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DZIENNI
GŁOS WILEŃSKI

Wilno, Wtorek 9 marca 1937» r. Nr.Rok XXI.
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Dnia 17 lutego 1937 r., opatrzona ŚŚ. Sakramentami zasnęła w Bogu

af.
JÓZEFA z KONDRACKICH JAWNISZKOWA

Zwłoki pochowane zostały w grobach rodzinnych w Malatach na Litwie.
Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy odbędzie się dnia 10-go mar-

ca ogodzinie 91/ rano w kościele św. Jakuba w Wilnie o czym zawiadamiają
kri ch jaciół pogrążeni w głębokim smutku.
A 3 MĄŻ i DZIECI.
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Zjazd prasy katolickiej,
(Telefonem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA, 8.3, Dziś rozpoczął | racie swym domagał się budowy u-
obrady zjazd przedstawicieli prasy|| stroju społecznego na podstawie en-
katolickiej. Zjazdowi przewodniczył | 'cyklik papieskich i wypowiedział się
ks. biskup Adamski, w zjeździe wzię | przeciw ustrojowi totalnemu, jako|

l udział ks. biskupi włocławski i| sprzecznego z zasadami katolickimi.

przemyski. | Po tym referacie potoczyła się dłu-

Pierwszy referat o aktualnych za-| ga dyskusja.
daniach Idziennikarstwa, wygłosiłbus Red. K. A. P., ks. Moszyński wy-

biskup Adamski, następnie mówił o głosił relerat o zjednoczeniu pracy!

o zagadnieniach społeczno-politycz- katolickiej.

nych iks. red, Kosibowicz. W: refe-

Nadzwyczajna sesja sejmowa © meu?
- Pogłoski o zmianach w rządzie

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA, 8.3. Dziś ranood | Według pogłosek, gen. Sławoj-
było się posiedzenie Rady ministrów, | Składkowski miałby pozostać pre-
po którem rozeszły się pogłoski, że mierem. Obecny prezydent Warsza-

rząd zaniechał narazie składania w)wy Starzyński wszedłby do minist.

Sejmie wniosku o pełnomocnictwa. spraw wewn. na stanowisko mini-

Podobno pełnomocnictwa będą u- | stra, albo wiceministra. Prezydentem

chwalane na sesji nadzwyczajnej w|Warszawy zostać ma wiceminister

połowie maja. Sprawa ta miała być|Korsak. Miejsce min. opieki społ.

omawiana na naradzie ez a: który ustąpi, za-

Składkowskiego z marsz. Prystorem| jąć ma wicemin.Paciorkowski. Wresz

w ubiegłą sobotę. | cie ustąpić ma min. przem. i handlu
WI związku iz tem, mówi się wiele|Roman, który zostałby piodsekreta-

o mających rzekomo nastąpićzmia- | rzemstanuw min. spraw zagr. a jego

nach w rządzie zaraz po zamknięciu miejsce zająłby wicemin. Martin.

robecnej sesji parlamentu. SHAKE
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I tewiskim przemawiał minister spraw
| zagr., Łozorajtis na temat zagadnień

   

ё Ко\мпа donoszą: w sejmieli |

polsko - litewskich. Mowa min, Ło-
zorajtisa nie przyniosła żadnyłch no-
wych momentów, będąc powtórze-
niem wielokrotnie już znanych roz-
ważań ipotwierčza tylko upór i złą
wolę Litwy.

Litewski min. spraw zagr. wy-
wodził, że Polska „legalizując krok
gen. Żeligowskiego” zrezygnowała z
normalnych stosunków z Litwą (?)
Cała Litwa, jak twierdzi min. Łozo-
rajtis, pragnie utrzymywać popraw-
ne. stosunki z Polską (7) ale rząd
polski musi znaleźć drogę celem na-
prawienia „krzywdy wyrządzonej
Litwie". i

W związku z mową ministra
spraw zagranicznych, twierdzą w
Kownie, że min. Łozorajtis chciał
wprowadzić do tekstu mowy mo-
menty dające podstawę do pewnej
mormalizacji stosunków z Polską.
Żądaniu temu miał się jednak oprzeć
w sposób stanowiczy cały gabinet z
premierem Tubelisem na czele.

Pozycja min, as jest wo-
bec tego oslab: „ Minister wyjež-
dża na kilkatyś niowy urlop, ktė-
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-Litoini przecióni nawiązaniu stosunków
zPolską

ry ma być przedłużony na długi o- gnuje z teki spraw zagranicznych.
(kres czasu. Łozoraitis spędzi swój|Fakt ten postawi premiera Tubelisa
urlop zagranicą. W kołach obserwa-| w niesłychanie trudnej sytuacji, po-
torów politycznych wyrażane jest| nieważ, jak twierdzi w Kownie, min.
zdanie, że min. Łozorajtis uważa, Łozarajtis jest jedynym politykiem
stanowisko zajęte przez Tubelisa za litewskim, który raoże piastować te-
volum-nieulnošci dla siebie i rezy- kę spraw zagranicznych.

Stanowisko Polski w oświetlaniu urzędowym
WARSZAWA, 8.3. (Pat), Mowa;

ministra Lozorajtisa w: Sejmie litew-
skim, stanowiąca odpowiedź na ex-
posć ministra Becka, nie wniosła nic |
nowego do kwestii polsko-litewskiej.

Minister Łozorajtis, przedstawia-
jąc genezę obecnych stosunków pol-
sko - litewskich, zrzucał— jak zwy-
kle —odpowiedzialność za nie na
Polskę, zarzucając jej łamanie umów
międzynarodowych w 1920 r. i stałe
przemilczanie ze strony polskiej fak-
tu „nieprawnego“ posiadania Wilna.
Jeżeli oświadczenie ministra Becka
o odebraniu kredytu zaufania Litwie
oznacza groźbę pod aresem Litwy|—
mówił Hozorajtis — to muszę zwró-.
cić uwagę, że plany te nie są w zgo-
dzie 12 ogólnym dążeniem do strze-
żenia pokojui stabilizacji, Minister
Łozorajtis zarzucał dalej Polsce brak
dobrej woli, któraby umożliwiała w
atmosferze wzajemnego szacunku i

 

rzekomo Litwinów na Wileńszczyź-
nie. W końcu minister Lozofajtis

| podkreślił, że Litwa nie zmieni'swe-
go dawnego stanowiska. .

Powyższe oświadczenia miciątre
Łozorajtisa nie mogą jużdzisiajzamy-
lić szerokiej opinii europejskiej. co
do istotnego stosunku Polski do Li-
twy. Warunki, na których Polska go-
towa jest, w każdej chwili, znorma-
lizować stosunki polsko-litewskie,
znane są licznym kancelariom dy
plomatycznym i dowadzą aż nazbyt
jasno, iż Polska pragnie oprzeć swe
stosunki z Litwą na poszanowaniu
jej suwerenności i na zasadzie nie-
agresji Nie wiadomo więc, jaki: cel
posiadają insynuacje, zawarte w mo-
wie p. Łozorajtisa, jakoby Polska w
swej polityce względem Litwy miała
tendencje sprzeczne z dążeniem do
pokoju, wówcźas gdy wszystkim
czynnikom, którym zależy na kon-  
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Noncentrarja floty brytyjskiej w Gibraltarze
LONDYN. 8. IIL Według kores-, statek hiszpański, którego jednak

pondenta „Times'a“, w Gibraltarze|nie zdołano zidentyfikować.
skoncentrowano obecnie 65 statków ATAK POWSTAŃCÓW
wojennych brytyjskich. Na ii krą-| MADRYT, 8.3. Agencja Havasa
żownikach powiewają flagi admiral-| donosi: Dziś wojska powstańcze za-
skie. Ta koncentracja ilotybrytyj- | atakowały gwaltownie odcinek Gua-
skiej nastąpiła w dniu wczorajszym,|dalajara na północny wschódodMa-|
kiedy ilota brytyjska śródzieninomor | drytu. Celem ataku, jest opanowa-
ska, po ćwiczeniach, połączyła się z nie miejscowości Mirabuenos, poło-
ilotą, która nadpłynęła z Angli. | żznej na drodze Madryt-—Guadala-

BYŁ TO TYLKO ZAMASKOWANY| jara.
STATEK HISZPAŃSKI „LARGO CABALLERO

BORDEAUX, 8,3. Kancelaria pre- NA ŚMIERĆ".
iekta dep. Gironlie komunikuje, że, PARYŻ 8.3. Donoszą z Barcelony:
przejęto tu wiadomość radio tele- | Dziennik komunistyczay „Mundo
graficzną o bombardowaniu parow-| Obrono' żąda skazania na śmierć
ca angielskiego „Ada” przez statek || Largo Caballero w razie przegrania
m przynależności państwo-|wojny. Rząd Walencji wyasygnował

80.000 pesetów na urządzenie miesz
LONDYN, 8.3. Aidmiralicia dono-| kania dla prez. Azanyy w Walencji.

si, że 4 brytyjskie statki kontrtorpe-|CZERWONI NIE MAJĄ BENZYNY.
dowce wyszły na pomoc angielskie- SALAMANKA 8,3. Wedle otrzy-
mu statkowi „Ada”, ostrzeliwanemu| manych informacyj, wojska rządowe
w zatoce biskajskiej przez niezna- | cierpią dotkliwy brak benzyny do
aeg, chodzenia okręt. samolotów i samochodów, w którą

DEAUX, 8.3. Załogi statków|zaopatrywano się po 'czerpaniu
anas z Arcachon donoszą,|własnych zapasów we
że S.O.S. wysyłał statek angielski! dziś stało się utrudnione.
„Ada“. Statek ten słyszał odgłosy CZERWONI DEZERTUJĄ. |
strzałów i widział płonący statek, LIZBONA 8.3.- Dziennik „ABC'
który wkrótce zatonął. Nie był to|donosi, że na odcinku pod Caraban-
to disk angielski, jak pierwotnie|chel pod Madrytem co noc prze-
przypuszczano, lecz zamaskowany| chodzi na stronępowstańców po kil-

 

rancji, co!

kudziesięciu ludzi, siłą zmobilizowa-
nych przez czerwonych. Zbiegowie
zwykle przynęszą ze sobą broń i
amunicję. Ząznaczają oni, że sytu-
acja Madrytu jest bardzo ciężka, że
milicjanci biją się niechętnie i pod
terrorem. W Madrycie rozstrzeliwu-

| je się po kilkudziesięciu milicjantów
dziennie za tchórzostwo na polu
walki. Dzienniki madryckie stale
umieszczają fałszywe wiadomości o
rzekomych zwycięstwach — wojsk
rządowych.

W MALADZE
. ZAPANOWAŁ SPOKÓJ.
MALAGA 8.3. Życie coraz wię-

cej przybiera wygląd normalny. Do-
starczono przeszło 90.000 kg. ryby,
którą, rozdano bezpłatnie ludności,
zrujnowanej przez komiunistów. Po-
między robotnikami przedsiębiorstw
rządowych i miejskich zainicjowano
zbiórkę na pomoc ofiarom komuniz-
mu. Robotnicy elektrowni złożyli na
ten cel; ao 8000 pesetów.
WZNO' -.EXPRESSU.
LIZBONA,8. 18.3. We Aa dniach
Panis przywrócony normalny

iągu „Siūd-express“  łączą-
L aryż z Lizboną po przez Hisz-
panię, Cała droga przez Hiszpanię przechodzi przez terytoria zajęte

prawdy szukanie dróg dia naprawie-
nia błędów i krzywd. Łozorajtis
przyznaje, że ze strony Polski były
pewne tendencje do wniesienia cze-
$oś nowego do stosunków polsko-
litewskich, czego wyrazem były roz-
mowy obu ministrów spraw zagra-|
nicznych w Genewie. To,iż nie przy
niosły one pozytywnych rezultatów,
stanowi — zdaniem p. Łozorajtisa—
również winę Polski, prześladującej

struktywnej współpracy w Europie,
jest wiadomo, że Polska pragnie-je-
dynie utrzymania pokoju na swych
granicach i równowagi w tym rejo-
nie, od którego zależy je, bezpie-
czeństwo.

Utrzymywany przez Litwę stan
braku stosunków z sąsiadującą z nią
Polską, nie może być natomiast za-
liczony do zjawisk, woyesena
dodatnio na tę równowagę |||

L.1.1. nie przystąpi do 0.2.1.
(Telefonem odwłasnegokorespondenta).

WARSZAWA, 8.3. W „Głosie | świadczyło się 5 osób na ogólnąlicz-
_ Powszechnym”, organie Z. Z. Z., na||bę 287 głosujących. Po odrzuceniu
pierwszej stronie jest wiadomość o | wniosku p. Gduli, oświadczył p. Mo-
wyniku głosowania zjaddu delega- | raczewski, twórca Z,Z.Z.:
tów Z. Z. Z. nad wnioskiem posła „Gdybyście dziś uchwalili -wstą-
Gduli o przystąpieniu do organizacji pienie Z. Z.Z. do Obozu płk. Koca,
płk. Koca. Centralny Wydział Z.Z.Z. faktycznie feszcze dziś zrezygno-
już przedtem zajął negatywne sta-

nowisko. W imieniu Centr. Wydzia-
łu przemawiał prezes Zarządu Okrę-
$oweśgo Kapuściński. |

W. głosowaniu za przystąpieniem||

do „Obozu Zjedn. Narodowego“ o |

Śroszki|
* MIGRENO-NERVOSIN"

 

 

wałbym z prezesury w Z. Z, Z.*
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NIEPRZEMAKALNY PL ASZCZ
Z CELOFANU.

 

 

  
      GRYPA;PRZEZIĘBIENIE

BOŁEEOBp.

 

PARYŻ 8.3. „Petit Parisien' do- |
nosi z Szanghaju, że w prowincji
chińskiej Syczuan panuje już iod 2
s.wielki głód. Klęska ta do-

Altknęła| ilkunastomilionową ludność |
prowincji w tak silnym stopniu, — |

 
 przez wojska gen. Franco.
już 9 milionów mieszkańców
emigrowało do prowincji šasi,Li   Lekko, wygodnie i sucho..,

— 8



, wysiłkom: konsolidacyjnym p. płk.

- przez p. ministra Skarbu.

s batach komisji nad sprawozdaniem

2
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Obrady budžetowe Senatu"
WARSZAWA 8.3. Na  dzisiej-

szym plenarnym posiedzeniu Senatu|
przed przystąpieniem do porządku|
obrad marszałek Prystor udzielił|
głosu przewodniczącemu komisji|
budżetowej sen. Rostworowskiemu,

„Korzystając z obecności na po-
siedzeniu gen. Sławoj Składkow-
skiego, jako szefa maszego rządu,
pragnę w charakterze przewiodni-
czącego ikomisji budżetowej złożyć
następujące oświadczenie:

Pan minister skarbu w dyskusji
generalnej nad sprawozdaniem s.
£verta zakończył swoje przemówie-
nie następującym zwrotem:  „Mon-
towanie psychozy beznadziejności,
która i tak powstaje obficie poza
obrębem Sejmu i Senatu, jest moim
zdaniem, złą przysługą, oddawaną
państwu i narodowi polskiemu i ha-
słu obrony, i świadomości narodo-
wej, i wodzowi naczelnemu z punk=
tu widzenia jego odpowiedzialności,
i postulatowi spoistości państwa, i
hasłu konsolidacji”.

