprzedaž 89,88,“ kupifo
8952); Holandja 360,90 (sprzedaż 361,62,
kupno 360,18); Kopenhaga 117.25 r
daž 117,54, kupno 116,96); Londyn 26,28
po 26,35, kupno 26,21); Nowy
„Jork (kabel) 5,29 i pół (sprzedaż 5304
trzy czwarte, kupno 5,28 i jedna czwar-
ta); Paryż 35,01 (sprzedaż 35,08, kupno
3454], Fraga 2! 96 (sprzedaż22,00; kup-
ro 21.32). Szwejcarja 173,30 įra
173,64, Кирпо 172,96); Sztokholm 135.50
(sprzedaż 135.83, kupno 135,17).

oty dewizami mniejsze, tendencja
dla dewiz nieiednolita, Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5,30 i j
czwarta — 5,30 i pół; rubel złoty 4,82 i
pół; dolar złoty 905, W obrotach z:
watnych marki niem. (banknoty) 137,
— 137,00. W obrotach prywatnych funty
ang. (banknoty) 26,28 — 26,30. ы

PAPIERY PROCENTOWE
7 proc pożyczka „stabilizacyjna 62,75
— 6225 (odcinki po 500 dol.) 62,75. (w
proc.).'4 proc. państwowa pożyczka pre-
mjowa dolarowa 51,30; 5 proc. pożyczka
konwersyjna 59,63; 6 proc, pożyczka do-
larowa 75,00 (w proc.); 8 proc. L.Z. Ban-
u gospodarstwa WMI 94,00 (w

proc.) ; 8 proc.obiżacje Banku fo odar-
stwa k:ajoweg': 94.00 (w proc.); 7 proc.
L. Z Banku gespodarstwa krajowego
83,23; 7 pioc obiiśscje API dar-
stwa Aoėėje 6525, * proc, L. Z. Ban-
ku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku
rolnego 83,25, 4 i pėl proc. L. Z. ziem-
skie serja V 44,00 — 43,38 — 43.50;
4; pół proc. L. Z. Poznańskie, ziem=
stwa ORO serja K — 42,00; 5 pr.

„ Z, m, Warszawy (1933 r.) 54.00 —
54,13 — 53,63; 5 proc. L. Z. m. Siedlec
(1933 r.) 26,75; 5 proc. L. Z. m, Często-
chowy (1933 r.) 44,50; 5 proc. L. Z. m,
Kielc (1933 r.) 41,75.

AKCJE :
Bank Polski 96,00; Warsz. Tow. Fabr,

Cukru 23,00 — 23.50; Lilpop 9.00; Ostro-
wiec 25 00. о.
Dla pożyczek państwowych tendencja

dla listów zastawnych przeważnie sła
sza, dla akcyj niejednolita. 7 proc. po*
życzka Śląska 68,50 — 67,50; 7 proc, po*

Warszawy (Magistrat) 66,30;
3 proc. renta ziemska (5, zł.) 47.50
(1.000 zł.) 48,25 — 48.00 (500 zł.) 50.25
zł.: 3 proc. pożyczka premjowa budowla-
na 27,25; 4 PZ pożyczka premjowa :n=
westycyjna 54,25. ORA

Gielda zbożowa
. Warszawa, dnia 26 marca 1936 r. ;

Pszenica jednolita. 753 g BZ
21.75; Pszenica zbierana 742 gl 20,75 —
2125; Żyto | standart 700 gl. 13,25. —
13.50; Żyto,I-A standart 710 gl. - ——;
Żyto II standart 687 gl. 13,00. —
— 13,25; Owies I standart 497 gl. 15,50
—15,75; Owies I-A standart 516 gl. 15,75
—16,00; Owies II standart 460 gl. 14,75
— 15,25; Jęczmień browarny g. beż
obrot. 15,75—16,00; Jęczmień 678;673 gl.
15,50 — 15.75; Jęczmień 649 gl. 15,25 —
1550; Jęczmień 620, 5 8 15,00 — 15,25;
Groch polny 1800 — 19,00; Groch Vic-
toria 30,00 — 32,00; Wyka 24,00—25,00;
Peluszka 24.00 — 25.00;Seradela podw,

ubin nieb,
9.50 — 10,00; Lubin żółty 12,50 — 13,00;
Rzepak zimowy 42,00 — 43,00; Rzepik
zimowy 41,00 — 42,00; sig letni 41,00
— 42,00; Rzepik letni 41,50 — 42,50;
Siemię Iniane basis 90 proc, 35,50 —
R Koniczyna czerw. sur. bęz. gr.

ainionki 115,00 — 130,00;  Konic:
czerw. bez kan, o czyst. 97 proc, 16000
— 170,00; Koniczyna biała surowa 60:00
—70,00; Koniczyna biała bez kan. 0 czyst,
97 proc. 80,00 — 100,00;: Mak niebieski
bez obrot. 60.00 — 62.00; Ziemniaki jad,
4,50 — 550; Mąka pszennagal I-wyc.
0 — 20 proc. 34,50 — 36,50; 22 PSŁ.
I-A 0—45 proc, 32.50 34,50; Mąka psz.
1-B 0—35 proc. 31.50 — 32,50, Mąka
szen. |-C 0—60 proc. 30,50 — 31,50;
aka pszen. |-D 0—65 proc. 29.50 —

30,50; APŁ I-A RLZ: prog
28,50 — 29,50; Mąkapszen. II-B 20—6:

roc. 2650 — 28,50; Mąka pszen. II-C
452555 proc. — — —įMaka szen. II-D
45—65 proc. 24,00 — 25,00;
Н-Е 55—60 proc. — — —;Mąka pszen.
1I-F 55—65 proc. 23,00 —24.00; Mąka
szen. II-G 60—65 proc. 22,00! — 23.00; |
aka pszen. III-A 65—70 proc. — — —i

