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Norman |ambasador
Davis przybył do Londynu, gdzie
wziął udział w światowej konieren-|

cji cukrowej. I
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Amerykański

Wilno, Piąttek 9 kwietnia 1937 r.

Wacława Kijaka uniewinniono
Sąd nie dał wiary żydówkom z „„Uniwersalu“

JW, dniu wczorajszym o godz. 12

Sąd Okręgowy wznowił posiedze-

nie sprawy Kijaka.
Przed zamknięciem przewodu

przewodniczący sędzia Bułhak od-

czytał telegram nadesłany przez po-

licję warszawską, stwierdzający, iż

Kijak w dniach 5-go i 6-go stycznia

1936 r. mieszkał w hotelu „Cristal

przy ulicy Nowogródzkiej w War-

szawie.
Następnie po ujawnieniu przeź

sąd zeznań świadków  nieobecnycn

na rozprawie przewód. zamknięto.

Zabrał głos
PROKURATOR

Wiysoki Sądzie — powiedział, W,

dniw wczorajszym miała tu miejsce

PETARDA POD GABINETEM REKTORA
Politechniki Warszawskiej

(Telefonem wd własnego korespondenta).

   

 

na sali manifestacja. Grupa przyja-
ciół oskarżonego powitała jego wy-
prowadzenie podniesieniem rąk, Co
chcieli w ten sposób uczcić bohater-
stwo czy niewinność? Zagadnienie
to jest dłwoiste, tak samo jak dwo-
istą jest sprawa Kijaka. Oskarżony
jest niewątpliwie radykalnym anty-
semitą, dąży do radykalnego roz-
wiązania kwestii żydowskiej, do
rozstrzygnięcia tej naszej wewnętrz-
nej kwadratury koła. Z drugiej
strony wyrzeka się postępków pod-
|krelślających jego postawę bojową
w tej kwestii.
A jednak jest winien! I tu proku-

rator znów powtarza te same zarzu-
ty i dowody, które postawił akt o-
skarżenia.

Dalej omawia zeznania żydówek
z Uniwersalu, określając je jako
pewne.

Tak samo mówi o św. Krosto,
kióra mówiła prawdę, bo nie miała
powodów do kłamstwa.

Co do alibi oskarżonego, to pro-
kurator nie ufa zeznaniom  świad-

WARSZAWA 8,4. Dziś przedjdze Politechniki wezwały obecną w | ków obrony, składającym się z przy-

Zbpołudniem podłożona została pod

drzwiami rektora Politechniki pe-|

tarda, która wybuchła. Detonacja

była bardzo silna, żadnych jednak.

szkód wybuch nie wyrządził. Wła-,

Delegacjamłodzieży sanacyjnej

szkole
gmachu. Przy wyjściu policja legi-

tymowała skrupulatnie wszystkich

akademików, nikogo wszakże nie

aresztowano. Wykładów nie przer-

wano.

u ministra Świętosławskiego
(Telefonem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWA 8.4. Minister Świę-

tosławski w towarzystwie wicemini-

stra Ujejskiego przyjął delegację

Legionu Miłodych z S. G. G. W.

oraz sanacyjnej Bratniej Pomocy! na

Uniwersytecie. Delegacje interwen-

jowały w kwestji rozwiązania i za-

wieszenia działalności tych organi

zacyj. Minister oświadczył, że roz-

wiązania ich nie należy traktować

jako represję, lecz jako fragment o-

gólnych zarządzeń w szkołach aka-

demickich.

Proces o zajścia w Mińsku Maz.
Dziesięciu na ławie oskarżonych

(Telefonem od własnegokorespondenta).

WARSZAWA 8.4. W. dniu 14

bm. wyznaczona została w Sądzie

Okręgowym w Warszawie rozprawa

o zajścia antyżydowskie w Mińsku |
› |

Mazowieckim w maju roku |

Przed sądem stanie 10 osób z robot-

nikami Czyżykiem i Pustołą na cze-

le. Na rozprawę powołano 29

świadków.   
Ameryka buduje na zamówienie zagranicy aparaty bombowe,uzbro-

jone w 6 karabinów maszynowych i ogromną ilość bomb lotniczych.

LATAJĄCY PANCERNIK

43

młodzież do opuszczenia | jaciół i bliskich oskarżonego.
| dobrze pamiętają oni o faktach bar-
dzo dikagtych w. czasie.

Na zakończenie prosi o ukaranie
Kijaka.

OBRONA
Mec. Kownacki w dłuższym prze-

mówieniu  .zanalizował wszystkie
dowody w sprawie.

Wiskazał,- że w sprawie Uniwer-
salu Kijak nie mógł być winnym, bo

go nie było w Wilnie, Fejnsznejero-
wa, Kacowna i Mogilnik, rozpozna-
jące Kijaka w innym procesie, rów-

nie kategorycznie wskazywały ko-

$oś innego, jako sprawcę podrzuce-

nia bomby. Zeznania św. Rekścia i

Rukszy zdemaskowały je, a szcze-

gólnie Michelesównę. Wreszcie naj-

istotniejszym dowodem niewinności

jest falkt zameldowania Kijaka w

Warszawie 5 i 6 stycznia 36 r.