Jako przewodniczący komisji
budżetowej, który ponosi odpowie-
dzialnošė za całość prac tej komisji
i od tej odpowiedzialności nie za-
mierza uchylać się, pragnę oświad-
czyć, że na sprawozdaniu referenta
generalnego, które stało się przed-
miotem przytoczonych wyżej zarzu-
tów p. ministra skarbu, położyłem
mój podpis stwierdzając tym podpi-
sera, że sprawozdanie zostało przez
komisję przyjęte, a regulamin sena-
tu wymaga, by to sprawozdanie
przed oddaniem do druku uzyskało
aprobatę p. marszałka senatu.
Stwierdzam, że i temu wymaganiu
stało się zadość. Muszę więc uwa-
žač zarzuty, skierowane w stronę s.
Everta, który cieszy się w tej wyso-
kiej izbie powszechnym, dobrze za-
służonym szacunkiem, za. zarzuty,
skierowane przeciwko komisji, któ-
rej mam zaszczyt przewodniczyć.|
W pracy tej komisji wyłkonanej w
warunkach trudnych z mocną wolą
podtrzymanie p. ministra skarbu w
jego ciężkiej walce o ugruntowanie
osiągniętej równowagi budżetowej,
dopatrzył się p. minister skarbu
szkody wyrządzonej i państwu, i na-
rodowi i hasłu obrony, a nawet po-
stulatowi spoistości państwa. Nie
koniec na tym: Senat Rzeczypospo-
litej przez pracę jednego ze swoich
podstawowych organów utrudnia
rzekomo wodzową naczelnemu speł-
nienie wielkich zatlań, wynikających
z jego odpowiedzialności, a nawet

Koca złą wyświadcza usługę.

Odpieram z całą stanowczością
tego rodzaju zarzuty, postawione

Godzą
one w instytucję, którą nowa kon-
stytucja postawiła wysoko w  hie-
rarchii naczelnych organów pań-
stwa, w insitytucję, która niejedno-
krotnie dowiodła, że, stojąc na
straży swioich uprawnień i swojej
godności, pragnie pozytywnej na lo-
jalności wzajemnej opartej .współ-
pracy z rządem.

Oskarżenia p. ministra skarbu są
tymbardziej nieoczekiwane, że p.
minister brał osobisty udział w бе-

generalnym i, że poza uwagami, kktó-
re komisja i jej sprawozdawca uzna-
ją za słuszne, żaden zarzut natury
zasadniczej nie został przez p. mini-
stra skarbu na posiedzeniu komisyj-
nym postawiony, miałem więc pra-
wo sądzić, że prace komisji, kiero-
wanej przezemnie, były przez przed-
stawicieli rządu oceniane pozytyw-
nie i dałem temu przekonaniu wy-  
LISTEST ISTAT IISSSOIS

OLRR7YMV MORSKIE NA LĄDZIE.

  

* Dwa Kaszaloty zostały wyrZucone
Zostaną one umieszczone w muzeum przyrodniczym,

raz, zamykając obrady budżetowe.
Zarzuty p. ministra skarbu nie

mogą zachwiać naszego głębokiego
przekonania, żeśmy nałożonemu na
nas przez konstytucję, przez akt na-
szego ślubowania i przez zaufanie
tej wysokiej izby, obowiązkowi w
wyd nie uchybili' (huczne oklas-

ki). '
Po tym ošwiadczeniu, Senat obra-

dował nad budżetem min. spraw we-
wnętrznych, Referent sen. Gołuchow
51 głównie omawiał ciężkie położe-
mie samorządu miejskiego. W dys-
Ikusji m. inn. sen. Fleszarowa uskar-
żała się na stosowanie systemu po-
licyjnego, na konfiskaty pism, prak-
tykowane ostatnio bardzo często,
wreszcie na istnienie Berezy Kartus-
kiej. Sen. Trockenheim domagał się
zapewnienia bezpieczeństwa żydom.
Sen. Horbaczewski i Masław żądali
mstalenia polityki wobec „ukraiń-
ców” i t. d.

W. dysikusji nad budżetem min.
przemysłu i handlu wypłynęła zno-
wu  kwestja żydowska. Wozęzał ja
sen. Schorr, który uskarżał się na ni-
szczenie handlu żydowskiego, twier-
dził, że żydzi nie są elementem na-
pływowym i że oddali oni duże u-
sługi w rozwoju handlu. Pierwszy
odpowiedział na to sen. Petrażycki,  wykazując, iż żydzi nie są autochto-

NOWE GIMNAZJA BEZ MATURY
W. rolkw bieżącym przypada po

raz pierwszy! w Polsce zakończenie
nauki w gimnazjach nowego typu.
Pierwszy rocznik młodzieży ukoń-
czy w czerwcu rb. czwartą i ostat-
mią klasę gimnazjum  4-letniego,
wprowadzonego w Polsce przez re-
tormę szkolną.

Młodzież, kończąca gimnazjum
nowego typu, przechodzić może do
2-letnich -szkół licealnych, które
wprowaldzone będą po raz pierwszy
z rozpoczynającym się we wrześniu
rb. nowym rokiem szkolnym.

Jalk się dowiadujemy, Minister-
stwo W. R. i O. P. rozstrzygnęło, że
ma zakończenie nauki w gimnazjach
nowego typu nie będą wprowadzone
matury ani żadne inne egzaminy
specjalne. Natomiast młodzież, prze
chodząca z gimnazjów do liceów,  

 

nami w Polsce. Po nim zabrał głos
sen. Lechnicki i na cytowane przez
Schorra nazwiska żydów zaslužo-
myjch dla Polski, przytoczył w odpio-
wiedzi książkę „70 lat wspomnień”
Hipolita Korwin-Milewskiego. Autor
książki pisze m.in., że hr. Orłowskie-
go odwiedził baron Rotszyld i wyra-
ził mu zastrzeżenie ze strony: narodu
żydowskiego, idące w tym kierunku,
że jeśli delegatem Polski na kongres
pokojowy w: Wersalu zostanie pe-|
wien Polak, b. poseł do dumy (Dmo-|
wski), mający opinię antysemity,)
to naród żydowski będzie to trakto-
wał jako policzek pod swoim adre-
sem i wyciągnie z tego konsekwen-
cje w stosunku do spraw. polskich,
traktowanych na kongresie. Izrael
zastąpi drogę ku wszystkim projek-
tom. Znajdziecie nas — mówił baron
Rotszyld — na drodze 'do Gdańska,
do Śląsika pruskiego i cieszyńskiego,
na drodze do Lwowa i Wilna i na
drodze do wszystkich waszyjch pro-
jektów finansowych (s. Schorr: kto
to mówił? Różne głosy). Jeśli więc
pan mówił o jednej stronie medalu,
panie senatorze Schorr — ošwiad--
czył mówca — to niech się pan za-|
pozna z drugą. Że my szukamy wła-
ściwej drogi wyjścia, zarówno z jed-
mej jak i drugiej sytuacji, niech to.
pana nie dziwi.

będzie musiała zdawać egzaminy
wstępne ale tylko w tym wypadku,
jeśli świadectwo kandydata za |dru-
gie półrocze 4-ej klasy gimnazjum
posiadać będzie wynik ogólny zaled
wie dostateczny. Kandydaci o świa-
dectwach gimnazjalnych z ogólnym
wynikiem dobrym ibardzo dobrym
przyjmowani będą do liceów bez
egzaminów wstępnych.

Wprowadzone z nowym rokiem
szkolnym po raz pierwszy licea ma-
ją być trojakiego typu, a mianowi-
<ie: humanistyczne, matematyczno-
przyrodnicze i administracyjne.
Pierwsze dwa typy mówią samą na-
zwą o swym charakterze, licea ad-
ministracyjne zapoznawać mają mło-
dzież głównie z zasadami służby ad-
ministracyjnej państwowej i samo-

į

Kołchozy nie mają nasion do siewu
MOSKWA. „Prawda”' w artyku- we nasiona. Zamiast 20 milionów

le wstępnym dając przegląd robót| centnarów nasion kołchozy; przygo-
przygotowawiczych siewów  wiosen-| towały zaledwie 16 milionów cent-
nych, stwierdza, że ani jeden obwód,| narów.
ani jeden kraj, a w tej liczbie Azow- Zaopatrzenie stacji maszynowo-
sko - czarnom: i, Pėlnocno - kau-| traktorowych 'w materiały pędne ma
ikazki i Ukraina, ktėre pierwsze roz-| w dalszym «ciągu przebieg niepo-
poczynają siew, nie przygotowały| myślny. W szeregu obwodów i kra-
potrzebnych do siewu nasion. Do-| jów m. in. na Krymie, kraju azow-
tychczas organy, rolne w ich liczbie| sko - czarnomorskim oraz obwodach
i ludowe komisarjaty rolnictwa Z. S.| Charkowskim i Odeskim, remont
R. R. nie mają pojęcia, jakie kołcho- | traktorów w br. idzie gorzej niż w
zy i jakie rejony posiadają doboro-| r. ubiegłym.

„Waprawiacze” przystąpili do obozu
płk. koca

„Czas* donosi, że w niedzielę w,i materialnych narodu w oparciu o
Warszawie pod przewodnictwem najszersze warstwy ludności wsi i
senatora Olewińskiego, odbyło się| miast, b) w uznaniu hasła obronnoś-
posiedzenie Centralnej Rady Związ- ci państwa, jako hasła naczelnego
iu Działaczy Społecznych (Napra- oraz niepodległości gospodarczej
wy). W! wyniku obrad powzięto na- | Polski, jako podstawy tej obronnoś-
stępującą rezolucję: | ci — stwierdza, że konsolidacja naj-

Centralna Rada Związku Działa-| szerszych warstw narodu przy oso-
czy Społecznych, nawiązując do| bie Naczelnego Wodza, jest w chwili
wielokrotnie formułowanych wswo- |-obecnej najistotniejszym nakazem
ich uchwałach oraz w uchiwa- | polskiej racji stanu.
łach Parlamentarnego Związku| W związku z tym Centralna Ra-
Działaczy Społecznych postulatów:|da Związku Działaczy Społecznych
a) pomnażania wartości duchowych|postanawia przystąpić do Obozu

| Zjednoczenia Narodowego.

Wyższe Kursy Nauczycielskie
MW, roku szkolnym 1937-38 czyn- Oprócz urlopów płatnych prze-

ne będą na Państwowych Wyższych | widuje się dla uczestników urlopy
Kursach Nawczycielskich następują- płatne za zwrotem kosztów zastęp-
ce śrupy: humanistyczna (j. polski, stwa na raty, względnie za zwrotem
historia) w Krakowie i Warszawie, | kosztów zastępstwa bez spłat ratal-
geograficzno - przyrodnicza we Lwo nych oraz bezpłatne. Kandydaci, u-
wiei i Warszawie, matematyczno- | biegający się o urlop płatny za zwro-
przynodnicza (matematyka, przyro-| tem ikosztów zastępstwa na raty,
dą żywa i martwa) w Poznaniu i| winni zaznaczyć to wyraźnie w po-
Warszawie; rysunków i zajęć prak-| daniu oraz dołączyć deklarację we-

  

tycznych (dla mężczyzn) w Warsza- | dług ustalonego wzoru. Termin
wie, oraz Śpiewu i wychowania fi-, wnoszenia podań upływa z dniem 1
zycznego (killa mężczyzn i kobiet w | kwietnia 1937 roku. 4 a
Poznaniu. I Е

Kompromitacja lewicy
Narodowcy opuszczają zebranie

W: dniu wczorajszym odbyło się
zebranie Sprawozdawcze Koła Praw
ników U.S.B. :

Po odczytaniu sprawozdania, w
dysikusji szereg mówców podnosiło rządowej. istotne zarzuty, dotyczące gospodar-
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3.000 szewców-chałupników okupuje sklepy
warszawskie w ohronie przed żydowskim wyzyskiem
W. piątek, dnia 5 bm. odbył się

wielki wiec chałupników - szewców|
w Warszawie przy ul. Przejazd 9.
Na wiec przybyło okołło, 7.000 osób,
iktóre nie mogąc się pomieścić w
sali, zapełniły podwórze, poczekał-

nie, a nawet stały przed domem.
Na wiecu jednogłośnie uchwalo-

no okupacje sklepów, do- których
chałupnicy dostarczali obuwie. Cze-
ladnicy szewcy udali się do skle-
pów: Pinlkusa Sztokhamera Złota
21, „Centrogum'* — PI. Żelaznej Bra
my 11, „Luxusbut* — Leszno 27,
„Radio* — Elektoralna 22, Pinkus
Obremski Gęsia 20, „Szereszewski“
— Senatorska 22, „N. A. Szereszew-
ski — Elektoralna 20. Najwięcej o-

  

   wk

podczas burzy na brzeg Holandii.  

sób okupuje sklep Sztokhamera.
Aikcja okupacyjna przybiera stale
nasile. Dotąd objęła przeszło 30
ZERÓW hurtowników žydow-

Do Warszawy w «ciągu ostatnich
dwóch dni przybyło z okolic pod-
aniejskich około 5.000 chałupników,
którzy pracują dla hurtowników
S eo

'cja lupników - szewców
spowodowana została niezdrowymi
stosunkami, czego wyrazem jest
straszny wyzysk, stosowany przez
hurtowników (przeważnie Żydów),
wobec drobnych rzemieślników.
O biedzie jaka panuje wśród cha-

łupników świadczy m. in. fakt, że
przybywają toni często po kilkadzie-
siąt kilometrów, idąc pieszo do
Warszawy.

Strajk ma przebieg spokojny.
Sklepy są otwarte, a okopującyi nie
przeszkadzają w handlu. w
tych sklepach jest b. nikły. Nad
strajkiem czuwają wa jod Noc
spędzono w magazynach, śpi na
krzesłach i rozłożonych patiach.

Stronnictwo Narodowe
Baczność Narodowcy!

JW dniu 10-go marca 1937 r. od-
będzie się zebranie o godz. 20-ej
„Wydziału Organizacyjnego owogych
Stronnictwa Narodowego* — Koła

Kal-„Śródmieścia”, Nowy Świat,
waryjska, Legionowa i AntokolL.

Młodz. Wszechpolska
Dziś, o 20, w lokalu Ognis-

ka Akademickiego — Wielka24,od-
będzie się organizacyjne zebranie
Młodzieży Wszechpolskiej, po

IEcone omówieniu spraw prz.

 

czych. Ze względu

W. sobotę w godzinach przedpo-
łudniowych rozpoczęła się konfe-
rencja między  przdstawicielami
chałupników i przedsiębiorców w
w Okręgowym Inspektoracie Pracy.

Władze administracyjne, do ktė-
rych udała się delegacja strajkują
cych, na ogół nie ingeruje w tej spra
wie, wychodząc z założenia, że jest
to zatarg na tle ekonomicznym i
winien być załatwiony przez strony
zainteresowane.
\ sobotę wieczorem wywiadow-

cy policyjni aresztowali agitatorów
strajku szewckiego przy ul. Stolar-
skiej na Pradze i w sklepie Br. Ko-
mosińskiego, Marszałkowska 66.

 chwili — obecność bezwzględnie
obowiąz s о

2 na -doniosłość

kowa. Paa

W Haadzeodbyła sią konierencja

 

ki zarządu p. Nagurskiego. NV, mię-
dzyczasie stwierdzono, że kilkadzie-
siąt osób, zapisanych na liście,
uprawnionych do głosowania, znala-
zło się tam grubopo terminie. „Cu-
du'' tego zarząd nie umiał dostatecz-
nie wyjaśnić. Kol. Świerzewski za-
żądał stworzenia specjalnej komisji,
dla zbadania tej sprawy, zaś, pomi-
mo oczywistych wątpliwości, co da
prawomocności . walnego zebrania,
nie domagał się jego rozwiązania, by
nie wprowadzać zamętu. Gdy jed-
nak wniosek o powołanie komisji
został przez kuratora zebraniapa
lony, narodowcy byli zmuszeni salę
opuścić. Na sali została garstka cie-
kawych i lewica, w ogólnej liczbie
73 osób. Wyszło pionad 170 osób.