Maka pszen. III-B 70—75 proc. — —
Mąka pszen. pastewna 15,00 — 16.00;
Mąka pszen. razowa 0—95 proc. — — —;
Maka żytnia „wvciągowa“ 0—30 proc.
2100 — 2200; Maka żytn gat I 0—50
proc. 21 00 — 2200; Mąkażyt. śat. I0—
65 proc. 2000 — 20.50: Maka żyt gat.
II 50—65 proc 1600 — 1700; Maka ET
razowa 0— 95 proc- 16.00 — 16.50; Mąka
żyt. pośledna ponad 65 proc. 12.50 —
3 00; Otręby pszenne grube przem.
stand, 12,50 — 13 00; Otrebv pszen. śret
przem. stand. 11,50 — 12.00; Otręby.
miałkie przem. stand, 11,50 — 12.00;
Otręby żytnie 10.25 — 10,75; Kuchy Inia-
ne 17.25 — 17,75; Kuchy rzepakawe 15.00
e Šruta pie 45 proę. bęz obrot.

Ogólny obrót 1825, tonn, «w tem.żyża
527 tonn. Usposobienie sj jne; :

a pszen,

  

   



Piąty

W. dniu wczorajszym: proces 16-1u
komunistów w Sądzie Olkręgowym
rozpoczął się punktualnie o godz.
10-ej rano.

Po upływie dwudziestu minut, w
ciągu których zbadano dwuch pozo-
stałych świadków, przewód sądowy
został zamknięty.

Z kilkugodzinnem przemówieniem
oskarżającem wystąpił prokurator
Piotrowiski. Na wstępie przemówie-
nia prokurator scharakteryzował ca-
łość sprawy, dowodząc, iż Sąd ma
do czynienia nie z procesem naro-
dowościowym, jak tego sobie chcą
oskarżeni, lecz z procesem komiuni-
stów. Wszyscy siedzący na ławie
oskarżonych nie tworzą jednej naro-
dowości, gdyż znajdują się wśród

Komunikacja
Od dnia 29 b. m. zostanie urucho-

miona komunikacją autobusowa Wil
no — Oszmiana.

Dotychczas kursują autobusy na
dinjach: 1) Wilno — Nielmienczyn, 2)
Wilno — Nowa Wilejka, 3) Wiilno—
Troki, 4) Wilno — Michaliszki —
Worniany — Świr, 5) Wilno — Pod-
brzezie, 6) Wilno — Mejszagoła, 7)
Wilno — Turgiele, 8) Wilno — Lida,

 

"Zabi! policjanta aby zdobyć zautanie komunistów |

dzień procesu 16-tu
komunistów

nich Białorusini, Rosjanie i Żydzi,
. Proces więc ten nie jest wyrazem

dążeń narodowościowych, lecz wy-
łącznie charakteryzuje sposób dzia-
'łania komunistów, znajdujących się
'па żołdzie obcego państwa. Następ-
nie prokurator kolejno omawia dzia-
|łalność poszczególnych oskarżonych,
domagając się w konkluzji surowej
jkary dla wszystkiich, którzy się zna-
leźli w tym procesie na ławie oskar-
żonych.

Po przemówieniu prokuratora na-
Istąpiła przerwa obiadowa do godz.
18-ej; poczemi kolejno przemawiać
„zaczęli adwokaci obrony. *
| W dniu dzisiejszym spodziewać
się należy zakończenia procesu. (e)

autobusowa
9) Wilno — Lida — Szczuczyn, 10)
Wilno — Bieniakonie —  Dziewie-
misziki, 11) Wilno — Ejszyszki —
Raduń, 12) Oszmiana — Dworzec —
Oszmiana, 13) Święciany — N. Świę-
„ciany, 14) Lida—Grodno, 15) Szczu-
|czyn — Różanka.
| O uruchomieniu pozostałych linii
oddział drogowy Urz. Wojewódzkie-
šo poda we właściwym tenminie.

-_ Plac Kotedrolny jako węzeł dród1

| W artykule onegdajszym o regu- musi zboczyć na lewo, by po dolko- jednak podzielić wywodów. prof.

lacji Placu Katedralnego wspomnie-'naniu objazdu Bazyliki znowu wró- Morelowskiego, dotyczących wymie-

liśmy, że na Placu Katedralnym cić ku Antokolowi. Ten stan rzeczy nionej autostrady, gdyż wychodząc

krzyżują się najważniejsze szlak: ko- na stałe pozostać nie może. Musi ze słusznych założeń dochodzi on do

munikacyjne Wilna: południe —pół-|
noc i zachód — wschód.

Sprawa ta wymaga głębszego
rozwinięcia. Komunikacja południa |
z północą t. zn. Dworca kolejowego
z Antokolem i Śnipiszkami musi od-
bywać się ul.Wielką i Zamkową (spra
wy powiązania Dworca z ul. Wielką
tutaj nie poruszamy) i poprzez pl.
Katedralny: wiązać się z ul. Mostową
i Arsenalską. Istnieje wprawdzie je-
szcze drugi równoległy szlak (wiel-
kiej wagi) przez ul. Zawalną i Wileń-
ską do mostu Zielonego, ale ten dru-
gi szlak nie zmniejsza znaczenia
pierwszego. Zresztą, o ile przy
Elektrowni, zostanie przerzucony do;
ul. Arsenalskiej most, szlak przęzul.|
Wileńską i Zawalną straci na zna-
czeniu, a szlak przez Plac Katedral-
my stanie się jeszcze ważniejszy.