Również zeznania Krostówny

nie zasługują na zaufanie, Wszyst-

kie daty jej rzekomych spotkań z

Kijakiem okazały się nieprawdziwe.

| Zeznawała inaczej przed policją,

inaczej przed sędzią śledczym i czu-

je się, że zeznawała tylko to, co

specjalnie dogadzało asp.Wieczyń- 
"| skiemu.

 zJśli chodzi o wypadek na Zwie-

| rzyńcu, to nikt tam nie widziałKi-

jaka, nie wiadomo, czy rzekomy

„właściciel* bomby upadł na druty

czy nie. Zresztą najpewniej nie

wpadł, bo był tak blisko wywia-

| dowcy (8 mtr.), że w raziepotknięcia

j się -— niechybnie zostałby schwy-

| tany.

| Nie! tego nie było poprostu.

j Kija: jest niewinny i skrzywdzony,

| bo siedział 6 miesięcy w więzieniu,
| nie będąc winnym w żadnym z 2 za-

rzucanych mu przestępstw.

Po obrońcy przemówił jeszcze

| Kijak, twierdząc, że świadek Krosto

"skiamala i że zeznawała tak, jak to

j było potrzebne przedstawicielowi

j wileńskiej policji.
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fakt zameldowania w Warszawie i

ścicielce i ekspedjentkom  Uniwesr-
salu Sąd nie dał wiary, gdyż w
swoim czasie wskazały one na Ku-
czyńskiego, jako na sprawcę za-
machu.

, Co do drugiego punktu oskarże-
nia to opiera się on na poszlakach,
a z tych tylko jedna prawdopodob:
na, a mianowicie pokaleczenia, —
nie wystarcza do uznania winy,

Prokurator zapowiedział apelację   

JEROZOLIMA. 8.4, Wieści na te-
mat możliwości podziału Palestyny
na dwa państwa: żydowskie i arab-
skie, nadal wywołują żywy sprzeciw
obydwu stron Arabowie, zgodnie z
oświadczeniem wielkiego muftiego
Palestyny, twierdzą, że Palestyna
stanowi  „nierozdzielną część wiel-
kiej rodziny krajów arabskich”. Żyr
dzi natomiast bronią swego progra-
mu mówiącego o stworzeniu pań-
stwa żydowskiego na obu brzegach
Pa

elki multi, owrocie z
Mekki, seeda 200 Arabowie
domagają się uchylenia mandatu i
zawarcia traktatu  angielsko-pale-

 

WASZYNGTON. 8.4. Oficjalnie|
komunikują o zakończeniu rokowań|
dyplomatycznych pomiędzy Anglią, |
Irlandią, Kanadą i Stanami Zjedno-
czonymi w sprawie zorganizowania
transatlantyckiej komunikacji po-
wietrznej pomiędzy Anglią a Stana-
mi Zjednoczonymi. Próbne loty nad
Atlantykiem mają rozpocząć się w
najbliższym czasie, Sądzą powszech- |
nie, że loty będą się odbywały dwa|
razy tygodniowo. Samoloty amery-

W Rzymie ogłoszono dokumenty
dotyczące włoskiej wyprawy abisyń- |
skiej. Z dokumentów wynika, że na!
podbój Abisynii wysłał rząd włoski|
do Afryki wschodniej olbrzymią ar-
mię, złożoną z 17.000 oficerów i
530.000 żołnierzy.

Armia ta posiadała 105.790 koni
i mułów, 484.640 karabinów, 14.536
karabinów maszynowych, 1.608 ar-|
mat, 19.000 samochodów. Kul kara-
binowych wysłano do Abisynii 818|

Tajemnicze samobójstwo
prezesa „Bratniej Pomocy” studentów Uniw.

Jagiellońskiego..
KRAKÓW. Sołtys gromady Ry-, | WYROK UNIEWINNIAJĄCY

| Po półgodzinnej naradzie bąd o-
| głosił wyrok, mocą którego uznał

| Wacława Kijaka za niewinnego 4;
| postanowił go zwolnić z więzienia.
W motywach ustnych przewod-

jniczący podał, że sąd uznał za udo-
(wodnione alibi oskarżonego przez

Nowa rola Hiroty

 

z. wiarygodnych źródeł, premier
Hayaszi zamierza powierzyć kie-
rownictwo nowotworzącej się partii

; b, premierowi Hirota, bądź też mini-
| strowi Hnansėw.

 

TOKIO 8.4. Według wiadomości|sem Soboń zaginął,

bitwy znalazł na prawym brzegu
Wisły zwłoki żołnierza w stanie roz
kładu, O odkryciu powiadomiono|

natychmiast władze wojskowe ipo- |

licję państwową. |

Komisja sądowo - lekarska stwier |

dziła, że są to zwłoki 26-letniego Kaj
zimierza Sobonia, kaprala -podcho*|
rążego, odbywającego ostatnio służ-|

bę wojskową. Przed niedawnym cza-
a wszelkie po-

szukiwania nie dały rezultatu,
Na ciele denata widnieją ślady|

jrany postrzałowej. Po ciężkiem po-|

zeznania świadków z Pabjanic. Wła- SĘ6

   
   

SŁOŃCEŚ:
NIE ZACHODZIŁO

W KRAJU KAROLA V.