W hollu, tłumnie zebrana mło-
dzież, uchwaliła wniesienie protestu
do J.M. p. Rektora .o unieważnienie
walnego zebrania, Podpisy pod pro-
testem należy składać już dziś w
Bratniej Pomocy, w godzinach urzę-
dowych (13—15 i 19—21 g.).

I

Śmiertelny zastrzyk
Sąd Okręgowy skazał wczoraj

akuszerkę Marję Žakowiczową na 3
lata więzienia za dokonanie zabiegu
spędzenia płodu na osobie Br. Sza-
turówny. Operacja w postaci za-
strzyku spowodowała u pacjentki
„zakaženie krwi i następnie śmierć.
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państw, które zawarły układ w Oslo,
Na totografii otwarcie konferencji
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KAPITULACJA
'Mamy nąmyślikapitulację rządu

p. Bluma przed zdrowym sensem, wy-
maganiami życia i tendencjami naro-

dowymi ludu francuskiego.

«Bo posłuchajmy! Rząd Frontu Lu-
dowego wystąpił z programem dale-
ko idących reform społecznych i go-
spodarczych, opartych o zasady
marksowskie, zmusił pracodawców

do podniesienia płac robotnikom,
zapowiedział socjalizację .pewnyca
dziedzin produkcji, ujawnił swe ten-
dencje międzynarodowe, rozpoczął o-

strą walkę z prądami i organizacjami

narodowymi; mając w swych szere-
gach burżuazję w postaci stronnictwa

radykalnego, nie liczył się jednak z

fej interesami, a oglądał się w
pierwszej linii na komunistów, któ-
rzy w obozie „Frontu Ludowego”
stanowią żywioł, najruchliwszy, naj:

energiczniejszy i najlepiej zorgani-
xowany.

Nagle zaczęto mówić o „pauzie” w
przeprowadzaniu reform, zaczęto się

wycofywać z niebezpiecznej polityki

wtrącania się w wewnętrzne sprawy

Hiszpanii, zaczęto się odwoływać do
narodowych uczuć ludności...

"Nieposiadamy jeszcze pism parys-

kich,oświetlających ostatnie uchwa-
ły rady ministrów, wystarcza jednak
komunikat PAT-nej, by się w ich

znaczeniu zorientować. Dowiadujemy

się tedy, że „rząd jest zdecydowany
nie przeciwdziałać nowymi wydatka-
mi powrotowi do równowagi budże-
towej”, że nawet będzie dążył do ob-

miżeria wydatków państwowych, że

wreszcie rząd zwróci uwagę na zbró-

jenia, a wydatki na ten cel pokryje |
ww drodze wielkiej pożyczki obrony
narodowej”,

Trzeba było rocznego doświadcze-
nia, by rząd „Frontu Ludowego”
doszedł do wniosku, że jego gospo-
darka była błędem, że doprowadziła
do inflacji i deficytu. To doświadcze-
nię jednaknieskłoniło tego rządu do
wejściana drogę oszczędności, pro-
wadzącą do równowagi budżetu,
skłoniło $o tylko do „nie przeciw-
działania”. Deficyt budżetowy zaś
mia być pokryty wielką trzydziesto-
miliardową pożyczką na rzecz „obro-
ny narodowej”; o którą rząd zwróci
się z apelemdo+wałego narodu"!

„Pauza”, będąca' śdpowiednikiem
tego, czym byt Nep Nowa ekone-
miczna polityka) Lenina+ zaapelowa-
niedo całego narodu rzuwając popu-
larte hasło „obrony narodóvej! Czyż
nie jest to oczywista kapituja-
eja wobec zdrowego vė».
su, konieczności życie.

wychid ążeńnarodowych?|

Cieszyč sie mase Narodowa Opinia
franr--Ka, a z nią wszyscy przyjacie-
ie Francji, że wolnomularstwo i ko-
mumiści, stanowiący główne siły we
„Froncie Ludowym”, doszii do uzna-
nia pewnych prawd gospodarczych i
politycznych. Lecz trzeba zapytać,
czy to „nawrócenie” się wystarczy,
by dotychczasowych Gawłów obda-
rzyć zaufaniem i wierzyć, że potrafia
oni swe postępowanie przystosować
do spóźnionego uznania wskazań,
oraz poszanowania dążeń. które inni
głosili oraz żywili oddawna. Z jednej
strony bowiem są obietnice, z drugier
zaśdzieje szeregu lat i postępowa-
nie ludzi, którzy dali miarę swej my-
ši i swych czynów.
Stronnictwa wchodzące w skład

„Frontu Ludowego" mają za sobą
dłuższą historię. Prowadziły ene zaw-
sze, gdy były u władzy, błędną poli-
tykę finansową i gospodarczą (do-
świadczenia p. Herriota i p. Bluma),
utopijną politykę zagraniczną, opar-
tą o wiarę w pokój wieczny i sku-
teczność działania Ligi Narodów.
Skąd tedy można mieć zaufanie do
tego,że wszystko to ulegnie tady-
kalnej zmianie. że będą odtąd pro-

wadziłyzdrową politykę finansową i
gospodarczą. że poniechają omyłek w

polityce zagranicznej, że zajmą się
na serio organizacją sił zbrojnych
kraju? :
| Gorzejjeszczejest z nawróceniem | kkrow narodowców francuskich, jak

ч

  

W obronie sądów przysiegłych
„Dziėdaik“ nasztómówiłjuż zasada

niczo wniesiony do Sejmu i uchwalo-
ny pa komisję (10 głosami prze-
ciwko 9!) projekt ustawy, znoszącej
sądy przysięgłych, ponieważ jednak
chodzi tu o pozbawienie znacznej
części Polski instytucji sądowej, z
którą ludność się zżyła, a jednocześ-
nie krokiem tym przesądza się kiert-
nek dalszego rozwoju sądownictwa w
całej Polsce, więc jak najszczegółow-
sze dyskutowanie i oświetlanie tej
sprawy jest niewątpliwie na miejcu.

Sądy przysięgłych mają paść ofiarą
modnego nie tylko u nas prądu niedo-
wierzania społeczeństwu, czynnikowi
obywatelskiemu i przerzucania wszy-
stkich czynności na urzędy, które ma-
ją się jakoby lepiej wywiązywać z za-
dania. Zapatrywanie takie może pod
legać bardzo uzasadnionym wątpli-
wościom w. wielu razach. a najwięcej
chyba gdy chodzi o rzecz tak. nie-
zmiernie subtelną, jak wymtarspra -
wiedliwości, który nie może się prze
cież opierać. wyłącznie na paragra-
fach, bo te nie mogą objąć wszyst-
kich komplikacji i odaeni życia, i
gdzie korekta, pochodząca -z tego, co
nazywamy sumieniem i ludzkim sto-
sunkiem do grzechów i trasedii życie
wych, jest konieczna, jeżeli kara za
winy nie-ma obrażać poczucia spra-
wiedliwości, jakie w sobie nosimy.

A werdykt ławy przysięgłych jest
niewątpliwie taką korektą, najbar-
dziej do ideału zbiiżona. Jest to osąd
sprawy, przeprowadzany przez sumie
nie obywatelskie, wspomagane przy
poszukiwaniu właściwego wyjścia
przez wiedzę i doświadczenie praw-
nicze. Czegóż więc jeszcze potrzeba?

Sądom przysięgłych zarzuca się
często zbytnią pobłażliwość, łagodne
osądzanie winy. Nasze doświadcze-
nie, mające za soką kilkadziesiąt lat |
w Małopolsce, nie uprawnia do sta -
wiania takiego zarzutu. Zdarzało się
niewątpliwie puszczenie płazem ja-
kiejś drobnej stosunkowo winy, ale
każda cięższa zbrodnia była karana.
Może zbyt ładodnie? Może mało było
wyroków śmierci? Islotnie wyrok
śmierci przed wojną należał do rzad-
kości, ale trzeba wziać ped uwagę, że
było to przed kataklizmem, po któ-  

 

rymżycie ludzkie s gólnie zmala
ło w wartości zarówno po_ stronie
zbrodni, jak też po stronie odpłaty
za nią.

Dziś jednak nieraz czytamy o wyro
kach śmierci, wydawanych na podsta-
wie werdyktu przysięgłych, a takie
powszechne  uniewinnianie, na jakie
skarżą się np. we Francji przy oskar-
ženiach o t. zw. „le crime passionel“,
nie jest u nas znane, mimo, że skaza-
nie według obowiązująceśo u nas pra
wa jest trudniejsze, gdyż wymaga
dwóch trzecich głosów, gdy we Fran-
cji następuje zwykłą większością. W

nelii wiązuje nawet w zasadzie
jednomyślność ławy, a przecież wy-
roki są fam surowsze, niż gdziein-
dziej. Załeży to więc od poziomu po-
czucia prawnego w społeczeństwie.
Czy takie poczucie wykształci się su-
rowymi wyrokami, wydawanymi przez
urzędników, to jest bardzo wątpliwe,
a droda to w żadnym razie nie krót-
sza od tej, która prowadzi przez wy-
chowanie społeczeństwa, dokonywa-
ne-przez powierzanie właśnie tedo ra
dzaju samoobrony przed zbrodnią.

Piszący te słowa miał sposobność
przekonać się zbliska o tym, jak su-
miennie i powažn'e traktują przysięg!:
u nas swoje zadanie. Ława, w której
deliberacjach brał przed wielu laty
udział, była w całym tego słowa zna-
czeniu „szara”. Dwóch, czy trzech in
teligentow, a większość  drobnieisi
kupcy, rzemieślnicy, półinteligencia.
Ale sposób przystepowania do. spra -
wy, rozważania i skupienie, z jakim ci
przeważnie „maluczcy”  dochodzili
do swe*o „winien'”,.czy „nie winien”,
godne były najwiekszego uznania. I
te też chyba nie jest bez znaczenia, że
wyroki znajdowały aprobatę sali, od-
powiadały widocznie temu poczuciu,
które głosi, że sprawiedliwość bez mi
łosierdzia stać się może okrucień-
stwem, co nie każdy umie sobie sfor-
mułować, ale każdy czuje,
A były wtedy na wokandzie spra-

wy ciężkie i trudne, że wspomnę tyl-
ko o jednej. Oskarżony. dwudziesto -
letni chłopak, czeladnie szewski, nie
nagannego dotychczas życia, zamordo
wał swoją narzeczoną. Kochał się w  miej bez pamięci, miał ją za dziew-
czynę czystą i niewinną, nie zbliżał

i a

się do niej, czekał ślubu. Gdy się
przekonał, iż się myli, że dziewczyna
wcale taką nie jest, że odwiedza nie
bezinteresownie kewalerów, oszalał i
poszedłszy na spotkanie, po krótkiej
rożmowie pchnął ją śmiertelnie no-
żem. Okoliczność« obciążająca: idąc
na fatalne spotkanie wziął z war$zta-
tu nóż, naostrzywszy go poprzednio,
a więc premedytacja, prokurator kwa
lifikuje czyn, jako morderstwo, żąda
kary śmierci.
Radbym był, gdybym w każdym

grónie inteligencji usłyszał dyskusję
nad tą zawiłą sprawą na tak:m pozio-
mie, jak w tej napozór szarej ławie.
Zaprzeczyliśmy winie morderstwa, po
twierdziliśmy zabójstwo, oskarżony
dostał 5 lat więzienia. Po wyroku
wmieszalem się w  rozchodzący się
tłum (sprawa bardzo żywo poruszy-
ła rzemieślnicze i robotnicze środowi-
sko) i wszędzie słyszałem: dobry wy-
rok, dobry sąd, dobrze -osadzili, nie
można go było wieszać, pięć lat to też
nie mało, może jeszcze co z niego bę-
dzie jtd, ! :
Sąd był niewątpliwie w zupełnej

zśodzie z ogólnym poczuciem _spra-
wiedliwości, a zarazem wymadane do
stosowanie kary do winy zostało za*
snokojone. Czesóż jeszcze wymagać?
Jakie kryteria stosować? A nie jest
to odosobniony wypadek, w ciąsu k!
kunastu lat, jakie pamięcią z tamtych
czasów ośarniam. nia wvdarzył się a-
ri feden wypadek. kiedyby sąd pr>-
siestvch to poczucie sprawiedliwśoci
obraził,

Skargi na sądy przysiedłych są nie
wątpliwie przesadne. Usterki, kłóre
tu.i ówdzie można zauważyć, dają
się doskonale skorysować przez regu-
lamin, i przecież już za polskich cza-
sów wprowadzono ważną zmianę te-
go rodzaju. że trybunał ma prawo za
wiesić werdykt, śdvby ten iawnie i ra
żąco nie odpowiadał okolicznościom
sprawy i przelrazać ją innej ławie do
osądzenia. Może są jeszcze inne rze-
czy do naprawienia. ale załatwienie
najprostsze przez obciecie głowy (t.
zn. zniesienie sądów przysieśłych| bę
dzie niewątpliwą stratą społeczną i 0-
słabieniem więzów społecznych.

- ZYGMUNT RACZKOWSKI
SOI OOAEŁOZERORY YZET

0 solidarność Kościołai narodu
Przestrogahiszpańska—Głos Prymasa Hiszpanii

„W.IALY OBO. a zerwonej t.
kladce, awee w.bar sa narodowej
Hiszpanii, ukazał się w języku pol-
skim starannie wydany, głęboki List
PRS I pay jej ban
nala Prymasa Hiszpanii, dr. Izydora
Goma - Tomas, arcybiskupa Toledo,
noszący charakterystyczny tytuł:
„Przestroga hiszpańska — pouczenie
dia diecezjan i odpowiedź napytania,
tyczące się dzisiejszej wojny”.

Prymas Hiszpanii napisał ten List
jak sam to zaznacza — „w boha-

tetekim mieście Pampeluna, cichym
zakątka «w niespokojnej Hiszpanii”,
dnia Z3%stopata 1936 r., pragnąc,
by „przecżyjauje"pe.(Listu) mogło
przynieść korzyść rówiteż gra-
nicami naszej diecezji, . obfaśniając
umysły w tych chwi bólu i niego-
koju. Równocześnie zaś pewne wia
domości, otrzymane przez skło-
niły nas do podjęcia starań o r
wszechnienie tego skromnego pis-.|
mą”. . / ių >

Sternik Kościoła w Hiszpanii, któ-
ry nie po raz pierwsży zabiera głos
na temat dzisiejszej wojny domowej
(niedawno ł znany już w Polsce
List p.-t. „Wielki ao A i.
wyraźnie podkreśla solidarność idea-
łów Boga i Ojczyzny, stwierdzając,
iż reakcja na'czerwone barbarzyń-
stwo.w Hiszpanii „była żywsza tam,

„owo religijne oblicze, które przeja»
wia się w obozach naszych ochotni-
ków, w świętych odznakach, noszo-
nych przez walczących i w zapale
religijnym „ogarniającym pozostałe na
tyłach masy”.