Otóż zdailmy sobie sprawę, że w
obecnym stanie rzeczy ul. Zamiko-
wa uderza w Cielętnik i właściwie
ikończy się ślepo. Cały ruch kołowy
SSDSDK EET ET TERE AOCALBY

Zaparcie, Wybitni przedstawiciele wie-
dzy medycznej przekonali się, że nawet
najdelikatniejsze dzieci chętnie zażywają
i dobrze znoszą naturalną wodę gorzką)
„Franciszka Józefa”, Zalaeana przez lekarzy. į

 

36 lat więzienia za współudział w zbrodni

W dniu 1 maja r. ub. w mieście
Antopol, pow. kobylniki, zamordo-
wany został czas jańmaąrku po-
sterunkowy P. P., Bolesław  Drze-
wiecki.
_ Okoliczności tego dość niezwiykłe-
g0 zabójstwa w biały dzień przed-
stawiają się następująco: Jesienią
34 roku z Argentyny do wsi Derew-
no, pow. Ikobylnicki, powrócił miesz-
kaniec tejże wsi, Aleksy Konecki.
Usposobiony  komunistycznie  Ko-

Motywy zakazu zebra-
„nia Stron. Narodowego

'.Z powodu notowania wypadków
wybijania szyb «w Nowej Wilejce,

sprzepustek dla rolników,
"siądają grunty po stronie litewskiej.

i 12 wyp. odry, 11 ną świnikę,. 9-na +

'oraz porzucenia, fiolki „cuchnącej,
Starósta Powiatowy: Wileńsko-Troc-
ki zakazał członkom Stronnictwa
Narodowego urządzenia zgromadze-
nia publicznego, które miiało się od-
być w dniu 29 bm.

Przepustki graniczne
Starostwo Powiatowe Wiileńsiko-

;yTrockie przygotowuje około 2000
którzy po-

Przepustki ważne będą na codzieńne
“pzechodzėnie grariicy w czasie od
``1-во kwietnia do 1-go października,|

Spalił się dom
„wKolonii: Kolejowej

Wczoraj w Kolonii Kolejowej spa-
lił się dom mieszkalny, należący: do
inż. Piegutkowskiego, b. szefa sekcji

* technicznej Magistratu m. Wilna.
Dochodzenie przeprowadzone. u-

staliło, że pożar powstał skutkiem
ząprószenia ognia prżez robotników,
zatrudnionych przy pracy. (h)

Mimo, że robotnicy z fabryki
„Ardal“ zastosowali się w dniu o-
negdajszym 'do warunków, jakie im
postawicno na ostatniej konferencji,
idyrekicja fabryki niezupełnie ściśle
wywiązuje się z przyjętego zobowią-
zania co do zatrudnienia 100 osób
zpośród strajkujących.robotników.

, Wobec takiego stanowiska dy-
rekioji „Ardalu“ robotnicy zmuszeni

decki rozpytywał swoich  ziomlkėw,
czy należą do organizacji komuni-
stycznej i czy takowe tiu istnieje.

Po upływie pewnego. czasu po-
znał m-ca tejże wsi Mateuszą Ne-
steruka, który oddawna pragnął
„wykształcić się na propagandzistę'*
iw tym celu planował ucieczikę do
Rosji Sowieckiej. . Wówczas Aleksy
Konecki, jako widocznie doświad-
czony, poradził .mu by zabił kiogo-
kolwiek z policji śledczej, lub Imłun-
durowej, gdyż to ułatwi mu przejście
przez 'granicę sowiecką ze strony
bolszewickiej, oraz przez to wzbudzi
tam doj siebie. zaufanie.
Mateusz Nesteruk postanowił za-

stosować się do rady „towarzysza
i zaczął poszukiwać potrzebnej mu
broni. Odpowiedniej broni w postaci
rewolweru i sztyletu dostarczył miu
„trzeci wtajemniczony —Bazyli Trulk.
| Czwartym wspólnikiem zbrodni
stał się Mikołaj Kuźmicz, kitóry w
dniu krytycznym umyślnie wywołał

oddziałów
. ŚWIĘCIANY. Starosta powiato-

wy. święciański zawiesił działalność
oddziałów Litewskiego: T-wa im. św.
Kazimierza w Grzybach, Jankow-
szczyźnie, Kuciach i Worokalach,

Robotnicy rolni
| = GŁĘBOKIE. Drugi transport r0-
'botników, -rolnych do Łotwy z, po-
|wiatu. dziśnieńskieśo w ilości 126
mężczyzn i 205 kobiet wyjechał ze
stacji kolejowej Głębokie przez Tur-
mónt w dniu 26 b. m. specjalnymi po-
ciągiem, przydziełonym dlą relkruta-

 
Ponowna próba strajku iw Lidzie ...25..:; się jeszcze w: kraju z

że dyrekcja celowo. ich, rozszacho-
wała, aby osłabić wynik onegdajszej
akcji strajku generalnego, a. obecnie: „Polscy robotnicy
stara się po staremu do uruchomie-
mia wszystkich warsztatów pracy za
pomocą łamistrajków.

| Wczoraj wieczorem, zapadła osta-
*tetzna decyzja kamitetu strajkowe-
"$0 połączonych związków zawodo-
"wych w sprawie prowadzenia dalszej

Dalsze zawieszanie działalności organizacji

w miasteczku zbiegowisko, powodu-
jąc zgóry uplanowane zatrzymanie
$0 przez posterunkowego  Drze-
wieckiego. i

W. czasie odprowadzania Kužmi-
cza na posterunek nagle do post. B.!
Drzewieckiego podbiegł ztyłu Ma-!
teusz Nesteruk, który kilkakrotnie,
uderzył Drzewieckiego sztyletem w
szyję.  Naskutek otrzymanych ran;
post. B. Drzewiecki zmarł, nie od-|
zyskawsży przytomności, |

Zarządzony matychmiast za mor-
dercą pościg nie dał żadnego rezul-|
tatu. Zatrzymano jedynie jego wispól.
ników w osobach Aleksego Konec-
kiego, Mikołaja Kuźmicza, oraz Ba-
zylego Truka, których Sąd Okręgo-
wy w Pińsku skazał za współudział
w zbrodni na 12 lat więzienia każ-
dego.
W dniu wiczorajszym Sąd Apela-

cyjny w Wilnie rwyrolkk instancji
pietwszej zatwierdził w: całej qoz-
ciągłości. (e) )

litewskich
gminy święciańskiej. Powodem za-
wieszenia było uliawnienie faktów,
że działalność tych oddziałów może
zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi
publicznemu.

jadą do Łotwy |
cji przez dyrekcję kolejową w Wil-
nie,

Tym samym pociągiem z Postaw
wyjechało 252 robotników. Razem
z pow. dziśnieńskiego i postawskie- jemną w drodze potrąceń. Tylko ci
'$o pierwszym i drugim transportem
wyjechało 1.239 robotnic i robotni-
ków.