KSIĘŻYC
NIE WZEJDZIE NA
GŁOWIE TEGO. KTO
UŻYWApo РЕЦЕСМАСЯ
WŁOSÓW PŁYNU

 

PRZED-UZYCIEM ZMYC
(Gia iaiar

 

 

Przeciw podziatowi Palestyny
styńskiego na wzór traktatów po-
między Anglią i Irakiem lub Francją
a Syrią. Arabowie wówczas byliby
spokojni o swą przyszłość i w kraju
zapanowałby spokój. Zdaniem muf-
tiego, Liga Narodów winna wkro-
czyć w sprawy palestyńskie i, zgod-
nie z art. 22 paktu Ligi, mówiącym o
uznaniu niepodległości krajów, o-
derwanych od imperium ottomań-
skiego, uzmać państwo arabskie w
Palestynie. Mufti dodał, że zobowią-
zania angielskie w sprawie Palesty-
ny nie dadzą się pogodzić z przy-
jaznymi stosunkami z Arabami, a
a. z całym światem muzułmań-
skim.

Komunikacja samolotowa przez Atlantyk
kańskie będą startowały z Nowego
Jorku oraz lądowały w Londynie,
zatrzymując się do drodze w Botwo-
od na Nowe; iZemi i Nord Harbour
Orae oraz w Irlandii. Linia brytyjska
będzie odbywała loty na tej samej
trasie. W zimie komunikacja będzie
się odbywała drogą południową
przez Bermudy i Azory. Linia ame-
rykańska ma używać do lotów trans
atlantyckich samolotów „Slipper“,
które już obecnie utrzymują komu-
nikację nad Pacyfikiem.

Jakie siły wojskowe dokonały
podboju Abisynii?

milionów a granatów i szrapneli 4,2
milionów. W skład armii operacyj-
nej wchdziło 70.000 żołnierzy kolo-
rowych.

Dzienne zużycie benzyny wyno-
siło w czasie wojny abisyńskiej 300
ton. Koszty finansowe włoskiej wy-
prawy abisyńskiej są olbrzymie i
tym większe, że w czasie całej woj-
ny afrykańskiej trzymano nadto we
Włoszech pod bronią armię, liczącą
1 milion żołnierzy i 40.000 oficerów.

Jak podaje oficjalny komunikat
policyjny, powodem samobójstwa

| był rozstrój nerwowy.
Kazimierz Sobon był w ciągu

ostatnich lat przez kilka kadencyj
prezesem Bratniej Pomocy studen-
tów U. J.

Śmierć samobójcza Sobonia wy-
wołała silne wrażenie wśród studen-
tów, okupujących pierwszy dom aka
demicki w Krakowie, gdzie samo-
bójca miał wielu przyjaciół, W! po-
szukiwaniach za zaginionym  Sobo-
niem przed kilku dniami przeprowa-
dzono rewizję w okupowanym domu

| strzeleniu się Soboń rzucił się w fa-|akademickim.
°j le Wisły i zatonął. mariah
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Bombardodanie Durango, Bilbao I Šantūnder
baskijskim weszta w stadium decydująceSytuacja na,froncie

POMOC FRANCJI I SOWIETÓW
LONDYN 8.4. Specjalny wysłan-

nilk ,„News Chronicle" w Madrycie
" potwierdza fakt ingerencji francu-

skiej i sowieckiej w wewnętrzne spra
wy Hiszpanii i podaje na dowód in-
formację o wielkich transportacn
materiału wojennego, nadchodzą-
cych do Madrytu. Wszystkie od-
działy rządu 'w Walencji zaopatrzo-
ne są w nowe karabiny. 2000 lotni-
ków: hiszpańskich przebywa obecnie
na ćwiczeniach w Rosji. Lotnicy! ci
powrócić mają do Hiszpanii w maju.

35 KM, OD BILBAO
SAN SEBASTIAN 8.4. Radio-

stacja powstańcza donosi, że lotnic-
two narodowe bombardowało stano-
wiska przeciwnika na odcinku Le-
queito, dworzec kolejowy w Duran-
go, lotnisko w Bilbao i centralne  

 

RADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘT
W NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michał

dzielnice Santander. Oddziały po-
wstańcze znajdują: obecnie w odleg-
łości 35 klm. od Bilbao.

STADIUM DECYDUJĄCE

VITORIA 8.4. Po ośmiodniowej
oiensywie sytuacja na ironcie ba-
skijskim weszła w stadium decydu-
jące. Straże przednie wojsk po-
wstańczych znajdują się o 5 klm, na
południe od Durango. Pozycja wojsk
rządowych pod Ochandiano są po
zajęciu przełęczy Uguiola poważnie
zagrożone pzez powstańców, którzy
mogą je ostrzeliwać ogniem ilanko-
wym. Wiele pozycji wojska rządo-
we porzuciły bez walki.

KOMUNIŚCI W TANGERZE.

PARYŻ 8.4. Dzisiejszy „Mes-
saggero* wspomina o tajnym  biu-

 

Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

JReperacja ładowaniejakumulatoró'

FACHOWO, TANIO i SZYBKO.