„Odejmijcie siłę uczucia religijne-
go — woła Prymas Hiszpanii — a
wojna dzisiejsza pozostanie bez du-
cha. Oczywiście patriotyzm był silną
sprężyną, która poruszyła masy, ale
każdy wie, że właśnie uczucie religij-
ne, zwłaszcza w tych prowincjach. w
których jest silniej zakorzenione, da-
ło naszym żołnierzom największą i-
lość ochotników 0 największym
męstwie“.

Z Listów Prymasa Hiszpanii bije
żarliwy duch patriotyczny i wielkie
zrozumienie, iż nie można ani na
chwilę rozdzielać narodu od Ko-
šciola,

 

"JESTEŚMY
JEDNEJ KRWI
ŁÓŻ GRÓSZNA SZKOLNICTWA gdziesilniejszabyło miłość Boga i

 

się na wiarę narodową! Czyż można
sobie wyobrazić, że komuniści staną
się narodowcami? Czyż można uwie”

rzyć w to, że wolnomularze, których

poglądy opierają się na zasadach

sprzecznych z narodowym sposobem
myślenia, staną się nacjonalistami?

Do tego dochodzą fakty tkie, jak
kompromitacja wolnomularstwa w a-
ferze Stawiskiego i związany z tym
szereg morderstw politycz

nych (Stawiski, Prince, Salangro

it. d.), jak wypadki 6Iutego 1934 r.,
śdy na ulicach Paryża polała się

(DLSKIE ŻA GRANICA,

uwięzienie najwybitniejszego pisarza
politycznego i twórcy ruchu nacj >na-
listycznego we Francji, Karola
Maurrasa i tyle innych rzeczy.

„Kto — jak wolnomularze i komu-
nišci — ma na sumieniu kardynalne
błędy polityczne, a na rękach krew.
ten nie może liczyć na to, że wystar-
czy wygłoszenie haseł wyznawanych
przez znakomitą większość społe-
czeństwa dla oczyszczenia się. Tym

bardziejnie możeli nato,żebę- |
dzieuznanyzanajodpowiedniejszego i

„Ojczyzny. Lidlatego ruch ten posiadł |. Jeden z rozdziałów jest zatytuło-
(„war Maeis| i.Hiszpanii”.
Umiłowanie Hiszpanii przebija ze
stwierdzenia, że „nie pierwszy to
raz Hiszpania ukazuje się z czołem,
pooranym troską ji  uwieńczonym
chwałą; ona to umiała powstrzymać
z wielkim wysiłkiem najazdy z -połu-
dnia i pozostać nienaruszoną przez
herezje północy; ona ofiarowała swą
krew, rodząc dla Chrystusa i dła
cywilizacji Nowy Świat — Amerykę;
ona dała życie pełnym poświęcenia i
chwały bohaterom Tariły i Alkaza-
ru w Toledo”. |

W „Przestrodze hiszpańskiej” prze-
jawia się także gorliwe zajęcie się
sprawą socjalną w Hiszpanii. Autor
stwierdza, iż „walka z. komunizmem
marksistowskim. nie jest bynajmniej
walką z proletariatem, w znacznej
części zbałamuconym przez propa-
gandę. marksistów. Byłoby oszczer-
stwem i zbrodnią, źródłem przyszłej
walki klas, w którą zamieszana by-
łaby religia, przypisywanie tej ostat-
niej udziału w walce przedsięwziętej
dlafognębieaia klasy pracującej lub
użyczania osłony starym naduży-
ciom, które nie inny były prze-
trwać do dnia dzisiejszego. Niechaj
pozbędą się obaw robotnicy, kimkol-
wiekby byliido jakiejkolwiekby na-
leżeli organizacji, mającej za ce! po-

|. prawę doli klasy pracującej”.
List Pasterski kończyJ.E. ks. Pry-
mas wymownym rozdziałem „Ucz-
my się, spelajc w. mocnych sło-.
wach do innych narodów,byz prze-
strogi hiszpańskiej wyciągnęły wła-
ściwą naukę, by umiały przeciwstą-
wićsię czerwonej anarchii,by nie po-
zwalały osłabiać wśród siebie siły
Boskiej, która jest nieśmiertelną mo-
cąwszystkiego. 5, //.

„Przestroga hiszpańska”jest waż-
dona eat dowodzą soli-
ości ideałów katolickichz naro-

dowymi, dlatego, zwłaszcza w Pol-

рна AaW.rozpowszechnienie. W-
nictwo to posiada, ocz wiście „im-  | tur". i Warszawskiej, į
aoJEks,biskuoas

"STEN.  
 

PRZEGLĄD PRASY
"SALAZAR I NACJONALIZM

PORTUGALSKI

Najmniej w Europie znanym za
wszystkich współczesnych dyktat>-
rów jest portugalski Salazar, choś
wyszła o nim niedawno znakomita
książka Antoniego Ferro w języku
francuskim. Salazar był profesorem
ekonomii na uniwersytecie, gdy pre*
zydent gen. Carmona powierzył mu w
r. 1928 rządy. Kraj stał wówczas na.
krawędzi anarchii i katastrofy finan-
sowej.

„Salazar — czyta w „Kurierze
Warszawskim” Mórsto kor -
dent uzyskał wywiad z  dykta-
torem — w ciągu pięciu lat zrolnł
z Portugalii kraj kwitnący, bogaty, spo
kojny. Już w pierwszym roku jego rzą-
dów budżet zamknięty został nadwyż-
ką dochodów nad wydatkami. Długi
pospłacano, pieniądz  ustabilizowano,
odbudowano „zapas „dewiz. i złota.
wskrzeszono zawłanie zagranicy, po+
kryto kraj siecią znakomitych szos, u-
rządzono na nowo porty, potrajono
łiczbę szkół powszechnych, rozbudo-
wano szpitalnictwo i opieke społeczną,
wzmocniono armię, uporządkowano ko=
lonie. Portugalka jest dziś państwem
prawie bez długów, bez ograniczeń de-
wizowych i transterowych, ze znacznve
mi rezerwami skar mi, Jest krajem
uporządkowanym i szczęśliwym”,

W-tych samych mniej więcej cza-
sach (1931 — 36) sąsiednia Hiszpania
była „krajem wolności i demokracji”.
I widzi pan — mówił Salazar do
dziennikarza — jak się ta. wolność
skończyła.

Salazar określa swoje rządy jako
rewolucję  naredową. Występuje
gwałtownie przeciw wszelkim mię-
dzynarodówkom, a zwłaszcza nieu-
błaganie zwalcza komunizm.

„Idziemy — mówił — bardzo daleko
w naszej tolerancji w stosunku da
różnie doktrynalnych, dzielących ludzi
iich poglądy, ale mus'my powiedzieć
stanowczo, że nigdy nie uznamy wol-
ności skierowanej przeciwko narodos
wi, przeciwko wspólnemu dobru, prze-
ciwko rodzinie i moralności”,

Jest to także zasada polskiego na-
cjonalizmu.

Salazar jest wrogiem totalizmu ł
ubóstwienia państwa, jakie widzi się
w Niemczech i we Włoszech.

„Państwo, które podporządkowałob
wszystko bez wyjątku idei narodu ub
rasy, przezeń reprezentowanej, które
podporządkowałoby takiej idei i mo-
ralność i prawo ; politykę i ekonomię
takie państwo stałoby się istotą мее
mocną, zasadą i celem samo w sobie,
stałoby się czymś, czemu trzebaby

ć każdą mamiiestację indyw.dual-
ną lub kolektywną, i dałoby początek
absolutyzmowj jeszcze gorszemu, niż
ten, po którym przyszły rządy l:beral-
ne. Takie państwo byłoby nawskroś po-
gańskie., i doprowadziłoby wcześniej
czy później do rewolucji”.

Podziela również Salazar nieuf-
ność polskiego nacjonalizmu do „0*
rientacji przesadzonego internacjona-
lizmu“, do metod „kollektywnego“
rozwiązywania trudności, do Ligi Na-
rodów. Jest zdania, że każdy naród
winien sam załatwić się z trudnościa-
mi swej sytuacji wewnętrznej i że
narody, rządzące się własnymi, z hi-
storii i swego ducha wyprowadzony
mi zasadami, łatwiej dojdą do poro-
zumienia, niż narody, opanowane
przez doktrynerów „demokratycz-
nych” i internacjonalistów.

Napisališmy, že Salazar jest dykta-
torem. Tak się przyjęło mėwiė, ale 0+
kreślenie to nie jest ścisłe: Nacjona-
lizm portugalski stworzył system
rządowy swoisty, łączący szeroką
wolność z autorytetem. I pod tym
względem zbliża się on do polskiego
nacjonalizmu.

NOWY KŁOPOT
P. MACKIEWICZA

Dyskusja sejmowa tak mało intere-
suje opinię publiczną, że nikt poza p.
ackiewiczem nie zauważył pewne-

godefektu w obecnej maszynie parla-
mentarnej. Tym defektem są skróty
mów poselskich, zdanim p. Mackie
Ka mocno tendencyjne i filorzą*
owe.

To co rząd mówi, jest ogłaszane,„m
to, co mówi poseł chwalący rząd, jest

lane, wszelkie nagany i
ta i ela,

„Fas nie{ Iryzowanie mów po-
selskich obecnego Sejmu przez za,
cjęrządową na obraz i podobieństwo
przemówień, vykes ch przy р>
święceniu mostu P.K.P.Tub sztandaru

eracji, lub zakładaniu nowego
stronnictwa, jest czynnikiem, obniża-
jącym i ośmieszającym cne nasze
instytucje parlamentrne w kraju”.

Rozczulająca jset ta troska P.
Mackiewicza o „nasze instytucje par-
lamentarne w kraju”, odkąd są one
w całości sanacyjne i wybrane zosta-
łyje mniejszość obywateli.

eśli jednak sami posłowie nie
protestują przeciw fastrygowaniu ich
mėw i wyrzucaniu ich polemik z mi-
nistrami, te znaczy chyba, że godzą
się na metedy redakcyjne PAT:



 

Prawda o wyłączności” obozu narodowego
Nie tyłko nasi przeciwnicy poli-|dumy w szeregach obozu marodo-

1 — tu często w grę wchodzi| wego było i jest przede wszystkim
go prostu zła wola — ałe także nie-| poczucie, że idee i wytyczne progra-
Które jednostki luzem chodzące, a|mowe przez jego przywódców gło-
płytko i powierzchownie patrzące | szone, a początkowo spotykające)
ma życie społeczno - polityczne Pol-, się z gwałtownym oporem ze strony
ski, wysuwają przeciw obozowi na-| przeciwników i biernością ogółu,

rodowemu zarzut zbytniej „wyłącz-| stopniowo, siłą samej swej słuszno-

mości”, zarzut uchylania się przezeń ści, przenikają poza szeregi organi-

od udziału w tak czy inaczej pojmo-| zacyjne ruchu narodowego, wsiąkają

wanym froncie „zgody narodowej”.| w umysłowość ludzi biernych i na-
Stronnictwo Narodowe — powiadają rwet wrogów, stają się własnością

— ze względów egoizmupartyjnego|

chciałoby zagarnąć wsżystko dla,
siebie celem jego jest władza dla
władzy samej, monopolistycznie spra|
wowana, i dlatego odżegnywa się|

ono od wszelkiej łączności z po-|

krewnymi nawet ugrupowaniami.

sa p, tego próba
lały pod naszym adresem ze stro-|

ay aji grupek i jednostek, pró-

bujących tworzyć takie czy inne
%oalicje partyjne. Słyszeliśmy je ze

strony 't. zw. „frontu Morges", —

nieco później spotykało się je na ła-

mach części prasy| konserwatywnef,

propagującej front żywiołów spo-

łecznie prawicowych przeciw napo-

rowi radykalnej lewicy. Świeżo
znów mozbrzmiewają one w orga-

nach prasowych tworzącego się o-

bozu p. Koca.
chodzi o zdecydowanych

wrogów obozu narodowego, upra-

wiających takie maganki <elowo z

przyczyn natury „taktycznej“, lub

też o zawiedzionych kiombinatorów

politycznych, wyładowujących w

ten sposób złość z powodu niepowo-
dzenia własnych poczynań — to
wszelka polemika z ludźmi tego ro-

dzaju byłaby doprawdy zbędną za-
bawą w słowa. Jeśli tedy temat ten
poruszamy, to tylko ze względu na

wspomniane już, nieliczne na szczę-

ście jednostki, które w dobrej wie-

rze pretensje takie do obozu naro-
dowego wysuwają, bądź nie zdając
sobie sprawy z rzeczywistego sensu

tego, co się w Polsce dzieje, bądź

 

ddlegając postronnym sugestiom i
waddziaływaniom.

Jest prawdą, że od szeregu lat

Stronnictwo Narodowe kroczy w Żyj

ciu społeczno - politycznym samo,

ge nie łączy się w bloki z innymi

ugrupowaniami mimo wystwan

pod jego adresem ofert, że tę swoją

samodzielność i odrębność przy
każdej sposobności akcentuje i pod-

Ктейа. Przyczyny jednak owego

„ekskłuzywizmu” nie mają nic wspól
mego z (akimś egoizmem partyjnym,

z jakimś duchem kliki, opartej na

ambicjach i interesach osobistych,,
«o tak często obserwujemygdziein-|

dziej. į

Polski obóz marodowy nie był
migdy ugrupowaniem tego typu; nie;
był nigdy nawet i nie jest, jak to już
mieliśmy niedawno sposobność na

tym miejscu zaznaczyć, stronni-

«twem czyli partią polityczną we

właściwym tego słowa znaczeniu.
Partia jest normalnie reprezen-

tantką takich czy innych interesów
gospodarczych, klasowych, partyku-
larnych, — często całą swą isbtą
związana jest ona z tą czy inną for-

mą ustroju politycznego i kończy: się
tym samym z chwilą jego zmiany.
Polski obóz narodowy jest czymś
znacznie więcej: jest wyrazicielem

pewnego typu cywilizacynego i pew

nego poglądu na świat, ogarniające-
go wszystkie dziedziny życia, — jest
zarazem formą 'organizacyjną, w któ
rej z tych podstawowych założeń,
wysnuwa się, w zetknięciu z co-

dziennym nurtem spraw narodo-
wych, wskazania praktyczne i na-
stępnie wskazania te, w miarę sił i
możliwości, wciela się w czyn. \

Przy tym — šmiemy to twierdzić,

— nie ma takiego drugiego obozu w
Polsce, a mało jest ich i za granicą,

który by tak przetrzymał „próbę
czasu”, próbę tylu wstrząsów i prze

obrażeń o skali światowej, jakie za-
szły w ostatnich lat dziesiątkach, —
który by, wierny swym podstawo-
wym założeniom ideowym, potrafił
w ciągu półwiecznego prawie istnie-
nia z tak młodą zawsze energią i ży-
wotnością wyciągać wnioski z za-
chodzących przemian, stawiać czo-
ło myślowo i organizacyjnie coraz
to nowym wymaganiom życia, za-
chować tyle czujności na niebezpie-
czeństwa, grożące narodowi, i wska-
zywać mu zawsze — mimo nieunik-|

mionych niekiedy usterek taktycz-|
mych czy organizacyjnych — właści-
wą drogę.