Aby dać możność robotnikom

|warunkami pracy, istniejącemi na
| Łotwie, robotnicy przed wyjazdem
„otrzymali bezpłatnie broszurkę p. t.

na Łotwie” oraz
tygodnika „Nasze| odezwę redakcji

| Życie”.
 

| Herbarz szlachty
| kalwińskiej

   

niewłaściwych wniosków.powstać naturalna arterja komuni-
Prof. Morelowski przypomina, żekacyjna, łącząca ul. Zamkową z An-

tokolem na tyłach Bazyliki. w Cielętniku, na tyłach Katedry mu-

Konieczność 'tej linji komunika- szą znajdować się pozostałości fun-

'cyjnej jest oczywista, Na dawnych 'damentów Zamiku Dolnego, dotych-

planach i widokach Wilna, w okre- czas niezbadane. Jedynym słusznym

sie istnienia jeszcze Zamiku Dolnego stąd wnioskiem byłoby poczynienie

widać, że na tyłach Katedry prze- starań, aby pozostałości te zbadaći

biegała droga poprzez bramy i dzie- jeśli znajdzie się w nich coś istotnie

dziniec zalmikowy. Później droga ta wartościowego zabezpieczyć od

została skasowana dla przejazdu, zniszczenia. A więc w pierwszym

ale cały ruch pieszy od Antokola do rzędzie niczego na tem: miejscu nie

śródmieścia tędy właśnie się kieruje. budować. Natomiast nie wynika z

O potrzębie takiej linji komunika- tego wcale, aby wąskim pasem po-

cyjnej świadczy również próbą nie- nad temi szczątkami nie mógł się

mieckich władz okupacyjnych, które odbywać ruch kołowy (po ulepszo-

mimo królkiego w Wilnie pobytu, nej nawierzchni) tak jak obecnie od-

stworzyły drogę Ikołową na Antokol bywa się ruch pieszy. Co więcej, ro-

poprzez t. zw. Aleję Syrokomli, boty przy ewentualnem przeprowa-

przecinając związek Ogrodu Bota- dzaniu takiej jezdni (zwłaszcza ew.

micznego z Cielęjtnikiem. Pomysł był roboty kanalizacyjne) mogą być tą
chybiony i dobrze, że tę drogę ska- pożądaną okazją do stwierdzenia, co

sowano, ale poczucie potrzeby takiej istotnie kryje się pod powierzchnią

linji komunikacyjnej, zwłaszcza dla ziemi w Cielętniku. Jeżeli istotnie

wojska i Szpitala Wojskowego, roz- znajdą się tam jakieś prawdziwe

„lokowanych na Antokolu jest nie- skarby architekitury pierwsi będzie-

jmy za tem, by przeprowadzenia tam-

Prof. dr. Morelowski w: swoim tędy jezdni zaniechać. Ale te roboty

odczycie, wygłoszonym przedkilku pokażą nam również niewątpliwie,

dniami (zdawaliśmy z niego sprawę którędy ulica przebiec będzie mogła

w „Dzienn. Wil.) wydrwił „magi- |i powinna.

strackie pomysły” komunikacyjne, a! Komunikacja zachodu ze wscho-

zwłaszcza pomysł „atostrady”|dem przez Płac Katedralny t. zn. od

przez Cielętnik. Zwierzyńca ew. Pohulanki ku Za-

Jesteśmy z wielkim szacunkiem|rzeczu jest naturalna i na przeszko-

dla wywodów Sz. Pana Profesora i'dy nie natrafia. Nie będziemy przeto

cenimy wyscce jego opinję o spra-|dłużej tej sprawy rozpatrywali.

wach antystycznych. Nie eg!

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ODCZYTY.

W dalszym ciągu pogoda pochmurna z — Odczyt dr. K. Piwockiego

wozpogodzeniami w dzielnicach północnych „Drzeworyt ludowy w Polsce'** odbę-

i środkowych, a z drobnemi opadami i mgłą dzie się w niedzielę, dn. 29 b. m.,

w południowych. o godz. 6 popołudniu, w sali Związku

Temperatura bez większych zmian (no-|Literatów przy ul. Ostrobramskiej 9.

cą przymrozki w północnej połowie kraju). |Odczyt, zorganizowany przez Towa-

Słabe wiatry z kierunków wschodnich. |rzystwo Popierania Przemiysłu Ludo-

wego mw. Wilnie, z okazji zjazdu 5-ciu

Towarzystw P.P.L., ilustrowany bę-

dzie pokazami i przeźroczami. Wstęp
wolny.