 

w, słuchaweki radioodbiorników

— — ROWERY i CZĘŚCI.
TYYYYvY*

 

Na tle walki 0 ceny...
Upomnienie premiera
WARSZAWA, 7.4. Prezes Rady|

ministrów gen. Slawoj-Sktadkowski
wezwał w dn. 7 b. m. do siebie od-
powiedzialnyh kierowników przed-
siębiorstw państwowych oraz przed-
siębiorstw mieszanych i zwrócił im

Zmiany w redakcji ,,
„Robotnik“ donosi:
„Dowiadujemy się, że redaktor

zglajchszaltowanego  „Kurjera Po-|
rannego' zgłosił w ubiegły ponie-|
działek rezygnację z zajmowanega
stanowiska naczelnego redaktora. Po !
dobno zgłoszenie dymisji nie nastą-|
piło z własnej inicjatywy p. Goetla”. |

„Goniec Warszawski” zaopatrzył
tę wiadomość dziennika socjalistycz
nego następującym komentarzem:

„P. Ferdynand Goetel, wybitny

Czy była interwenc

 

gen. Składkowskiego
uwagę na niewłaściwość podpisywa-
nia przez reprezentantów tych przed
siębiorstw oświadczeń, niezgodnych
z polityką rządu w. sprawie cen a:
tykułów przemysłowych.

Kuriera Porannego"
literat, członek P, A. L, objął sta-
nowisko redaktora naczelnego „Ku-
rjera Porannego" po wystąpieniu na
widownię obozu płk. Koca. Po dwu-
miesięcznych doświadczeniach oka-
zało się, że znalazł się na terenie
dla siebie obcym. Do którego z
członków P. A. L. zwróci się obec-
nie wydawnictwo „Kurjera Poran-

| nego” o objęcie redakcji, na razie
nie wiadomo”.

ja Parylewiczowej?
Sensacyjny proces przed Sądem w N. Sączu

Przed wydziałem karnym sądu
okr. w Nowym Sączu odbyła się
sensacyjna rozprawa, pozostająca w
ścisłym związką z aferą ś.p. Paryle*
wiczowej Wandy. Szczegóły tej głoś-
nej afery, mimo prawie rocznego
śledztwa, pozostają jeszcze tajemni-
cą urzędową.

Akt oskarżenia zarzuca Sali Rei-
cher, żonie kupca w N, Sączu, zło
żenie fałszywych zeznań. W czasie
rewizji u Ś. p. Parylewiczowej zna-
leziono list Reicherowej, która
chciała uzyskać przyjęcie swego
syna do VII kl. gimn. Il w N. Sączu,
czemu kuratorium krakowskie od
mówiło z powodu przekroczenia
wieku. W związku z ujawnieniem
tego listu nastąpiło przesłuchanie
Sali Reicher przez Sędziego śledcze-
go w Nowym Sączu i zeznało, że
syn jej nie został przyjęty do gim-
nazium. Tymczasem wywiad, prze-  

prowadzony w dyrekcji gimn. Il w
Nowym Sączu, stwierdził, že Aron
Reicher przyjęty został do VII kl
gimn. W tym stanie sprawy proku-
rator pociągnął Salę Reicher do
odpowiedzialności za fałszywe zez:
nania, tem więcej że widocznym
się stało, że Reicherowa niejako
chciała zamilćzeć fakt skutecznej
intezwencji ś.p. Parylewiczowej,

Przy rozprawie oskarżona broniłe
się, że mylność jej zeznań nastąpiła
wskutek nieporozumienia, gdyż po-
dając, syn nie został przyjęty do
do gimnazjum i pracuje u ojca w
sklepie, miałą na myśli drugiego
swego syna Bena Reichera, nadto
zaś zaprzeczyła autorstwa listu przez
porównanie z oryginałem listu. Dla
przeprowadzenia tego dowodu dro-
gą przesłuchania biegłych grafclo
gów, została rozprawa odroczoną.

 

ZAPROSZENE NA KORONACJĘ
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Tak wygląda urzędowe zaproszenie na koronację angielskiej
pary królewskiej,  

letynie sekcji komunistycznej, dzia-
łającej w Tangerze i zapewnia, że
„niemiłe niespodzianki* szykują się
tam obecnie na oczach przedstawi-
cieli mocarstw zachodnich i przy
częściowym poparciu niektórych z
nich, Komuniści w Tangerze powo-
łali do życia komitet akcji, który
wystosował do przedstawicieli Hisz-
panii listę zarządzeń, jakie należy
wydać, a mianowicie: zwolnienie
funkcjonarjuszy, podejrzanych o
wrogie nastawienie wobec komu-
nizmu, udzielenie dymisji licznym
urzędnikom administracji w Tange-
rze, którzy są przeciwni komuniz-
mowi oraz usunięcie duchowny.
ze szkół, szpitail etc.

SYTUACJA NA FRONTACH
SALAMANKA 8.4, Komunikat

głównej kwatery powstańczej dono-
si, że na froncie Santander trwa
zwykła strzelanina. Na ironcie ba-
skijskim wojska narodowe kontynu-
ują oiensywę, zajmując przełęcze
Urquiola i Darazas, a także wzgó-
rza, dominujące nad m. Amarga
oraz wyżyny na wschód od m. Zubi-
zabal i wsi Ubidea. Wojska rządowe
pozostawiły na polu walki 100 zabi-
tych, 50 jeńców, 2 działa, 1 czołg, 4
samochody ciężarowe z amunicją, 7
mozdzierzy, 10 karabinów maszyno-
wych oraz wielką ilość karabinów
i materiału saperskiego. Na odcin-
ku madryckim wojska narodowe od-
parły atak przeciwnika na m. Bra-
nita, położoną w pobliżu szosy la
Coruna. Na  ironcie południowym
został odparty gwałtowny atak na
odcinku Kordoby.