Kto bacznie i bezstronnie zbada
idzieje myśli i czynu politycznego

ostatnich lat dziesiątków w Polsce,

ten łatwo stwierdzi, że nie jest to,
czoze tylkio samochwalstwo.

mym zaś z powodów do uzasadnionej|

 

 

| chubę także pewne

Jed-

duchową całego narodu.
Jeśli jednak tak się działo i dzie-

je, to dlatego, że przywódcy obozu
narodowego, utwierdziwszy się w

uciu słuszności tych czy innych
sformułowanych przez siebie wy-

| tycznych, mie idą na żadne w tym
zalkresie kompromisy, ustępstwa,
„zamazywania“ i koniunkturalne
odwroty.

Obóz nasz jest i musi być wyra-
zem czystej i nieskażonej żadnymi
ikompromisami idei narodowej, by
zaś ideę tę móc wcielać w życie, mu
si być kierowany jednolicie i sprę-
żyście, bez liczenia się z takimi czy
innymi względami i względzikami
przemijającej natury. Jest to jego
racja bytu, jako czynnika, kształtu-
jącego dzieje Polski, jest to zarazem
źródło jego siły.

Poprzyjmy. twierdzenie nasze
przykładem. Dzisiaj, zdaniem przy-
wódców ruchu narodowego, jedn
z najważniejszych zagadnień, j
wysuwa chwila dziejowa, jest roz-
wiązanie w Polsce kwestii żydow-
skiej, — a rozwiązać się ją da tyłko
przez (dwa równolegle prowadzone
wysiłki šeden w kierunku wyłącze-
mia żydów ze wszystkich dziedzin
naszego życia zbiorowego (łącznie z
odebraniem im praw politycznych),
— drugi w kierunku stopniowego u-
sunięcia ludności żydowskiej poza
granice Polski,

Hasła te, rzucone przez  tdbóz
narodowy, podobnie jak tyle innych,
już przyswojonych i uznanych za
słuszne przez ogół społeczeństwa,
przenikają w doraz szersze warstwy
i żłobią sobie łożysko nawet w u-
mysłach wielu inteligentów, wycho-

ie|

wanych w zupełnie innych tradyj-
cjach myślenia i odczuwania poli-
tycznego. Pełne ich zwycięstwo za-
leży jednak od idalszej absolutnej
bezkompromisowości i nieprzejedna
nia 'obozu narodowego na tym pun-
Ikcie, jest bowiem wiele jeszcze czyn
mików, które i nadal dokładają
wszelkich zabiegów, by wielki prąd,
(zmierzający do generalnego odżydze
mia Polski, drogą takich czy innych
kombinacyjek  rozszczepić,  unie-
szkodliwić, zamienić na szereg drob-
nych strumyczków, którym już łat-
wo potem będzie postawić tamyt

Czy w tych warunkach obóz na-
rodowy może iść na ugody i kompro
misy z ugrupowaniami, które spra-
wę żydowską tak właśnie do tej po-
ry pojmują, — które chciałyby jasne
w tej dziedzinie postulaty narodowe
przykroić, rozparcelować, i w końcu
całe zagadnienie tak czy inaczej
„spławić” z powierzchni? Obóz. na-
rodowy popełniłby grzech wobec ca-
łej swej istoty duchowej, co więcej

niłby grzech  niewybaczalny
wobec interesów całego narodu, gdy
by tak postąpił. I z tego zdają sobie
spratwę zarówno jego przywódcy, jałk
i wszyscy jego, najprostsi nawet wie-
dzą i wylkształceniem członkowie.

Nie mamy па razie możności peł-
mego wcielania w życie naszych wy-
tycznych programowych ;będzie to

| możliwe 'dopiero z chwilą do$ścia
obozu narodowego do władzy. Alle
„nawet w obecnym położeniu samo

przez obóz narodowy, a popieranego

rozwoju stosunków wewnętrznych w
Polsce. Widzimy to na każdym kro-
ku i widzieć będziemy w coraz wi
szym stopniu.

Oto legitymacja
obozu narodowego, zgoła, jak widać,
nie podyktowanej względami egoiz-
mu partyjnego. Tej swojej pozycji
ideowej i mioralnej, która nawet w
obecnych warunkach pozwala mu
tak skutecznie oddziaływać.na bieg
spraiw polskich, obóz narodowy za

| miskę soczewicy nie sprzeda.

| 

Opieka nad dziećmi ułomnymii zaniedhanymi
'Praca poradni wychowawczej w Wilnie
Mało jest w Wilnie instytucyj,; św. Prócz tego, raz na tydzień z

iktóre spełniają tak pożyteczną mi-;'wają się w Poradni lekcje religii

sję, jak Ploradnia Wychowawcza,zar| 14 dzieci głuchoniemych. Z pomocy:

łożona w roku ub. przez Kat. Stow.| naukłowych w nauce religii korzysta
Kobiet. Celem jej jest poradnictwo 16 dzieci z Krucjaty Eucharystycz-
wychowawcze, obejmujące dzieci w mej parafii św. Jana.
wieku przedszkolnym i szkolnym o-| Równolegle z tym odbywają się
raz ułomnie i moralnie zaniedbane. kursy wychowawcze dla matek, ma-
Poradnia wszakże nie ogranicza się jące na celu przyswojenia im w spo-

tylko do tego, lecz roztacza również sób popularny dotychczasowych zdo

i opiekę nad nimi. Rzecz jasna, iż ibyczy: 'w zakresie wychowania psyr

opielka ta jest narazie prowadzona w chicznego i fizycznego dzieci. Są to

czymnie przez masy w szeregach je-.

$o zorganizowane, waży silnie na pracownia, (która jest właściwym przestać na tym, ale projektuje już

„wyłączności |

skromnych ramach. Jest to bowiem.
trudna praca, wymagająca licznego
i specjalnego personelu, czego obec-
mie poradnia jeszcze nie posiada. Na
jleży również wziąć pod uwagę i to,
że poradnia powstała dopiero w ro-
(ku ub., jest jeszcze nową instytucją,
która pod doświadczonym kierow-

| nictwem p. Stełanowiczowej stawia
j pierwsze kroki.

Badania psychiczne dzieci prze-
prowadza się na podstawie testów
jBienneta i Termanna, które są b.
pomocne przy ustalaniu stopnia inte
ligencji dzieci. Obok tych, idą bada-
mia rozwoju fizycznego, które w po-
łączeniu z poprzednimi dają pełny
obraz zdolności Idziecka i jego zami-
łowań. Na podstawie wyników tych
badań ustala się następnie wnioski,
dotyczące jego losu, czy mianowicie
ma się uczyć w szkole ogólnokształ-
сасе] czy zawodowej, w jakiej gałęzi
rzemiosła i t. d. Od marca 1936 r.

| zbadano dotychczas 123 dzieci.
Poradnia prowadzi również stałe

ćwiczenia dla poprawienia wak! wy-
amowy i głosu. Na ćwiczenia te, od-

 
Głębockiego, uczęszcza 13 dzieci.

Przy poradni powstała ostatnio

| warsztatem pracy wychowawczej.
| Korzysta z niej stale kilkoro dzieci.
Dwa razy dziennie przychodzi dziew
'czynka i przerabia kurs IV oddziału,
mw zespole nie może się ona uczyć,

dlowania ;przychodzi następnie chło-
pak, epileptyk, i przerabia III od-
dział, bowiem nauka w szkole po-
$arsza jego stan, raz na tydzień przy
bywa komplet 11 chłopców ze szko-
ły dla moralnie zaniedbanych dla
przygotowania się do I-ej Komunii

 

Jak za czasów Łokietka
W ostatniej „Myśli Narodowej“

(Nr. 10) wspomina red. Zygmunt Wa
silewski o świeżo wydanej broszu-
rze Karola Stojanowskiego, p. t.
„Chłop a państwo narodowe". Na-
wiązując do ciekawego spostrzeże-
mia p. Stojanowskiego, że „dzisiej
sza polska sytuacja wewnętrzno-po-
lityczna bardzo przypomina sytuację
za czasów Łokietka', dodaje p. Wa-
silewski:

„Odrazu budzi się w nas obraz, rozło-

żomy na stulecia tego, co jeszcze teraz się

odbywa, mianowicie zbierania ziem pod
berło cywilizacji polskiej,  polonizowania
„miast jako centów tej cywilizacji, jednym

słowem zcałenia ciała i ducha narodowego.

Wtedy żywioł polski wywalczał w miastach
niezależność od inwazji cywilizacji nie-

mieckiej, teraz od panowania żydowskiego.

Chłopi stoją pod murami miast, rozpręża
się wieś, a jest to jednoznaczne z nabrzmie

waniem świadomości narodowej tendencją

macjonalistyczną. W ludzie mamy źródło
swej żywotności”.

Chłopi szturmują do miast. P.
Stojanowski zwraca uwagę, że re-
forma rolna osłabiła ten napór, wy-
(pompowując ze wsi oszczędności,
iktóre mogłyby pójść na podbój
miast. Trzeba jednak wziąć w ra-

plusy reformy
rolnej: zmniejszenie lub zniesienie
latyfundiów, które są mniej korzyst-

ną formą gospodarstwa rolnego oraz
upełnorolnienie gospodarstw  karło-
watych. Inna rzecz, że wykonanie
reformy było wadliwe że straciliś-
my przez nią wiele ziemi polskiej na

| rzecz mniejszości.

Napór chłopów do miast wyma-
gał uprzedniego przygotowania ideo-
logicznego. a. było wytworzyć

'w naroczie zrozumienie i sympatię

dla tego ruchu, trzeba było także
uzbroić opinię publiczną w ar$umen
ty, broniące go przed atakami żŻyr

dów i ich przyjaciół. Dopiero gdy to

się stało, akcja zdobywcza w mia-
stach mogła ruszyć z szansami po-
wiodzenia.

REWOLUCJA MECHANICZNA
I ORGANICZNA

Z broszury p. Stojanowskiego
warto jeszcze zacytować jego myśli
o dwóch rodzajach rewolucji:

„Rewolucja mechaniczna jest jak po-

żar, niszczy oma i pali jak żywioł. Rewolu-
cjoniści tego typu obiecują jedynie, że na
zgliszczach coś wybudują. Rewolucja orga-
miczna, a zatym i narodowa, podona jest
wybuchowi nieuchronnemu wiosny, przy-
chodzącemu w odpowiednim czasie, Wy-

buch ten, jakkolwiek zmieniai niszczy sta-

ry porządek rzeczy, to jednak sam jako ta-

ki niesie za sobą nowe, niezwalczone, buj-

ne życie".

Z tego pojęcia rewolucji organicz-
mej wypływa przeświadczenie, że

„o powodzeniu rewolucji narodowej nie

przesądza wcale brak oddziałów szturmow-

ców, mundurów i sztandarów, parad idefi-

lad, terroru i t. p. akcesoriów  rewolucyj-
nych. Najważniejszą bowiem rzeczą jest

przepojenie całego narodu ideą narodową.

„Wytrzymałe i mocne-fak szkło”
— oto porównanie w-przyszłości.

Przyzwyczailiśmy się uważać

szkło za cośłatwo tłukącego się, za

materiał kruchy. Weźmy tymcza-

sem wyjprodukowaną obecnie we-

dług nowego systemu tafelkę ela-
stycznego szkła niełamliwego; mo-
żemy uderzyć w nią młotkiem, raz,
drugi, trzeci. Młotek odbije się od

mie wykaże ani jednej rysy lub pęk-
mięcia. Oto jest materiał, z którego

produkuje się dzisiaj cegły, wznosi

domy! mieszkalne, drapacze chmur.

W. Toledo (U. S. A.) w stanie

Ohio, wybudowano drapacz chmur
42-metrowej wysokości o froncie

1200 m. tdhygości. Cały ten gmach,

|z małymi wyjątkami, zbudowany

„jest ze szkla. Na całej powierzchni
frontu nie ma ani jednego okna; są

one łu zbyteczne, gdyż szklane ścia-

 
my choć nie przezroczyste, przepusz-|

czają światło, tak iż jest go więcej
miż w zwykłych domach.

|  Qibrzymi wentylator, umieszczo-

|ny na dachu drapacza, wtłacza do
| wnętrza świeże, czyste powietrze,

które, zanim dostanie się do poko-

jów, przechodzi jeszcze przez apa-
rat, regulujący jego temperaturę,

oraz nasycający $o pewną ilością

|wilgoci. Aparaty te weszły w uży-

szklanej tafli jak od stali, tafla tafia|

duszy poszczególnego człowieka, aniżeli na
ulicy czy też na barykadach, Przecież biorąc

rzecz ze stanowiska świeckiego i ludzkie-
$o, rozwój chrześcijaństwa nie był niczym
innym, jak istotnie wielką rewolucją i to
nietylko w sensie religijnym, ale także w

sensie spoleczno-politycznym“... @

Oczywiście, nie znaczy to, że re-
wolucja nar; га mie używała siły
w decydujących momentach, lub że
te jsiły używać nie powinna. Nie sa-
ma jednak przemoc, nie samo obję-
cie władzy, nie samo narzucanie-n0“
wych praw: tworzą istotę rewolucji
marokiowej. Widzi się zazwyczdj te
zewnętrzne przejawy a fie dostrze-
śa się postępnegoaurtu ideowego,
iktóry je powołał. Dlatego uwagi p.

 

cie w Ameryce i stosowane są w
bardzo wielu już domach, W ten spo
sób zmienia się pięć razy na godzinę
powietrze 'w mieszkaniach i biurach
idrapacza.

zkło jest trwalsze. od cegły i
betonu. Prócz tego izoluje ono zna-
komicie od hałasu ulicznego. Naj-
ważniejszą jednak zaletą szkła, jako
materiału budowlanego, jest to, że
jest ono tańsze od cegły, betonu i
pe. Seas

echnika współczesna pozwala
produkować szkło, którego elastycz-
ność przewyższa elastyczność stali
7 ipół raza. Zbyteczne byłoby do-
dawać, że szkło nie wytwarza ku-

- Nienawidzą,
Masonizująca „Epoka” podaj fakt

— zapewne wymyślony — że
„w ostatnich czasach niektórzy posło-

wie i senatorowie, wychodząc «z gmachu

parlamentu, wpinają w klapę swoich palt

slawetne „mieczyki“, godło mocarstwowej

endecji, tak slusznio wyszydzone przez
obecnego premiera.

gdyż wymaga indywičualnegotrak- |

|

tak zw. „studia wychowawcze
matek”, kolejno niższego i wyższe-
go stopnia. Uczestniczki pierwsze-
go studium przechodzą następnie do
<irugiego i t. d., izapoznając się po
kolei z wszystkimi arkanami sztuki

wychowawczej. Bo wychowanie
dziecka — to wielka sztuka, nieste-
ty, przez 'wiele ikobiet jeszcze nie

| właściwie oceniana. Gdyfby wszyst-
kie matki dostateczną opiekę rozta-

czały mad wychowaniem dziecka,
toby zapobiegło to nieraz wielu tra-
gediom w późniejszym wieku.

| Rozporządzeniem  Arcypasterza
| powstał niedawno referat Krucjaty
, Eucharystycznej, który opiekuie się,

| i czuwa nad nią w całej archidiece-
zji. Prócz tego, pracuje nad ustale-
'miem metod pracy w samej Krucja-
cie Eucharystycznej. Podczas zebrań

' referatu, odbywających się co ty-

dzień 'w seminarium teologicznym
U. S. B., opracowano dotąd okres

| kandydaturu, a obecnie opracowuje
się następny okres, mianowicie aspi-
ranturę.