RÓŻNE.
— Zgłaszanie kwater. Ze wzglę-

du na zbliżające się uroczystości ma-

jowe, podczas których przewidywany
|jest liczny zjazd turystów do Wilna,
IZwiązek Propagandy Turystycznej
Ziemi Wileńskiej, rozpoczął z dniem
127 b.m., przyjmowanie zgłoszeń kiwa-
ter prywatnych. Kwatery można
zgłaszać od godz. 9 do 20 bez przer-

,wy w lokalu Związku, przy ul. Mic-
3kostki „kiewicza 32.
TYLKO я SĄDY STAROŚCIŃSKIE.
gas — Starostwo Grodzkie ukarała

w dniu 27 bm. žydą Icka Szyta (No-

wogródzka 64) za pobicie przecho-
"dzącego żołnierza grzywiną zł. 30 z
zamianą na 10 dni aresztu; handlarza
Zalmana Felmana (Tatarska 2) za

uporczywy handel w niedziele —
grzywną zł. 30 z zamianą na 10 dni
aresztu; Stanisława Krawczuna (Sło-

mianka 31), znanego awanturnika, za

opilstwo i zaczepianie przechodniów.
na ulicy Mickiewicza — $ zł.
10 z zamianą na 5 dni=

KRONIKA POLICYJNA.
— Sfałszowanie książeczki oszczędności.

W dniu 26 bm. o godz. 18-ej agenci poli-

cyjni zatrzymali w urzędzie pocztowym

Wilno 5, przy ul. Kałwaryjskiej 31, Józefa

Pawlukiewicza (Bołtupska 8) na gorącym

uczynku usiłowania podjęcia zł. 100 z ksią-

żeczki PKO, w której Pawlukiewicz prze-

robił zł. 2 na 102. Przyznał się do winy

i tłumaczył się, że zmusiły go do tego
ciężkie warunki materjalne.
— Kradzież w synagodze. W. dniu 25

bm. skradziono z bożnicy żydowskiej przy

ul. Antokolskiej 105 zegar ścienny, wartości
zł. 0 i zł, 10 w gotówce ze skarbonki.

Niezwłoczne dochodzenie doprowadziło do

odparte.

 

zi2 OGROSTY

SPRAWY WOJSKOWE.
— Pobór podatku wojskowego.

Władze ustaliły, iż podatek wojsko-

wy w postaci dodatków do państwo-
wego podatku dochodowego opła-

cają wszystkie osoby, od których

podatek dochodowy pobrany zostaje

z uposażeń służbowych, emerytal-

nych i wynagrodzeń za pracę na-

pracownicy państwowi, którzy nie

opłacają podatku dochodowego, są

zwolnieni od podatku  wojsko-

wiego. (h)
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Rejestracja bezrobotnych. Wi

dniu dzisiejszym w godzinach od

10—12 w poł. w Pośrednictwie Pracy

przy ul. Šubocz odbędzie się reje-

stracja bezrobotnych pracowników

nimiysłowych, starających się o za-

siłki z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Kwesta na Święcone w Herba-

БуЁ ш1е stanąć do.pracy uważając, akcji strajkowej. (hb) | W Wilnie bawi p. Szymon Ко-{
jnarski, potomek Szymona Konar-!
„skiego, straconego w Wilnie, Konar-

aN.O.K. Zarząd Herbaciarni dla
inteligencji prosi o nieomijanie kwe-

starek, które w niedzielę zbierać

znalezienia porzuconego na ul. Piaski ze-

gara,

Choroby zakaźne na Wileńszczyźnie
Według danych urzędowych. na

terenie woj. wileńskiego 'w czasie od
15 do 21 b „m: bylo 113 wypadków
zachorowań na jaglicę, 44 wypadki
śruźlicy (w tem 11 zgonów), 12 wy-
padków tyfusu plamistegó (w tem 1

 

płonicę, 7 na błonicę, 6 na zapalenie
„opon,mózśowych, 6 na grypę, 5 wy-
padków: zakażenia. pologowego (w
j'tem 1 zgon), 3 wyp. chor. na ospę
wietrzną i pc 1 wyp. Ikrztušca, twar-
dzielaipokąsania przez wściekłe

ski, po 12 latach pracy, przystępuje
do wydania w Warszawie herbarza
„szlachty kalwińsikie', opartego na
|materjałach kościelnych. Dzieło to
będzie zawierało spis 700 rodów|
szlacheckich, w znacznej części po-|
chodzących z Litwy.

będą na Święcone. Choć to koniec
miesiąca, ale jeszcze podzielić się
można z najbiedniejszemi, który sami
się nie upomną.

— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej — Rekolekcje wielko-

postne. O. P. Pelletier Z. K. wygłosi

KINO „HELIOS*,

Film ten nie jest „Superszlagierem”.

Jest bardzo miłym, awanturniczym obrazem

z życia amerykańskiej policji Obrazów ta-

kich było dość dużo w r. 1933/34, a potem

  
zgon), 8 wypadków duru brzusznego lub podejrzane o wściełkliznę zwie-

wyp. w pow. wileńsko-trockim), ы„гае.

 

Sport.
W. dn. 29 bm. odbędzie się w: Wil-

A

dalsze skolei konferencje:
Sobota — godz. 7 rano: Konferen-

cja dla pań: godz. 7 wieczorem Коп-

ferencję ogólną p. t. „Misza św. i na-

sze Odkupienie'”. Spowiedź w godzi. Nieszczęśliwy skok do pociągu "W
Józef Ragina z Wasiewicz, *śm.-|giną ma żmiażdźoną prawą nogę do|dzy KPW Ognisko a reprezentacją

łuczajskiej pow. postawskiego, w й olana, lewą stopę: i prawą rękę.| Lublina. Tego samego dnia w ra-
dniu 26 bm., o godz. 24-ej, usiłował |Pierwszej pomocy, udzielił imu lekarz| mach powyższych zawodów odbę-
wskoczyć na stacji kolejowej w Ru- |na miejscu, poczem przewieziono go|dą się zawody zapaśnicze przy u-
dziszkach do pociągu towarowego, |do szpitala trockiego. diale zawodniwów stołecnej Legii i
lecz upadł i dostał się pod koła. Ra= wileńskiego Ogniska. A

nie ciekawy mecz bokiserski pomię-

 

 
nach wieczornych.