DOSTAWY SOWIECKIE
RZYM 8,4. „Giornale d'Italia“

ogłasza artylkuł o sowieckich dosta-
wach wojskowych dla Hiszpanii.

Po 20 lutego nadal przybywają
do Hiszpanii rzekkomi ochotnicy: so-
wieccy, których miejscem  koncen-
tracji jest Paryż, Tuluza i Marsylia.
W okresie od 1 do 20 marca przy-
było do Hiszpanii drogą powietrzną
10 sowieckich samolotów myśliw-
skich tyjpu Gorkij, a równocześnie
syśnalizowano z Małej Azji rychły
wyjazd 105 sowieckich płatowców
bombardujących z załogą 210 pilo-
tów szkolnych 4 samoloty, sowiec-
kie typu ANT 6 wylądowały w
Kbely na lotnisku pod Pragą Czeską
a w parę dni później wystartowały
z lotniska pod Taborem wraz z 10
samolotami czechosłowackimi do
Hiszpanii.

Od 27 lutego do 7 kwietnia prze-
wieziono z portów rosyjskich do por
tów hiszpańskich oprócz amunicji
220 tanlków, 245 armat, 26 samolo*
tów i 130 samochodów.

Ryby żyworodzące
HEL. 8.4. Na polskich wodach

terytorialnych zatoki Puckiej poja-
wiły się ostatnio ciekawe ryby, bar-
dzo rzadko naogół łowione przez ry-
baków, ze względu na znikomą ich
ilość, t. zw. kwapy lub miętusy mor-
skie (zoarces viviparus), które sta-
nowią swego rodzaju osobliwość na-
szego morza, gdyż są rybami żywo-
rodzącymi. Największe połowy! tych
ryb notowane były w roku 1925 i to
w zatoce Gdańskiej.

Informacje dla robotni-
ków sezonowych
Syndykat Emigracyjny z polece-

nia ministerium opieki społ. wyjaś-
nia, że rekrutacja robotników sezo-
nowiych ma Łotwę odbywa się w
miejscach, w: których wywieszone
są ogłoszenia urzędowie. Syndykat
Emigracyjjny tej rekrutacji nie prze-
prowadza. :

Rekrutacja robotników sezono-
wych do' Francji i Belgii odbywa się
na specjalnych warunkach tylko w
nielicznych miejscach «z! dokładnie
określonych okręgów i w ograniczo-
nej ilości. Spraw tych Syndykat
Emigracyjny również nie załatwia.

Aby wyjechać do Francji, trzeba
mieć kontrakt pracy, poświadczony
przez francuskie ministerium pracy.
Poza tym wyjeżdżać mogą do Fran-
cji i Beligii rodziny mające stałą pra-
cę we Francji lub Belgii, o ile po-
siadają formalne wezwanie poświad-
czone przez władze francuskie, Syn-
dylkat Emigracyjny załatwia sprawy
wyjazdów na kontrakty pracy i na
podstawie wezwań.
We wszelkich sprawach, gdy cho-

dzi o informację, należy zwracać się!
listownie do Syndykatu Emigracyj-
nego, a nie przyjeżdżać osobiście,
aby nie narażać się na koszty pod-
róży, 4,   

Atmosfera walki wyborczej zapanowała
w całej Belgii

BRUKSELA 8.4. Kampania wy- | landa.
borcza staje się coraz bardziej in- „Pzywódca  reksistów Degrelle
tensywna, zarówno ze strony re- | twierdzi, że reksizm jest obecnie
ksistów, jalk i zwolenników van Zee- jedynym obozem, który do wyrato-
landa. Oprócz licznych meetingów wania Belgii z grożącego jej niebez-
na ikażdym prawie kroku widać u- |pieczeństwa ze strony socjalizmu i
lotki, afisze, rysunki i karykatury. | komunizmu, postępy iktórych fawo-

Trzy wielkie partie polityczne, | ryzuje van Zeeland przez swą po-
socjalistów, katolików iliberałów|litykę.
podtrzymują kandydaturę van Zee-

Kronika telegraficzna
** W końcu kwietnia przybędzie do gre pokrywą grubości 14 metrów.

Brukseli angielski min. spr. zagr. sir Eden. ** W jednej z fabryk czekolady w Pen-
** Na Węgrzech aresztowano dr. Ru-| sylwanii wybuchła bójka między okupują-

dasa b. przewodniczącego sądu rewolucyj-| cymi zakład robotnikami a grupą okolicz-

nego w r. 1919, który niedawno powrócił| nych rolników. Urządzenia fabryki zostały

do kraju. zniszczone.

** W Manilli na Filipinach olbrzymi ** Rząd Szwajcarski uznał ostatecznie

pożar zniszczył 200 budynków. 25 tys. lu-| partię komunistyczną za ugrupowanie nie-

dzi jest bez dachu nad głową. legalne,

** W Alpach włoskich spadły olbrzy- ** Podczas wystawy w Paryżu odbędą

mie śniegi, pokrywając przełęcz św. Ber-| się 43 imprezy sportowe.