Praca, jak widzimy, tzróżniczko-

ciążenie idei i programu, głoszoneśo bywające się pod kierownictwem p. wana i ciężka, iktóra obejmuje sze-
reg różnych od siebie dziedzin. Po-
radnia wszakże mie zamierza po-

w najbliższej przyszłości zająć się

przeszkoleniem |kandyżatów do K
S. M. pod względem religijnym, spo-

łecznym i nawet organizacyjnym.
m. r. B
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Nowości wydawnicze
Ukazał się z druku nowy nr. 12

tygodnika literacko artystycznego

„Prosto z mostu” pod redakcją Sta-

misława Piaseckiego. Na czele mu-

meru początek  Il-ego rozdziału
wspomnień byłego PrezydentaRze-

czypospolitej Stanisława  Włjcie-
cowskiego p. t. „Na emigracji",

piekne wiersze K. Iłłakowiczówny

madesłane nam z Oslo p. t. „Listy z
Norwegii*, artykuł połemiczny Ur-

bana Krzyżanowskiego „O co cho-
dzi”, szkie o malarstwie francuskim
Jana Bajkowskiego P. t. „Podbicś

podbili świat”. Artykuły: J. Zieno-
wiczówny „Novy Czlowiek w ułam-
Ikach“, prof. St. Cywińskiego „Pa-
pież z ghett>“, <. Id. ankiety „Jaką
najciekaws;4 książkę przeczytałem
w r. 1936 z odpowiedziami: A.
Janty-Psiczyńskiego, A. Mikułow-
skiego i;A. Nowaczyńskiego. Felie-
tony W. Wasiutyńskiego i K. Zby-
śzewskiego, przeglądy prasy, recen-
je, aktualia, |

Jan Bulhak.' DOM. Opowiesė w
18 obrazach z ilustracjami auturą,

Wilno 1937. Nakładem „Przeglądu
Fovograficznego'. . Przemiła  opo-
wieść o małym Janku, wychowanym

 
Rewolucja bowiem więcej się rozgrywa w Stojanowskiego 6ą bardzo ciekawe. |w kresowym dworze.

 

wszystko ze Szkła
rzu, odczyszcza się łatwo nie wy
maga malowania, tynkowania, reno-
wacji dorocznej, jak tego domagają
się ściany domów zwykłych.

| Postępy techniki nie zatrzymują
|się jednak na tym punkcie, W:yna-
lazek szkia elastycznego, niełamli-

| wego, rozpoczęto w Ameryce fabry-
kacją rozmaitych sprzętów: mebli,

|tóżek, utensyliów (kuchennych, po-
| sadzek, tapet. W. mieszkaniu ultra-
| nowoczesnym Amerykanin śpi w
szklanym łóżku, przechowuje ubra-
mie 'w szklanej szafie, pracuje przy:
|sziklanym biurku, je przy stole ze
| szkła ba, nawet goli się szklaną
| brzytwą.

bo się boją
„Aby.nawiązać bodaj cień łączności ze

światem, podciągają się pod cudze godła”.

Uderza w tej złośliwej motatce
| powołanie się na „słuszne” szyder-
stwo gen. Składkowskiego. .

„Wspinają się do endecji: czy
można stodzyć się. niżej? — koń-
czy swą notatkę „Epoka* o owych

|
l

DEETTOCEOMASTER TLE posłach.

DAJ GROSZ NA FUNDUSZ.
OBRONY NARODOWEJ. | „Endecji“ ta nienawiść maso-

| nów przymosi tylkio zaszczyt. Niena-
| widzą, bo się boją.



 

 

 

Widowisko dla dzieci w „Lutni”
„Księżniczka na grochu*', uscenizowana bajka H. Andersena

Jak dzieciom potrzebny jest teatr,
nietylko w okresie świątecznym, ale
iw zwykłym biegu dni szkolnych,
dowodem m. in. fakt, że na nowej
bajce, którą wystawił w niedzielę
Teatr Lutnia, widownia wypełniona
była dziatwą po brzegi.

Bardzo szczęśliwie i pomysłowo
znaną tę, króciutką a wdzięczną ba-
jeczkę- Andersena, przerobili i zam-
knęli aż wczterech obrazach współ-
autorzy .pp. Kisielewicz i Lysakow-

 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

o godz. 8.15 po raz przedostatni sztuka

O'Neilla „Anna Christie”.
Jutro po cenach propagandowych, zo-

stanie wznowiona sztuka Wł. Fodora „Ma-

tura”, w której wystąpi Nuna Młodziejow-

ska-Szczurkiewiczowa.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Występy
J. Kulczyckiej. Dziś amerykańska operetka
„Rose-Marie" w której J. Kulczycka jako
śpiewaczką święci prawdziwy tryumf  Ju-
tro po cenach zniżonych op. Abrahama

„Przygoda w Grand Hotelu" z J. Kul-

<zycką.

— „Taniec miłości i szczęścia” w

w „Lutai“. W, przyszłym tygodniu, z wy-
stępem J, Kulczyckiej, ukaże się w opraco-

waniu reżyserskim M. Tatrzańskiego op.
Stolza „Taniec miłości i szczęścia” która

z powodu skomplikowanej wystawy wyma-

ga dłuższego przygotowania.
— Wznowienie „Księżniczki biękitu”.

Obecnie J. Kulczycka zajęta jest przygoto-
wamiem partii i roli.Klarysy w op. „Księż-

niczka błękitu”.

— Balet Parnella w „Lutni W nie-

dzielę i poniedziałek odbędą się dwa wy-
stępy znakomitego zespołu baletowego
Feliksa Parnella. Bilety można nabywać w
kasie „Lutni” 11—9 w.

"Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 9 marca 1937 roku,

Pieśń poranna Gimnastyka. Muzyka z
płyt. Informacje i giełda. Koncert orkiestry
„wojskowej. Audycja dła szkół. 11.30: Au-
dycja dla szkół, 11.57: Sygnał czasu i hej-

mał 12.03: Koncert łódzkiej orkiestry salo-

nowej. 12.40: Dziemnik południowy. 12,50:

Samokształcenie w sprawie -przysposobie-
nia rolniczego, pog. 13.00: Muzyka popular-

na. 15.00: Wiadomości gospodarcze. 15.15:
Koncert reklamowy. 15.25: Życie kultural-
ne miasta i prowincji, 15.30: Codzienny od-

cinek prozy. 15,45: Muzyka polska. 16,00:
Z litewskich spraw aktualnych. 16.10: A.
Wroński: Polka i Mazur. 16.15: Skrzynka
PKO, 16.30: Recital śpiewaczy Olgi Didur-
Witkowskiej 17.00: Dni powszednie pań-
stwa Kowalskich, powieść mówiona. 17.15:
Recital fortepianowy Haliny Sembrat, 17.50
List pensjonarki — monolog: 18.00: Poga-
danka aktualna. 18.10: Sport w miastach i
miasteczkach. 18.20: Wieczór Króla Jego-
mości — słuch. 18.50: Pogadanka aktualna.

19.00: Czy programy szkolne dla chłopców
i dziewcząt powinny być jednakowe?

19.20: Jak się polka z połonezem biła —

aud. muzyczna. 20.00: Rozmowa muzyka
ze słuchaczami radia. 20.15: Koncert sym-
fomiczny. -22.30: Lutnia Puszkina ——- kwa-

drans przekładów Tuwima. 22,45: Muzyka
taneczna. 22.55: Ostatnie wiadomości dzien

4 »

Z za kotar studio
LUTNIA PUSZKINA.

Jednym z ostatnich wydarzeń w świe-
cie literackim było ukazanie się w druku

tomu poezyj Puszkina, w pięknych prze-
kładach znakomitego poety Juliana Tuwi-
ma. Polskie Radio nawiązując do 100-ej
rocznicy śmierci Puszkina nada kilka wyję-
tych z tego tomu wierszy w „kwadransie
poetyckim” pt, „Lutnia Puszkina”, w dn. 9
marca © godz. 22.30. W roli recytatorki
wystąpi Maria Wiercińska.

NIEDOKOŃCZONA SYMFONIA
dla wszystkich radiosłuchaczy,

Głęboko wzruszająca, o przepięknych
melodiach — „Symfonia Niedokończona”
h-moll Schuberta należy do najbardziej po-
pułarmych dzieł literatury muzycznej. Pro-

sta, niezwykła śpiewność tego arcydzieła
przemawia do wszystkich bez wyjątku,

począwszy od dzieci do najdojrzalszych, od
najmniej do najbardziej muzycznie wyro-
„bionych słuchaczy. Radiosłuchacze usłyszą

dzielo to w koncercie symfonicznym Orkie-
stry Poznańskiej pod dyr. Zdzisława Jahn-
kego dn. 9 marca o godz. 0.15. Ponadto
wykonamy zostanie interesujący koncert

podwójny na skrzypce i wiolonczelę
Brahmsa w interpretacji p. Tadeusza Szul-
ca i D. Danczowskiego. <

Koncert poznański wypełni drugą
szęść audycji radiowej. Pie.wsza jej część

transmitowana będzie ze Lwowa, gdzie or-

kiestra symfoniczna pod dyr. I. Neumarka
wykona: A. Dworzaka Symfonię V e-moll

pt. „Z Nowego Świata” i F, Schuberta u-
werturę do op. „Roramuada“.  

w 4-ch odstonach
ska. Teatr Lutnia wystawił ją z całą
starannością dekoracyjną i kostiu-
mową. Kól króla i królowej podjęli
się dyr. Rychłowscy, reszty artyści
Lutni pp. Ciesielski, Rewiński, Bru-
sikiewicz oraz amatorzy z autorem
na czele, wireszcie studium bałeto-
we p. N. Muraszowej, której wy-
szkolony i sprawny zespół taneczny,
od dorosłych prawie uczniów i ucze-
nic, do małych zupełnie brzdąców,
ożywił i urozmaicił sztukę cal
szeregiem fantastycznych, bądź sty-
lowych tańców,

Treść bajki zrozumiała (przypo-
mocyj gorliwych objaśnień mamuś),
nawet dla czterolatków io swawol-
nym i rozpieszczonym księciu Fiu-
fiutku, poszukującym dla ustatko-
wania się żony, którą winna być
prawiiziwa księżniczka („prawdzi-
wa' ma tak delikatną skórkę, że i
przez grubość szesnastu piernatów
poczuje uwierające ją ziarnko gro-  chu), budziła żywe zainteresowanie
młodych widzów, Humorystytczne fi-

$ury nadwornego fryzjera, metra
tańca, kucharza, astrologusa etc.,
pobudzały niedorosłe audytorium do
głośnej wesołości, a bogate i uroz-
maicone etekty. świetlne, podkreśla-
jąc czarodziejskie baśni, przenosiły,
dziatwę istotnie w świat niezwy>
kłych wydarzeń, gdzie gwiazdy na
niebie blaskiem swym wypisują bieg
losów ludzkich na ziemi.

Całość widowiska, mimo niejed-
YM| nolitość elementów wykonawczych,

szła składnie i żywo, ładnie a cza-
sem artystycznie wykłonane recyta-
cje (trubadur), piosenki i tańce, pod-
nosiły wybitnie skalę. widowiska,
czyniąc z przedstawienia jeden znaj-
bardziej udanych poranków niekiziel-
nych, na którym nie tylko dzieci, ale
i mamusie, babcie, ciocie i tątusio-
wie znajdą miłą rozrywkę. Miejmy
nadzieję, że widowisko powtórzone
będzie przez szereg niedziel i przy-
godnych świąt; Słusznie się to na-
leży bajce i dzieciom.

«Pilawa.
RCZULA BO SPP

Zajście na wykładzie prof. Kridla
Wiczoraj na wydziale humani-

stycznytm, podczas wykładu prof.
Kridla doszło do incytdentu, po któ-
rym młodzież polska opuściła wy-
kład.

Mianowicie w chwili, gdy Polacy
zajęli miejsca po prawej stronie,wy-
stąpiła przeciwkio temu z protestem
żydówika Kozakowska, poparta przez
niejaką Rzeuską, twierdząc, iż jed-
no z miejsc po prawej stronie było
już przez nią uprzednio zajęte przez
przez położenie teczki.
W zajściu wystąpił z interwencją

i

|

 

prof. Kridel, zmuszając Polaków do
ustąpienia miejsca żydówce. Wobec
takiego stanowiska, Polacy opuścili
wykład.

Warto zaznaczyć, że trudną sy-
tuację na wylkładach prof. Kridla
(seminarium polonistyczne) pogarsza
swytm stanowiskiem wspomniana —
Rzeuska, która, nie będąc ani stu-
dentką, ani asystentką wważa się za
powołaną do wyznaczania miejsc,
starając się czynić to w ten sposób,
by żydzi siedzieli razem z Polakami,

Wolne zebranie Bratniej Pomocy U.S.B.
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia

Pomoc Polskiej Młodzieży Akade-
mickiej U. S. B, podaje do wiadomo-
ści kol, kol.,
zebranie sprawozdawcze Bratniej
Pomocy Młodz. Akadem. odbędzie|
się dnia 10 marca rb. w sali Śniadec-
kich U, S. B.w pierwszym terminie
o godzinie 19 min. 30, w drugim o
godz. 20-ej z następującym porząd-
kiem dziennym:
1. Zagajenie, 2. Wybór przewodni-
czącego.
Stowarzyszenia. 4.

di Rewizyjnej. 7. Wolne wnio-
ski,

jmacji czł
że zwyczajne walne|

Wstęp tylko dla członków Brat-
niej Pomocy za okazaniem legity-

onkowskiej i akademic-
kiej.

Stypendium
dla słucnacza Wydziału

Prawnego

działu Prawa 0. $. В. iż-
3. Sprawozdania Zarządu|utworzone przez Izbę Notarialną styr

Sprawozdania|
Komisji Rewizyjnej. 5.Dyskusja nad;
sprawozdaniami, 6. Wnioski Zarządu|

į

pendium im. Marszałka- Józefa Pił-
sudskiego, wynoszące 320 zł.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji
udziela biuro Rady, gmach Sądów,
pokój 18, tel. 13-00.

 

Interwencja mecenasa Szyszkowskiego
u Wojewody Bociańskiego w sprawie

teatrzyku „Nowości |
Mecenas Szyszkowski interwenio- |

| wyniku
skiego Bociańskiego w sprawie sytu- |
acji, jaka się wytworzyła w związku!
z okupacją teatru „Nowości” i ogło- | 26

wał wczoraj w p. wojewody wileń-

szeniem głodówki przez personel ar-|
btystyczny i techniczny teatru.  

P. Wojewoda zaznaczył, że może |
sprawę ponowunie rozpatrzyć i ewen-
tualnie udzielić koncesji innemu kton-
cesjonariuszowi, pod tym jednak wa-
runkiem, że okupacja i głodówka zo-
staną natychmiast przerwane,

Wieczorem mecenas Szyszkowski

 

zakomunikował zainteresowanym 0
konferencji..

Jak nas wieczorem informowano
telefonicznie, jest zupełnie możliwe,

teatr „Niowości” będzie nadal
istniał. Sprawa będzie jutro zdecy-
dowana przez StarostęGrodzkiego,
który jest instancją właściwą dlatej
sprawy. Mec. Szyszkowski uda się
do Starosty Grodzkiego dziś zz
10-ej rano. Równocześnie o godz, 10
przerwana zostanie okupacja teatru
i głodówka.