Niedzielą — godz. 8 rano: Misza

św. z Komiunją św. wispólną i konie-
rencja p.t. „Odkupienie nasze i świę-

tość”; godz. 6 popoł. konferencja p.t.
„Zew Kościoła i dusz”.
nie ćwiczeń duchowych.

Zakończe- |

moda na nie jakoś minęła. Dobrze jednak,

że wracają. 2 godziny sensacji to przecież

odpoczynek po różnych salonowo + psy-

chologicznych piłach. Z. „Samochodu 99"

mogliby dużo nauczyć się nasi polscy re-

|żyserzy. Bowiem nikną tu przypisywane

Ipiedyś „dźwiękowcom”* defekty, a więc. po-

wolność akcji i dłużyzny filmu. Wręcz

przeciwnie, tempo jest błyskawiczne, „ame-

rykańskie”., Widz nie ochłonął jeszcze z

wrażeń jednej sceny, a już ogląda 3-cią

11 10-tą. M.



Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski na Pohułance. Dzis

© godz. 8-ej wiecz. jedno z ostatnich przed-

stawień komedji w 5-ciu aktach Beaumar-

chais „Wesele Figara".

Niedzielna popołudniówka, Jutro
o godz. 4-ej komedja Beaumarchais „We-

sele Figara" po cenach propagandowych.

— Premjera! Najbliższą premjerą Te-

atru Miejskiego na Pohulance będzie nowa

sztuka jednegoz najpopularniejszych ko-

medjopisarzy współczesnych 'W. -Fodora

p. t. „Matura”, która obecnie w Warszawie

cieszy się niesłabnącem powodzeniem od

szeregu miesięcy. Reżyseruje Wł. Czengery.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dzisiejszy
jubiłeusz A. Wilińskiego, Dziś teatr mu-
zyczny „Lutnia* obchodzi rzadkie w świe-

<ie teatralnym święto 50-lecia pracy arty-

stycznej zasłużonego działacza teatralnego

Aleksandra Wilińskiego. Jubilat dla uczcze
nia swego święta w swem rodzinnem mie-

ście wybrał operetkę klasyczną Millockera

„Biedny Jonatan”, która jest jedną z naj-

bardziej cennych, ze względów wokalnych.'

jak i scenicznych w repertuarze operetko-'

wym. Kierownictwo nie szczędzi kosztów
aby widowisko to stało na wysokim pozio-

mie i było jednem z najpiękniejszych wido-

wisk, jakie się ukazały dotychczas w „Lut-

mi', W operetce tej grają najlepsze siły

teatru oraz gościnnie występująca Ola

Obarska. Cała nowa wystawa według pro-

jektów W. Makojnika. Chcąc dać możność

wzięcia udziału w dzisiejszym święcie naj-

szerszym warstwom publiczności, Jubilat
wyraził życzenie, aby na dzisiejszy wieczór

przysługiwały zniżki studenckie i inne.
Uwaga! Zapisy na bankiet jubileuszowy

przyjmuje kancelarja teatru „Lutnia“.

— Jutrzejsza popoł. w „Lutni“. Występ

Oli Obarskiej. Jutro o g. 4 pp. po cenach

zniżonych op. Simonsa „Ty to ja'.

— Jutrzejszy poranek symfoniczny w
„Lutni”. Jutro o g. 12.15 pp. odbędzie się

7-my poranek symfoniczny Wil. Orkiestry

Symfonicznej pod dyr. A. Wyleżyńskiego.

Jako solistka wystąpi znakomita śpiewacz-

ka Stanisława Korwin - Szymanowska, W

programie: Gluck, Haydn, Opieński, Dupa-

re, Debussy, Maliszewski.  Wartościowy

program poranku wywołał ogólne zaintere-

sowanie. Dła wychowawców średnich za-

kładów naukowych będą specjalne zniżki.

— Teatr „Rewja”* ul. Ostrobramska 5.

Dziś program rewjowy pt. „Licytacja świa-

ta”, Początek przedstawień o godz. 6 min.

45 i 9 min, 15.

Z za kotar studjo.
Obrazki z dziejów mieszczaństwa polskiego

w audycji dła Polaków z zagranicy.
Duże zainteresowanie, jakie budzi w

społeczeństwie bliska już uroczystość od- |

słonięcia pomnika Jana Kilińskiego i pro-,

jektowany zjazd przedstawicieli organizacyj |

rzemieślniczych mieszczańskich, skłania

|

i

Polskie Radjo do zorganizowania audycji

dla Połaków z zagranicy, poświęconej mie-

szczaństwu polskiemu. Te „Obrazki z dzie-
jów mieszczaństwa polskiego!, w opraco-

waniu dr. Zofji Przybylskiej, zostaną nada-

me w dniu 28 marca, o godz. 21,00.

„Polacy na dalekich lądach i ocenanch* —

odczyt z radjowego cyklu,
Podróżnicy polscy, którzy pod obca

banderą obiegali dalekie kraje i morza,

pragnęli czemś zadokumentować swą przy-

należność do Polski. Jeden z tych podróż-

ników, Paweł Strzelecki, chcąc upamiętnić

imię Polski na dalekim lądzie Australii, gó-

rom australijskim, które pierwszy poznał i

zbadał, nadawał polskie nazwy. Otym pol-

skim podróżniku mówić będzie Roman
Umiastowski w feljetonie p. t. „O Pawle

Strzeleckim, który górom Australii nadał

polskie nazwy”, z cyklu „Połacy na dale-

kich lądach i oceanach". Feljeton nadany

zostanie dnia 28. III, o godz. 17,00.
„Zanik prowincji“ — odczyt radjowy.
Przy obecnym rozwoju šrodkėw komu-

„nikacyjnych możemy zaryzykować

|dzenie, że prowincja przestaje istnieć. Ale
psychologja społeczna nie nadąża za postę-

pem techniki. Pokutują jeszcze w pewnych

środowiskach dawne, prowincjonalne przy-

wary społeczne, utrudniające postęp. Ale

zaznacza się już pewien postęp w tej dzie-
|dzinie i możemy mieć nadzieję, że każde
z naszych miast stanie się swojego rodzaju.

stolicą, nie przez bezmyślne i snobistyczne

Li

sejf
twier-

 

maśladowanie wielkiego miasta, ale przez
wyzyskanie swoistych cech kulturalnych.
Na temat ten nadaniy odczyt w cyklu „Mó-

wimy o prowincji”, .Odczyt p. t. „Zanik
prowincji” wygłosi red. Kazimierz. Leczycki
;wdniu28. IIL., o.godz. 17,50,
ea Mierzejewski i SergjuszBenoni

w koncercie radjowym.