Sytuacja na uczelniachwarsząwskich
We środę członkowie związku wszczęcia dochdzenia.

Bratniej Pomoy Politechniki stwier-| Zasadniczo wykłady i ćwiczenia
dzili, że w lokalu pilnowanym stale na 3-im i 4-tym roku odbywają się i
przez woźnych uczelni, zostały usu- | studenci tych roczników mają pra-
nięte bez wiedzy Zarządu pieczęcie.|wo przybywania na uczelnię.
W związku z tym prezes Bratniej Jednakowoż frekwencja jest mi-

Pomocy zwrócił się do Rektora Po-| nimalna, gdyż młodzież pod wpły-

litechniki z prośbą 0 wyjaśnienia. |wem ostatnich wypadków nie przy-
Władze uczelni nie potrafiły wyja-| chodzi na wykłady. Sale. wykłado-
śnić tej sprawy, wobec czego Prezes|we,, pracownie i laboratoria świecą

Tow. zarządał natychmiastowego|pustkami.

Komisja Kontroli cen .
WARSZAWA 8,4. Dziś pod prze-, organizacyjnej przydzielono — ро-

wodnictwem podsekretarza stanu|szczególnym członkom komisji opra
Wincentego Jastrzębskiego odbyło|cowanie zagadnień oraz wniosków,
się pierwsze posiedzenie komisji dotyczących cen artykułów, posia-
kontroli cen, powołanej przy preze- | dających znaczenie dla a) planu in-
sie Rady ministrów. | westycyjnego, b) kosztów, utrzyma-
W skład komisji wchodzą przed- | nia, c) budżetów publicznych. Na

stawiciele ministrów: spraw. we- | posiedzeniu omówiono również spra
wnętrzny(ch, spraw wosowych WB współdziaałnia sier gospodar-
skarbu, rolnictwa i reform rolnych,|czych z komisją.
przemysłu i handlu, komunikacji, o- W. związku z powyższym należy
pieki społecznej oraz. dyrektor biu-|oczekiwać, że w dniach najbliższych
ra ekonomicznego w prezydium Ra-| przewodniczący komisji odbędzie
dy miinstrów. Na dzisiejszym posie-| szereg konferencji z poszczególny-
dzeniu po załatwieniu spraw natury|mi organizacjami gospodarczymi.

50 tys. osób domaga się rozwiązania Z.N.P.
W wyniku licznych zebrań, któ- blisko 4 mies. wpłynęło na ręce J. E.

re odbyły się na Wileńszczyźnie! w, ks. Arybiskupa - Metropolity Wileń-
związku z wystąpieniami leaderów|skiego kilkaset rezolucyj, domaga-
Związkiu Nauczycielstwa Polskiego| jących się rozwiązania Ż. N. P., jako
w Święcianach, Grodnie, Wilejce i| organizacji szkodliwej dla Kościoła
innych miejscowościach, w  ciągu|i Państwa. Rezolucje te podpisane

|są przez przeszło 50 tys. osób. (m)

Budowa dróg na Wileńszczyźnie
go, święciańskiego, oszmiańskiego i
mołodeczańskiego w bież roku ma

 

 

W powiatach województwa Wi-
leńskie$o rozpoczęły się roboty in-
westycyjne. być wybudowanych około 20 no-

Na terenie powiatów: brasław-| wych dróg bitych ma ogólnej prze-
skiego, dziśnieńskiego, postawskie-| strzeni 378 iklm. (h)

Niszczenie posadzonych drzew
WILEJKA. Z zestawienia powia-

towego zarządu drogowego w Wi-
lejce wynika, że w ciągu ostatnich
15 lat posadzono przy drogach pub-
licznych w powiecie 160.000 drze-
wek, Z tej liczby pozostało dotych-
czas 50.000 drzewek, reszta zaś
110.000 drzewek uległa zniszczeniu,
przeważnie przez ludzi.
Ten dziwny stosunek ludności do

drzew przydrożnych na szczęście

zmienia się na lepsze. Wzrost kultu-
ry i wychowawcze oddziaływanie
szkół na dziatwę przyczynia się do
tego, że ludność zaczyna oceniać
akcję zadrzewiania dróg. Gdy w
pierwszym pięcioleciu na: 40.000 po-
sadzonych drzew  uchowało się za-
ledwie około 1.000 sztuk, a reszta
39.000 padła ofiarą zniszczenia, to
obecnie statystyka wylkazuje, że
zniszczeniu ulega przeciętnie 20
proc. zadrzewionych dróg.

BURZA PIASKOWA NAD AMERYKĄ
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O rozmiarach burz piaskowych nawiedzających Stany Zjednoczone da-

je pojęcie powyższa iotografia, gdzie „p są zasypane piaskiem
až po dach,
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ZORGANIZOWANY
NACISK

Żydowska agencja telegraficzna do-
niosła, iż w tych dniach odbyła się w

Londynie „wielka konferencja poświę

cona sytuacji Żydów w Polsce".
Konferencja nie ograniczyła się do

udziału „licznych organizacji żydow-

skich”. Inicjatorom chodziło widocz-
nie o nadanie jej szerszego, bardziej

politycznego znaczenia, gdyż spowo-

dowano nadesłanie do prezydium H-

stów powitalnych od Lloyda George'a,

biskupa z Durham, biskupa z Yorku,

leadera opozycji parlamentarnej ma-

jora Attlee, lorda Roberta Cecila i sir

Archibalda Sinclaira.
Żydowska agencja telegraficzna nie

podaje tekstu rezolucyj uchwalonych

na tej konferencji. Mimo to łatwo się

domyśleć, jaka była ich treść. Kon-

ferencja londyńska jest, bowiem, jed-

nym z ogniw wielkiego łańcucha pla-

nowej akcji wymierzonej w Polskę, i

w jej próbę wyzwolenia się z pod

przewagi żydowskiej.