Komornik St. Wojciechowski skazany
na 6 lat więzienia

W dniu 14 listopada 1936 r. Sąd
Okręgowy w Wilnie skazał za roz-
maite sprzeniewierzenia i defrauda-
cje komornika I rewiru Sądu Grodz-
kiego, Stefana Wojciechowskiego, na
6 lat więzienia. Wczoraj sprawa ta
onownie została rozpatrzona przez

Sąd Apelacyjny. Na przewodzie są-
dowym jeszcze raz ustalono, iż St.
Wojciechowski przywłaszczył sobie

kwotę ponad12.000zł.,z-sum mależ-
nych osobom prywatnym, eraz Skar-
bowi Państwa. Oskarżony nie dopel-
nił obowiązku wpłacenia sum Myr
egzekwowanych wierzycielom egzek-
wujacym w 447 wypadkach. Sąd A-
pelacyjny, po rozpoznaniu sprawy,
wyrok instancji pierwszej zatwier-
dził. (e)

Echa procesu lewicy akademickiej
W. styczniu roku ub., podczas pro-

cesu lewicy akademickiej (proces 11)
zeznawał jako świadek adiunkt USB.
dr. Br. Halicki. Zeznania jego posłu-
żyły red. Mackiewiczowi za temat
do kilku artykułów. Treścią pok
z tych artykułów p.t. „Aktualne, Ki-  now a Docent U.S.B.“, dr. Br. Halic-
ki poczut się dotkniętym, wobec cze- |

$o pociągnął do
sądowejj z art. 255
ik. Ik. red. odpowiedzialnego „Słowa”,
Henryka Kasyanowicza, Proces miał
się odbyć wczoraj w SądzieOkręgo-
wym, lecz ze względu na niestawien-
nictwo oskarżonego, z powoklu cho-
roby wyrostka, został odroczony. (e)

iedzialności
1 i256$1|kich

Z NIEDZIELNYCH ZAWODÓW.
U. S. B. i S. N. P.

W. niedzielę odbyły się zawody
między wyższymi uczelniami Wilna.
Przed zawodami przemówił do u-
czestników zawodów przedstawiciel
Br. P,S. N. P., p. Stanisław Swol-
kień, o znaczeniu sportu, poczem
krótkie przemówienia wygłosili J.
M. Rektor Staniewicz i kapitanowie
drużyn: Piuszkarewicz (S. N. P) i
Lisiecki (U. S. B.). :

W, wyniku gier: Szóstka siatko-
wa 2:1 wygrała Szkoła Nauk Pol
tycznych (15:9, 6:15, 15:8). Wyróż-
mili się: S. N. P. Hołownia, Puszka-
rewicz, Tejchmann; U. S, B. — Ku-

wysokim poziomie, wyższym aniżeli
rozgrywiki między <czołowemi klu-
bami sportowemi. Trójka siatkowa
wygrała U. S. B. 2:1 (15:13, 12:15,
15,8); gra zawodników doskonała.
Koszylkówkę wygrał U. S. B. 29:20
(do przerwy 14:12), Walka niesły-
chanie była zacięta, chwilami bru-
talna. Wyróżnili się Rutkows
(USB), Czesław Kulesza, Puszkare-
Na D a

ólnie zawody stały ma wyso-,
kim poziomie. Zawodnicy U. S. B.|
naidużywali jednak «wej siły fizycz-
nej, co przy słabszej kondycji fi-
zycznej zawodników $. N. P., wyy-
wywołało częstą reakcję ze strony
sędziów. Publiczności na zawodach
dużo.

Po zawodach odbyła się wspól-
na fotografia i wręczenie nagrody
przechodniej Szkoły Nauk Politycz-
nych kapitanowi drużyny U. > B.

A. K.

  

REPREZENTACJA WILNA
WYJEŻDŻA NA ZAWODY

DO POZNANIA.
'W, dniach 12, 13 i 14 marca od-

będą się w Poznaniu zawody koszy-
= ome zaa nah
wody te wywołały w całej J
bardzo duże zainteresowanie. —
Wszystkie niemal okręgi zgłosiły
swoich reprezentantów. Reprezen-
tantem Wiina będzie tym razem dru-
żyna WKS Śmigły, która w środę
wyjedzie do Poznania, w następują
cym składzie: Wojtkiewicz, Rusiec-
ki, Jachimowicz, Rodziewicz i Gołę-
biowski. Jako rezerwowi udają się
ze Śmigłym: Łatwis, Kierzel i Rot-
kiewicz. Kierownikiem drużyny bę-
dzie kpt. Pawłowicz.

Pierwszy mecz Śmigły rozegra z
Cracovią w ldniu 12 marca w godzi-
nach południowych.

Na specjalne sukcesy wilnian li-
czyć mie należy, ponieważ poziom
śry Śmigłego wyraźnie ustępuje czo-
iowym drużynom Polski. Mimo to,
wyjazd wważać należy za bardzo
szczęśliwy. Na dobrych tylko zawio-
dach uczą się i i nabierają ru-
tyny meczowej.

BRON. CZECH MISTRZEM POLSKI
W. KOMBINACJI ALPEJSKIEJ,
W drugim «dniu 18 narciarskich

mistrzostw Polski w kombinacji al-
pejskiej odbył się w Suchym Zlebie
ma Kałatówkach slalom. Trasa li-
czyła 640 m. długości i około 200 m.
różnicy wzuiesień,

Do slalomu dopuszczono 42 za-

czyński, Lisiecki. Gra na bardzo |

  

 

SPORT
W, Ogólnym biegu złożonego ko

kombinaci alpejskiej o mistrzostwo
polskiego związku narciarskiego na
rok 1937: tytuł mistrza zdobył Bre-
nisław Czech (AZS Kraków) z ©-
gólną notą 262,3.

  

  
   

 

SŁOŃCE
NIE ZACHODZIŁO
W KRAJU KAROLA v.

KSIĘŻYC
NIE WZEJDZIE Na
GŁOWIE TEGO. KTO
UŽTWAooPIELĘGNACA
WŁOSÓW Pirny

  
  

  
  

ių Nang CER D
GRĘPE]Ls

 

Wyniki slalomu panów.
1) Kotschy Hubert (Austria),

ogólny czas 185,8 sek.
2) Johan (Austria) 192,3 sek.
3) Walter (HDW: Czechosł, 201,4

4 Czech Bronisław (AZS Kra-
ków) 206,3 sek.

Wyniki slalomu pań.
1) Marusarzówna (SNPTT Zako-

pane) ogólny czas 209,9 sek.
2) Czechówna (Sokół Zakopane)

254,6 sek.
3) Musielikówna (Rybnicki klub

marc. 280,5 sek.

PIERWSZY MECZ PIŁKARSKI
> W LODZL

‚ М niedzielę maż w Łodzi
pierwszy mecz piłkarski pomiędzy:
ŁKS a WKS. Zwyciężył łatwo ŁKS
w stosunku 4:2 (2:0). ŁKS wystawił
7-miu graczy li Publiczno-
ści zebrało się

OKĘCIE ZWYCIĘŻA H. C. P. 11:5.
Rozegrany w Warszawie w gma-

chu Cyrku mecz bokserski o druży-
mowe mistrzostwo polskie
Okęcie a drużyną H,C.P, z Poznania
zakończył się zwycięstwem Okęcia
w stosunku 11:5, Wyniki poszcze-
śólnych walk (na pierwszym miejscu
podajemy bokserów Okęcia):

wadze muszej — Tworek po-
konał Liszkego. .
W wadze koguciej — Szyszkow-

ski przegrał z Koleckim przez tech-
miczny Ik. o. w trzeciej rundzie,
W wadze piórkiowej Czortek zwył

ciężył Walkowiaka.
W. wadze lekkiej Bąkowski wyr

grał= owa. Swej
| wadze półśredniej i

odniósł zwycięstwo nad Radom-

W. wadze półśredniej — Matu-
za: przegrał z  Kazimiercza-
iem.
W wadze półciężkiej — Pisarski

wygrał walkowerem z powodu nie
stawienia się Klimeckiego.

olo 700.

 podników. do drugiego biegu tylko

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
№ dalszym ciągu pogoda pochmurna i

mglista z przejaśnieniami w ciągu dnia.
Miejscami drobne opady.

Po nocnych przymrozkach, głównie w
północnej połowie Polski, dniem tempera-
tura w pobliżu zera, w dzielnicach połu-
dniowych kilka stopni powyżej.

Słabe wiatry tokalne.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zamknięcie wąskotorowej linii.

Odgałęzienie wąskotorowej linii No-
wojelnia — Nowogródek na szlaku
Skrzydlewo—Lubcz, ze względu na
zaspy śnieżne, zostanie zamknięte
do 15 marca włącznie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Środa literacka. Dnia 10 bm., o

ddz. 20.15 dr. Henryk Elzenberg
ocent U. S$. B. wygłosi prelekcię

„. „O ascetycznym podłożu wszel-
kiej kultury”. tęp dla wszyst-

RÓŻNE.
— Kurs Ogrodniczy, Wileńskie

Two Ogrodnicze otwiera w dniu 15
p.m o godz. 17-ej, m -

iowy Kurs czy, w u
Szkolnej Pracowni Przyrodniczej —  Wilno, ul. Zawalna 5. Informacyj

W. wadze ciężkiej Leoniak :zre-
misowat z Adamczykiem.

 

Kronika wilenska
udziela i zapisy przyjmuje Sekreta-
riat T-wa, Wilno, ul. Wileńska 12—9
(O. T. i K. R., pow. wil. - trockiego),
tel. 332. — Lista zgłoszeń zamyka
się z dn, 12 b. m.

KRONIKA POLICYJNA.
— Krwawa bójka na ul. Podgórnej.

Wczoraj wieczorem przy ul. Podgórnej 16,
wynikła krwawa bójka pomiędzy rodzeń-
stwem. Podczas bójki, zamieszkała w tym

domu Katarzyna Benderowa została zrzu-
cona ze schodów,zaś Ryszard Bender i jego
go żona, dotliwie pobici. Banderową prze-
wieziono do szpitała, Sprawców pobicia,
braci Karniejewych, zatrzymała policja. ()

WYPADKL
— Zamach samobójczy. Wczoraj przy

ul. Czerwonodworskiej 4, м zamiarze .po-
zbawienia się życia, zażyła esencji octowej
Genowefa Daszkiewiczowa, .26 lat. Zamach
był wynikiem małżeńskiej kłótni, podczas
której mąż wyrzucił Daszkiewiczową z mie-
szkania. Pogotowie ratunkowe przewiozło
desperatkę do szpitala. (h)

— Wypadek z narciarzem, 15-letni nar-
ciarz, Józeł Lewandowski (Olimpia 13), zjeż-
dżając z góry na nartach, uderzył sięo
drzewo, skutkiem czego doznał złamania o-
bojczyka oraz wstrząsu mózgu. Pogotowie

ratunkoweprzewiozłogodoszpitala: (h)   
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Pierwszy i jedyny film wielkiego k A R $
mistrza tonów

ski

Nienotowane powodzenie

Poiskie Kino

ŚWIATOWIDror ченеоинн

W niezwykle ciekawym
i pełnym niespodzia-

nek filmie

Anny
„Młody hrabia”

Poraz pierwszy w Wilniel Najlepsza kreacja zawsze
czarujące

w pozostałych rolach: Hans

i inni.  Nadprogram atrakcje

Ondry,
Soehnker, Hans Junkierman

w roli gł. słynna śpiewaczka ope-
ry Metropolitain w New-Yorku:

Dziś premiera.
chciała być żoną i mateą p. t.

Kobieta *
Lili Pons i Henry Fonda

Dramat Splewaczki, która

e
raciwsze

ma

Rozmaitości
PSIA ZARADNOŚĆ

Cecylii Bakarzyńskiej, zamieszkałej w
Warszawie (Grochowska 148) ginęły od

pewnego czasu kury z komórki na podwó-

rzu. B. podejrzewała « kradzież sąsiadów,
lecz pomimo usilnych starań nie mogła wy-

śledzić sprawców. Wreszcie poleciła syno-
wi swemu zanocować w komórce, Tymcza-

Zapraszamy wszystkich, aby przekonać się czy kobieta zawsze marację- sem w nocy Bakarzyński obudzony został

DOBRE NASIONA, KONTROLOWANE

prżez Stację Oceny Nasion w Wilnie

S poleca

CENTRALA ZAOPATRZEN
"OGRODNICZYCH

Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48.
Cenniki na żądanie bezpłatnie

Wi ДЕПЬРОЫО

tag E

Nadprogram: Dodatek kolorowy i ektualia.

m - o ubranie dla niego,
MOGĘ ZŁOŻYĆ — bieliznę, pościel, pal-

kaucję w wysokości to (męskie) itp. oraz

"1.500 zł, ewentualnie o środki żywnościo*

wynagrodzenie iza wy we prosi gorąco CA-

(robienie posady — RITAS, Zamkowa 8.
kasjera, księgowego,

administratora domu
w_ Warszawie
Wilnie,

 

WDOWA
lub z trojgiem dzieci, w

Referencje więku szkolnym, zpo-|
 

į į MIESZKANIA

 

sprzedam  kawiarnię-
jadłodajnię z całko-
witym _ urządzeniem,
tylko dla poważnych
(reflektantów, Adres
iw Adm. „Dz. Wil.“,

do luksusowych.

4 NAUKA

 

PA 600P0>019041000

į
į

pierwszorzędne.

 

Zgło wodu choroby i nę- j

  

telefon 22-11, poleca! Ściu, mogę złożyć kau- ny że atudiówać

mieszkania i pokoje cji 500 zł. Oferty do kie mająć rę m

od najskromniejszych adm. „Dz. Wil" p
od wyjść nawet z domu,

, O ubranie, palta, bie-

| liznę, pościel i żyw-

mość dla nich prosi
gorąco Instytut CA-
RITAS, Wilno, Zam-

| 500".JE|
 

ZGUBY

   Majątek  |!-—.  

głośnym gdakaniem kur.  Zaświęciwszy la-

tarką, ujrzał jakiegoś psa, który trzymał w

pysku zaduszoną kurę. Pochwycił psą i u-

wiązał go. Była to suka rasy doberman. Ra-

mo B. wyprowadził sukę na ulicę, trzymając

ma sznurku. Suka skierowała się do pobli-
skiego domu przy ul.. Kaleńskiej3, stamtąd

zaś -— do komórki na podwórzu. Znajdowa-
ło się w niej 8-ro sporych już szczeniąt,
które troskliwa psia matka. karmiła kra-
dzionym drobiem. Na właściciela suki spo-

rządzono protokuł.
i KUPNO szenia proszę nadsy- gzy, prosi o pomoc.

Iš rspRzEDAŻ Żł | POKOJE fla do administracji Adres wodmia. „Dz.
100402040000000000000 799799000000 a pod „dy- | Wileńsksego”. H um or

m RARE, —- — PE żę RR

- ОКА2ЗА! BIURO" BEZ UBRANIA | EGIPTOLOGIA

Z powodu otrzymania „,. „„UNIWERSAL“ а RC i środków do ży- On:.— Czy każda mumia musi liczyć

posady. i. wyjazdu Mickiewicza 4 — 4, dozorstwa wśródmie- e; dwóch studentów 4,000 lat.

Ona: -— Nie, ty naprzykład masz tylko
60 lat. („Le Rire“)

BEZ TAJEMNIC

Młoda żona do męża:

— Obiecaliśmy sobie nie mieć żadnych

sekretów przed sobą.
— Tak, koclianie, ale o coci chodzi?