Na zakończenie tygodnia nadaje Połskie

Radjo koncert symfoniczny o charakterze

popularnym, łatwo dostępnym a przytem

muzycznie wysoce wartościowym. Orkiestra

Polskiego Radja pod dyrekcją Mieczysława

Mierzejewskiego odegra Suitę baletową

„Copelia“ Delibes'a, uwerturę doop. „Mar-
ta'* Flotowa i t. d. W koncercie tym weź-
mie udział znakomity śpiewak operowy Ser-

$jusz Benoni. Artysta odśpiewa arje ope-
rowe bardzo efektowne, mianowicie arję
Leporolla z „Don Juana'* Mozarta, arję Don

Basilia z „Cyrulika Sewilskiego" Rossi-
,mi'ego i inne, (28]IL o godz. 22,00.)

| „Comic-Jazz-Revue" -
lekka audycja radjowa.

Chicagowski komitet tygodnia „Wazyst-
ko dla zwierząt” urządza w kabarecie „Cla-

ridge-Star" wielką rewję groteskowo-eks-
centryczną,. w wykonaniu  najwybitniej-
szych... zwierząt amerykańskich. Na pro-

gram rewji złożą się eksceńtrycznę pio-

senki, parodje i groteski muzyczne w ujęciu|
nowoczesnem. Transmisję z tej rewji usły-

szymy przez radjo ze Lwowa dnia 28 mar-
co o godz. 20,00.

 

„domowego.

Polskie,Radjo„Wilno
Sobota, dnia 28 marca.

6.30 Pieśń. Gimnastyka, Mużyka z płyt.

Dziennik poranny. Muzyka z płyt. Giełda
rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10 — 11.57
Przerwa. 11.57: Czasi Hejnał. 12.03 Dziennik
południowy. 12.15 Hipopotamiątka, роё
12.25 Koncert. 13.25 Chwilka gospodarstwa

13.30 Godzina życzeń (plyty).
14.30 Płyty. 15.00 Obrazek obyczajowy z

współczesnej Rosji. „Śledź”. 15.15 Mała
skrzyneczka, listy dzieci. 15.25 Życie kul.
turalne miasta i prowincji. 15,30 Zespół ka-
meralny Niny Mańskiej, 16.00 Lekcja języka
francuskiego. 1645 Cała Polska śpiewa.
17.00 Polacy na dalekich lądach i morzach,
„odcz. 17.15 Nowości z płyt. 17.45 Świat na-
szych roślin. 17.50 Mówmy o prowincji.
18.00.Koncert solistów. 18.50 Płyty. 19.10
Nowości teatralne omówi Zygmunt Falkow-
ski. 19.25 Koncert reklamowy. 19.35 Wiad.
sportowe. 19.45 Pogadanka aktualna. 20.00
Lekka audycja Adolfa Fleischera, 20.45
Dziennik wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski
„współczesnej. 21.00 Audycja dla Polaków
zagranicą. 21,30 Wesoła Syrena. 22.00 Kon-
"cert. 23.00 Wiad. met. 23.05—24.00 Muzyka

taneczna
 

Znachor w opresji
LIDA (Pat). W Zabłociu, pow.

lidzkiego, władze bezpieczeństwa za
trzymały znachora wędrownego, bez
stałego zamieszkania, Jaśkiewicza,
który tnudnił się zamawianiem cho-
rób. Zarzucają mu, że, lecząc zama-
wianiem, popełnił oszustwa.

 

 
 

PAN)
SIINN MGE GERAS SATAAMINK AIONNASA, LKNIOSANNET LAS,

Reprezentacyjny naj-
nowszy przebój Pol-sPAN TWARDOWSKI |--==:PRZĘPROWADZKI urządzeń domowych

w-g ADAMA MICKIEWICZA. Roje gł Malicka, Bogda, Cwikiińska, Brodniewicz, Jaracz, Stępowski, Samborski, Znicz 1 in.

i biurowych, tak miejscowe jak i międry=

CASINOCASINO|pziśi Prz о &. 2-ej HELIOS Dziś.

miastowe, opakowanie mebli, szkła, pore

ś! Przebój „Sezonu Wszechświatowa sensacja

celany, rzeźb i t. p. oraz przechowanie
mebli najkorzystniej i fachowo załatwia,

33 2 e. Kapitalas: film o niebywałemREakcji. Nowaka we od r `

66szczęścia

dając 100% $warancję,

a W.rol. gł. bohat.filmu

"= m D orzz

  

SKLEP MEBLI
ZJEDNOCZENI

STOLARZE
SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN,

Wilno, Trocka 6
leca meble miękkie i twarde z włas-
= warsztatów. Ceny niskie. Za“>

tówkę i na raty.|

 

   

BIURO TRANSPORTOWE
„EKSPEDYCJA MIEJSKA” w. Wilnie,

gu żonSj
IR G 'TANDING oraz przepiękna ANN SHERIDAN.