Główne ognisko tej akcji znajduje

się obecnie w Stanach Zjednoczonych,

w ośrodkach kierowniczych tamtejsze

go żydostwa. Ostatnio sporo światła

na tę sprawę rzucił korespondent no-
wojorski „Kuriera Poznańskiego”, do

nosząc o szczegółach działalności ra-

bina Wise. który odegrał znaczną ro-

lę podczas konferencji pokojowej.

Okazuje się, że „chociaż Żydom

amerykańskim — — co udowodniły
odgłosy prasy tutejszej — poczynio-

no „z pewnej strony" szereg obiet-

nic, iż nad Żydami w Polsce rozcią-

źnie się jak najlepszą opiekę, ataki
na Polskę nie ustały”.

ы Po porażce poniesionej w akcji ży-
dowsko - włoskiego burmistrza Na-

wego Jorku La Guardia,po przepro-
sinach za tę akcję rządu niemieckie-

$o przez rząd Stanów Zjednoczo-
nych, Żydzi ruszyli do ponownego a-
taku.
Łącząc niemiecki ruch hitlerowski

w jedno z polskim ruchem narodo-
wym, występują oni obecnie naraż
przeciwko obu tym siłom. Dnia 22

-marca, jak pisze korespondent „Ku-
riera', „około ćwierć miliona nowo-
jorskich Żydów  szturmowało bramy
Madson Square Garden, aby wziąć
mdział w wielkiej manifestacji zwró-
conej równocześnie przeciwko Ро!-
sce i przeciwko hitlerowskim Niem-
com“,
Akcji tej, jak już nadmienialiśmy,

patronuje nowojorski rabin Wise,
przywódca „American Jewish Con-
gress”, który, ostatnio, rozesłał w
milionach egzemplarzy list z żąda-

niem pieniędzy na propagandę walki
z hitlerowcami i „polskimi endeka-
mi - nazistami”.

„Kurier Poznański” zamieścił fo-
tografię tego listu, w którym, mię-
dzy innymi czytamy: „Zmiany w

. Polsce wskazują, że siły liberalne w
republice polskiej mogą niebawem
wziąć górę nad żywiołami endecko-
nazistowskimi, pod _ warunkiem

wszakże, że nasze zorganizowane

protesty i nacisk moralny będą kon-
tynuowane nadal z całą energią".

Ten autentyczny i miarodajny do-

kument tłumaczy, gdzie się kryją
sprężyny światowej akcji przeciw-

polskiej i jakie są zamiary Żydów
wobec naszych stosunków we-
wnętrznych.

* Rzuca on również nieco światła na
wSiły liberalne", grupujące się obec-

nie oficjalnie w ramach „frontu de-
mokratycznego”, nieofijalniezaś w

zakamarkach różnych innych orga-

nizacyj walczących z „Endecją”.

Dobrze jest, aby Polacy zdawali
sobie dokładnie sprawę z rzeczywi-
stości i widzieli ukryte nici, poru-
szające nie jedną marionetkę į nie

„Jedno ugrupowanie w naszym žy-
"ciu politycznym. Ułatwi to im nie
tylko ocenę całokształtu naszych
„stosunków, ale i wagę celów, do któ-

rych dąży polski ruch narodowy. |
Stanie się dla nich jaśniejszym, 2

*0-walczymy. zrozumialszym znacza"
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Hitler i Ludendor$
Manifestacja pojednania między

kanclerzem Hitlerem a wybitnym
wojskowym niemieckim, gen. Luden-
doriem, jest niewątpliwie interesują-
cym zjawiskiem na tle życia we-
wnętrznego Niemiec. Wypadnie kie-
dyś się tym. zająć obszerniej; na ra-
zie pragniemy: wypowiedzieć kilka
uwag w związku z wiadomościami o
tym, że jakoby następstwem tego po-
jednania miała być radykalna zmia-
na w polityce zewnętrznej Niemiec,
a mianowicie zbliżenie między Trze-
cią Rzeszą i Rosją sowiecką.
Wiemy, że są siery wojskowe i cy-

wilne w Niemczech (te koła, gdzie
przeważa duch staro-pruski), które
pragnęłyby nawrócić do starej przy-
jaźni z Rosją, widzą bowiem w tym
drogę do odzyskania dawnych po-
siadłości na wschodzie. Jasne jest
'także, że podobna zmiana polityki
niemieckiej miałaby wielką wagę dla
całej polityki polskiej; jest to tak ja-
sne, że nie uważamy za potrzebne
rzecz tę szerzej rozwijać.
Powiemy z góry, że zmiana taka

wydaje się nam w chwili obecnej
zgoła niemożliwa, zarówno ze wzglę-
du na wewnętrzne stosunki w Niem-
czech i w Sowietach, jak i ze wzglę-
du na ogólną koniunkturę polityczną
w Europie i w świecie. Rozgłaszanie
zaś wiadomości o tym, że zmiana ta-
ka ma rychło nastąpić należy, zda-
niem naszym, do kategorii tak czę-
stych w ostatnich czasach pogłosek,
puszczanych przez kogoś w widocz-
nych i bardzo określonych celach.