+ — Chciałabym mieć teraz płaszcz na

(JAN FRLICZKA
WIELKA11, tel. 19-69 WILNO — $-TO JAŃSKA 6

i

Wykwintną bieliznę damską i ar оее

nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończo

i gospodarcze.
-—— iwan

 

   

 

PRZESTĘPSTWEM KOSIET W STOSUNKU

DO SAMYCH SIEBIE jest kultywowanie własnej rzekomej

brzydoty. Miema kobiet brzydkich, są tylko zaniedba-

ne. Każda twarz posiada cechy swoistego piękna,

które trzeba wydobyć i podkreślić, pomnąc, że dbałość o uro-

dę nie jest kokieterją,
cia smaku i estetyki.

„„Neo-Kosmetyka"' u. sagieilońska 16-6.

 

EEA EEST MNTARENOSUEI

Jedyna w Wilnie chrześcijańska hurtownia

EA parcelany, naczyń i lamp

D.H. „T. ODYNIEC * wł J. MALICKA
"WILNO

Połeca po niebywale niskich cenach naczynie ze swych skła-

dów detalicznych przy u

Na życzenie wysyłamy cenni

daž serwisów pe cenach fabrycznych. Gramofony i naj-

nowsze przeboje płyt przy

© wale niskich cenach. Dogodne warunki spłat.

 

z.
PODNIESIENIE U sk:

Trykotaże, Blurki, Swetry, Pulowery,  Naj-

chy. Skarpetki, Parasolki, Fartuszki szkolne

400 ha pow. święciań-
ski sprzedam niedro-

sy | go lub zamienię na

(„JANUSZEK ) mieruchomość  miej-
ską.  Ignali tec-
kiewicz. 

    

    
    

       

 

 

i AsТНЕ kowa 8.

& ZGUBY —
| lastytut Dnia 8 marca w ran-|; 2 S = :

nych godzinach idąc
od ul. Niemieckiej do
|Dominikańskiej, zgu-
biono  zegareczek z
bronsoletką[; skórzaną.

| Germanistyki
iZ-k ow. Michalski Nr-
10 m. 2 (obok Kura.

torjum Szkoln.)

ną i

 

   

 

 

NAJSTARSZE | MAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

DZIENNIK GILEŃSKI
DA WAM ZWIĘKSZ
UMIEJĘTNIE ZREUAGOWANE OGŁOSZENIE.

administracja czyn
od 8 — 19 p.p.

 WO2
M
M

  

 

    

biedy inżynier z Żo-
dwojgiem ma-

łych dzieci, O ratu-
nek dla nieszozęšli-
wej rodziny przezdo- BAGSNATURMASTTT ORAS

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

„Kiyipazury“
Przed wyjazdem z Ameryki na Przez szereg lat oddawał mi wielkie

moją ostatnią wyprawę do dżungli,, usługi i zawsze bierze się do roboty,

otrzymałem zamówienie na dwa

piękne, silne słonie — semce. Było

to wielkie zamówienie, nie liczbowo,|

lecz pieniężnie, bio żeby schwytać

dwa samce musiałem wpędzić w za-

sadzkę całe stado. Wielkie także

pod względem pracy, gdyż spęd sło-

mi nie należy do dziecinnych zabaw.

Zamówienie opiewało specjalnie na

dwa samce i chociaż, żeby je wypeł-

nić, musiałem schwytać dwadzieścia

dwie sztuki, to je przecież wypełni-

łem. Mój zawód,
Ali nie był rad, gdym mu pokazał

w Singapore owo zamówienie. Zro-

bił szczególny, malajski grymas i
udał, że ociera pot z czoła.
— Kerja sukar! — powiedział z

taką miną, jakby już harował od

wielu tygodni,
"— Pewnie, że robota — odnzek-

łem. — Żyjemy po to, żeby praco-
wać, Ali.

Ali zrobił wielkie oczy. Żyć po

to, żeby pracować? Co prawda nie  mogę mu zarzucić prožniactwa.

TRADESS EL IS SI KEGRA

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18.

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i kominikaty za wiersz druku 30 gr. Z

talk samo szczerze jak ja. Ale zapa-

truje się na pracę po malajsku. Plo

pewnym czasie człowiek z
przestaje się tym przejmować.

Malajczycy mają na pracę szcze-

gólny pogląd. Jeżeli konieczność

pozwala im się od niej wywinąć,

czynią to jak najskwapliwiej. Od lat

Anglicy i Chińczycy, którzy są wiel-|

kimi kupcami, opanowywali pokojo-

wo ziemię malajską. Budowali kole-

je, otwierali wielkie kopalnie cyny,

eksploatowali kraj na wszelkie no-|
woczesne sposoby. Mimo to Malaj-

czycy, rzeczywiści panowie tej zie-

mi, podporządkowali się naj

bez najmniejszego oporu. Dla nich

być senang, mieć spokój duszy

więcej znaczy, niż praca i bogactwa.

Nim dostałem moje «wa samce

do klatek, naprawdę otarłem pot z

czoła i to wiele razy, nie tak jak Ali,

dla gestu. I całym sercem pragną-

łem po malajsku, żebym mógł być

senang!
Za ostatniej wyprawy dostałem

Zachodu

azdowi| «

i mogłem sobie .wszystko rozłożyć

swobodnie podług czasu. Na słonie
postanowiłem zapolować na Cejlo-
nie, nie w Indiach, Siamie lub Bur-

|mie, z okazji Święta Zęba. Święto

| Zęba odbywa się corocznie w Kandy

lijest echem bardzo starożytnych

| obrządków buddyjskich. Domnie-

many ząb samego. Buddy bywa ob-

noszony z wielką paradą. Pochód

słoni zaćmiłby amerykański cyrk do
rozmiarów groszowego wydania. Do

Kandy przybywają na tę uroczyr

stość wszyscy wielcy słoniarze Cej-

lonu.
. Wybrałem się do Colombo, sto-

licy wyspy, w porze księżycowej,
| odpowiadającej corocznemu Świętu
Zęba. Stamtąd odbyłem blisko dwu-

stumilową podróż w górzystą okoli-

cz do kraju starożytnych królów
Kaady.. Wnętrze Cejlonu zajmuje

gla, rozciągająca się na setki

, mil kwadratowylch, dzika, nie zba-

dama przez białego człowieka, pier-

| wotna jak wówczas, gdy ją zasiała

„Natura, °
| Wiedziałem, że wszyscy słoniarze

cejlońscy zjadą do Kandy na uroczy-

śtości, Bez długiego namysłu wybra-

łem spośród nich starszego znajome-
| go, Ratwattiego, Ród Ratwattich

 

 

 

szanowanych w okręgu. .

Po zwyczajowych  ceregielach
wschodnich, zagadnąłem go o spęd
słoni. -Nie jest to rzecz tak łatwa,
jak się może wydawać. Nie można
iść do dżungli i zabrać sobie słonie

talk jalk się bierze inne zwierzęta. Na

Cejlonie i wszędzie na Wschodzie
słoń należy do najcenniejszych skar-

bów krajowych. Nie z punktu wi-
dzenia religijnego, lecz czysto eko-
nomicznego. Sztuki, dostawiane dla

naszych amerykańskich i europej-

skich ogrodów zoologicznych oraz

cyrków, stanowią bardzo mały pro-
cent ogólnego kontyngentu chwy-
tanyjch słoni.

Ogromną większość zabierają tu-

bylczy książęta, radżowie i inni

wiładcy azjatyccy dla celów dwor-
skich i obrzędowych. Sporo, jak to
już wyjaśniłem, zamawia rząd, plan-

tatorzy i przesiębioncy, eksploatują-
cy lasy tikowe. Nie masz jak słonie

do holowania ciężkich pni tikowych
z lasów nad rzeki, Drzewo płynie
nieraz tysiące mil do tartaków i tam
znów słonie dostarczają je na miej-

sce. Słonie pracują na plantacjach,

na szosach rządowych, a nawet są
używane w wojsku. Dobry słoń ro-|

boczy jest wart niemal wszędzie w: ' sięga czasów królów Kandy i należy

(5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr,
a ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne о 25%

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeńmiejsca.

Azji około dwóch tysięcy 'dolarów i

drożej, Dla poszukujących pracy

 
czterdzieści proceńt, ©

, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gre 50, zagranicą zł. 6—

za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w daale ogłoszeniowym za

futrze. („Le Rire“)
U RENTGENOLOGA

Pacjent: — Takie drogie zdjęcie, a wca-
le nie jestem podobny!

 

Po cenach wyjątkowo najniższych ||»e0066e0. Obiecuję nagrodę, Pro-| starczenie _ żywności,
imi ii т ——— WEGAR RAE | suoye guby dored, „Dz.Wil.*| odzieży, opału i bie-; Giełda zbożowo -towarowa

| . : przygotowuje jak rėw|--————————| lizny prosi gorąco: i Ini к Wil

| Manegxcie mież udziela lekcji z |5e00000000%0000%000.| CARITAS, Zamkowa| niarska w nie

| : zakresu kę a POMÓŻMY  $,Nr. 8. Dnia 8 marca 1937 r. =

| zmalaxlam... kos E molo 76 BLIŹNIM = HORY | Ceny za towar średniej handlowej ja-

|za mi į RY * košai, za 100 k i

| я \ | za mieszkanie lub o- ; opuszczony — starzec a Z parytet. Wilno, „przy nos:

a wynika z naturalnego u kobiet poczu- I 4 5 i biady — Sigis SIEROTA, umierający nie ma malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

Dowodnie przekonuje o tem Panie | z „do dci „Dz.| dziecko  zasłużonego| ani bielizny, ani o-| f-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ladun-

| o |Wil. T pod „korepe-|rodu kresowego zu-| krycia, nie mówiąc kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

! WSZYSTKO >< DD pełnie bez jakiejkol-|już o odpowiedniej| szych ilościach,
i ŽŽ ii, wiek opieki, rzucony| opiece i pożywieniu.

MYJE i PIER7E > i 3 na patwę bór O Roja: asów NSA:
S gd 5 į PRACA przyjęcie do nauki! poleca go CARITAS, Žyto stand 636 51 A. ° 2425 —- MO

Žyto II stand. 670 g/l

arkła,  fajansu, WYRGB 2 3 į POSZUKIW. $ jakiegoś  zimiodła ==| Zamkówa 8 RLTB A > aż

TY +0004040000004400000 możę do cukierni — e E .00 — '

FBR.„DOBROLI - ча Pszenica II stan, 710 g/l") 2850 — 29.50

© WARSZAWA ENERGICZNY | saus |c I o
ul. WIELKA 19 TEL. 4-24

2 dė R: i A a= a — >

I. Wielkiej 19 i Mickiewicza 6. į KTOBY WIEDZIAŁ miejsce zamieszkania posiadający dom wla- Giełda warszawska doowiśęó Bi.stand, = =

k ilustrowany. Propagandowa .sprze- ii Filipiny, z domu PASZKOWICZ, po mężu sny) przyjmie. zarząd z dn. 8. 3 37. 620,5 g/l 2200— 22,50

J PES й | KOZŁOWSKA, lat48, ostatnio w roku 1913 domami w Wilnie. —, Owies I stand. 468 gl 2275 — 23.25

ul. Mickiewicza 6 po nieby* mieszkała w Warszawie — poinformować a. :zgloszenia do Dewizy: , Owies II stand. 445 g/l 21.75 — 2250

Konsystorz Ewangelicko Reformowany w pea a Berlin 212.78 21194 Ga 20 el 30.50: —-31:50

ai УWadres. 593—4 , Gdańsk 100.20 99.80 Siemię lniane b. 90%/o f-00 :

Wilnie, ul, Zawalna 11. \ * i Fmsterd. 288.60 289.30 wag. stoc, zał. 52.00.— 52.50

wo MIERNICZY LĘCHNIK p Ao526 z8.Tek R NE
> . J. czeki 529 526i pół yn D. . . 1700.00 — 1740.00

Tapczany. otomady, meble klubowe młody, dada: Paryż 24.02 24.08 В Len trzep. stand. Horo- z я

poleca cy w zakresie | Praga 18.41 18.46 a b. I *S 2 1820.00 — 1860.00

=== U › "nictwa. Postawy Po- Ž en trzep. Miory b. :

WZMOŻENIE REKLAMY EŻ WACŁAW MO ŁODECKIG"; m 24 W. Akcje: sk, 216,50 1540,00 — 1580.00

==! Jagiellońska 8. - Ceny konkurencyjne. _ Bańkowski, Bank Polski 100.50 101.00 Len trzep stand. Traby b.

| 9 Papiejry: pó a Horodziej b. = sei

—' = = д 3 proc. pož. Inw. 1 emisja 65.50 Isk, 303,10 1950.00 — 1990.00

= 8 Zegary, zegarki, budziki, ADRES KadzielHorodziejska b. 1 е
Era 4 : oc. 5 „508, * й SK

ENIE KLIJENTELI PRZEZ. == (lio J GWARANT. PIERWSZORZ. FIRMjj  5**_5, kolejowa 52.50 ES 1560.00

T ez: 7) „Najlepsze kupisz” — tej rady użycza 63.2 BEDA Re kupon 48.36 tyment 70/30 960.00 — 1000.00

na; przy ui. Mostowej 1 == > innym — kto kupił a " 74 д: O. BRaw sp : 5 Przy uldowych taryłach, zktórych

== ieklewicza ‚ 4 „4 konsolid. 53.50 50.50 orzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

' u w. JUREWICZ w Wilnie | wia luty: nicę ceny loco Wilno kalkulują sięo 30—45

IF (b. mistrz Firmy P. Bure) Dol. amer. 528 | pół 526 $roszy taniej w. odległościach powyżej

|= RECE | Marki niem. 124.00 120.00 200 klm,

10 obstalunek na bardzo dužo zwierzat|do najstarožytniejszych i najbardziej|nabywca robi dobry interes.Wystar

czy się zastanowić, że nasze konie i

muy mogą pracować jakieś piętna-
ście lat, podczas gdy słoń jest zdat-
ny do roboty pół wieku z górą. W.
tym świetle łatwo zrozumieć i ceny,
i opłacalność: nabytku.-

atwo również. zrozumieć, dla-

czego rząd otacza slaranną opieką

dzikie słonie. Właśnie tu był mi po-
trzebny Ratwatti. Ratwatti pełnił
funkcje nadzorcy okręgowego, a

nadto miał głowę do interesów. Nim
się zgodził urządzić mi spęd słoni,

musiałem iobiecać, że jemu pa:

ogólne. kierownictwo, jego bratu —

wyrąb drzewa i budowękraalu, ku-

zynowi — dowództwo. nad nagan-
ką, a ciotecznemu dziadkowi — nad
wywiadowcami. Słowem wciągnął w
interes całą rodzinę. | >

Ale to był dopiero początek, Te-
raz musiałem się zwrócić do urzędni

ka' okręgowego. Ze stada dzikich

słoni nie wolno zabierać większych
samic, Wszystkie, które się dostaną
do krealu, trzeba wypuszczać — na
matki, Nie wolno również zabierać
samców - przewodników. Wogóle
władze niechętnie patrzą na łowie-
mie słoni, większych nad półtrzecia
metra, gdyż «w niewoli śmiertelność
tak dużych okazów przekracza

(C. d. n.)

50% zniżki. Administracja zastrzega

  

 

Wiydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Drukarnia A. Zwisrzyńskiego, Hkilno, Mostowa 1. Odpowiedzialny redzktori STANISŁAW JAKITOWICZ,