Filmłapod Paramounta. Nadprogram: Atrakcje. Pocz. 4, 6, 8 i 10.15

| Robert
ia Taylor
„Boczna ulica“, clekawszyfni:„Zaledwiewczoraj“į,Nedprogrem bogaty

uł, Dominikańska 17,tel.9-87,

Film bardziej” wzruszający niż

ROCSKIE šio

Balkon25gr. ProgramNr.66p.t.:

© LACTTACJA ŚWIATA"

ŚWIATÓW!

„ Wielki szlagierowy w 2 cz. i 18 obraz. z udziałem najlepszych Wane

„Wojna w królestwie walca"

 

Wileński głód gpndytat

msm 9, tel. 3-23,

posiada na składzie i poleca: OPRYS-

KIWACZE, różnychtw ošci, sdrzew

4 krzewów owocowych; dla sadownictwa |

i ogrodnictwa do zwalczania szkodników

4. chorób: ŚRODKI CHEMICZNE. Spe-

„program
' tańców bojarskich i ukraińskich fenomenalnego Trio Trzosalskich oraz Leona
skiego, Geny Honarskiej, St. Janowskiego, E:” Jaskowskiego, Baletu:*Tanagra 4 całegó

‚ zespołu artystyczńego. Początek 0'6:45 i 9.15. W święta'o 4.45, 7 1 9.15. * ©
Uwaga Powyższyprogram zaszczyci swą obecnością książę  abisyński Ras-Kassa,

który chwilowo bawi w Wilnie.
Uwagał Od poniedziałku występnowych sił artystycznych: Lu waz
Marski, Eugenjusz "Rawski, #; Szajdzyńska, duet tańce, — Hnni|

-— 555 2 57-57:

OKAZJA PRZEDŚWIĄTECZNA SPRZEDAŻ

 

Wspaniała komedja muzyczna produkcji :
w Wilnie,

austrjackiej p.t. Каа .  

  

  
   

Rekordowa obsada: R. Mulier. W. Fritsch, A. Wohibriick, R. Barson b TYLKO gl| ciala вча genas Azot”,©
mP. Wbrbiger amet SpaAke ауа Ja Sian. o = [Wysortowanejporcelany za DEZCEN »o śwarj| | Śżersieś 5 nia

A T ODYNIEC: «st. MALICKĄ х
s) mm asaiim kė

Wiosna się|| "Wiosnasięzhllža —$wietanadchodzą.||nadchodzą WIELKA 19. La MICKIEWICZA. 6. . ||———
Prosim ez w reanych. SEKCJA Pomóżczz

JAN FRLICZKA zbita EAP KM C=©

Wielka 11 — Wilno -- Św. Jańska 6 (Januszek) : rer Eo eine, Peg, je. warantowane poleca agronoma rejonowego, |kąkolwiek stałą NIEZAMOŻNY

Połeca wszelką konfekcję damską oraz galanterję męską ki ASIO A za ė ei administratora, _ lub'cę dla członka Sekcji młodzieniec, przykęty
Prosimy zapamiętać adresy: s NO po.rjww - М“ЬШЪОЁЩ 1…›:: iea Ak w:2 a Ar, za jj

WIELKA 11 — Ś-to JAŃSKA 6. ist. 1860 W. WELER telef. 1057 OE1? żomaty, lat aniado Semiane
; : we

PAXNEAKVA TAIRO > Vilno, SADO*A 8. — praktyk z rołsiegem EL, Lia ukarodawecj "Ue

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE RÓŻE i DALJE eko a Bycpad SZ m m
tr. H. RUSIECKI . Po EZ.crack, Wiek!

Cenniki wysylamy a adowie, Mostowa 1, pod „Nie-

— FACHOWY OCHMISTRZYNI W:ika tein=| zamożny”.

W. waw „PSZCZOŁY. palacz Se | wa Eaniaių, wyrób masła Giwe TT WDOWA
pna oraz strycharz >

Obserwatoria u Jego . Eksc. Arcypasterza, Peli33-apokoik"as JEŻsaa ZAS?wi |daleakromne. Szka- = w mi> sam.=.wara

p. Wojewody, U. S B., Magistracie i wielu in. 630—1 jalejeb ppłwwyiez, Ma|plerna 35, m. 19, dres w Adm, „Dzien. kości — ©-

Szlidna, gwarantowana maprawa oraz sprzedaż zegarków kra- Potrzebny jaaokika m STW" dla „robotnika”,|becnie WZ

Zegarki od 5 zl m2 Севу kryzyso opaiczenia około. 300оаны;а: '“Ьк'%ж‘м Kom“do“ Ar, proti
egar| zł. y kryzysowe, | |opatrzenia około mach suknie, i dopóki wy-" drzew łarych3,10, ao pom"iozeualznę | wszelkiej Dziertawy opon. Tusk. olka,

szczepów _ młodych. 619—3|domowe roboty po ge- ry do Adm„Dz.Wil:
POKÓJ, |Może być od roboty| nach zniżocych, ° 287 dla „chorego  mio- 

„dzieńca”.

KONFERENCJA

rzecze 5, m, 11, Wier-Śelegancko umebl., do akordowo albo na or-
sióska,ajęcia, Ofiarna dynarję, Zgłoszenia:

4—1, tel. 14-78, do 11 właśc. miaj. Kazimie-,

Ogród| LEŚNIK,
1400 sąż.9mieszkanie"fachowiec, znający się 6WSZYSTKO STANIAŁO
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ADMINISTRACJA: Wilao, u!, Mostowa !, czynna od g. 9--18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłkąobi—. gł. 2 gr. 0Iesitiikss sę 1 6. % nas zł. 6. —

CENA OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr., nekrologi 30 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Kronika redakcyjca i komnnikaty zą wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelą-

ryczne о 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% raiški. Administracja sastrzega sobie zmiany terminu draku iogłoszeń nie przyjmuje zastrzeżeń miejscą.

Drukarnia A; Zwierzyńskiego Milno, Mostowa 1. Odpowiedzialny reóktóc, STANISŁAW JAKITOWICZ,
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