Powtarzanie się pogłosek takich
czy innych i podnoszenie z tego po-
wodu alarmów w prasie naszej i za-
granicznej, skłania nas do przypo-
mnienia pewnej starej prawdy poli-
tycznej, którą powinni stale mieć w
pe» nie tylko ci, co polityką kie-
rują, lecz także ogół społeczeństwa.
Prawdę tę można ująć w ten spo-
sób: polityka narodu nie może być
improwizowana i zmieniana wedłuś
czyjegoś widzi mi się, musi ona—je-
śli ma być polityką na serio — wyni-  

kać z rzeczywistości, musi być u-

warunkowana danymi geograficzny”

mi i historygznymi. Tej zasady musi
się też trzymaćpolityka polska i nie

ulegać ani popularnym prądom

rzemijającym, ani czyimś zachcian-

om, ani wszelakiego rodzaju plot-

kom, ani też. inspiracjom płynącym

ze środowisk narodowi polskiemu
wrogich. ,
Państwo nasze ma bardzo niedo-

godne położenie geograficzne, będąc

położone na otwartej od wschodu i

zachodu równinie, między dwoma

liczniejszymi od nas narodami. To

też polityka tego państwa musi być

bardzo mądra i ostrożna, jeśli nie

ma ona spotkać na swej drodze wiel-

kich trudności. Polityka ta nie może

ulegać wahaniom i popędom wyni-

kającym z przemijających  sytuacyj,

stosować się do czynników znacze-

nia drugorzędneśo lub zgoła do plo-

tek i pogłosek. Musi ona być oparta

na ścisłej ocenie geograficznego po-

łożenia Polski i jej historycznych za-

dań, oraz na sumiennym zdawan'u

sobie sprawy z sił, dążności i możli-

wości naszych sąsiadów. A te wszv-

stkie czynniki są dość stałe, n'e pod-
legają one tak łatwo i tak szybk » ra-
dykalnym przemianom.
Nasza polityka w stosunku do Nie-

miec musi być oparta ma doświad-
czeniu dzieiowym i rozumieniu tra-
gedii, wynikającei z położenia geo-

graficznego nad Bałtykiem: musi się

ona jednocześnie liczyć z faktem, że

Niemcy dzisiejsze potrzebują normal-
nych stosunków z Polską i na żadne
awantury pozwolić sobie nie modą.

Z powyższych dwóch kategorii fak-
tów wynka, że nie spuszczając z o-
ka zasadniczych danych naszego
dziejowego s'osunku do Niemiec,
możemy utrzymywać z nimi dziś po-
prawne stosunki polityczne i przez
to zapewnić i sobie spokój i usuwać
powody do zatargów na szerszą
skalę,
Nasza polityka w stosunku do Ro-

sji sowieckiej musi być oparta na

 

Polska nie jest ojczyzną Żydów
pisze Aleksander Świętochowski

Aleksander Świetochowski nie
wierzy w „uspokojenie się” antysemi-
tyzmu, które prasażydowska chcia-
łaby osiąśnąć zapomocą represyj po”
licyjnych. W artykule swym,którego

główne ustepy wczoraj już zacytowa”
liśmy A że

„naród polski, chociażby go skrę-
wano najmocniejszymi zakazami i

arami, chociażby mu zastrzykiwano
najidealniejsze szczepionki miłości
bliźniego, nie wytrzyma cierpliwie -
gromnej, szybko pęczniejącej i zorga-
nizowanej masy zupełnie obcego, kul-
turalnie "upg żywiołu, nie
podda się jego wp: pos i panowa-
niu, będzie ciągle wy! nienawi-
ścią w brutalnych alakach, będzie w
nich znieprawiał swoje najczystsze
najwrażliwsze pierwiastki, młodzież,
a wyrzuci z kraju zaledwie drobne

odłamki żydostwa. Bo tyle będzie
możliwe”. й

Z ostatniemi słowami trudno się
zgodzić. Potrafimy własnymi siłami
zmusić poważniejsza ilość
Żydów do emigracji, jeśli okażemy,
że dażenie do usamodzielnienia. się

gospodarcześc jest nieodwołal-
n ym wyrazem naszej woli narodo-

wej. Żydzi w tę wole jeszcze nie wie-
rzą i antysemityzm uważają za zja-

wisko przejściowe, które można usu* |
nąć przez represje i przez poparcie

pradów filosemicko - marksistow-

skich w polskiem“ spoleczenstwie.
Gdy zobaczą, że wola ta jestnieod-

wołalną j że propaganda filosemicka

nawet wśród socialistycznych robot"

ników nie ma szans powodzenia,

wtedy sami zaczną szukać tere-

nów emigracyjnych i wiekszemi iloś-
ciami emigrować. Dotąd każde żąda-

nie emigracji (np. projekt socjali-

sty Borskiego) odrzucają jako prze-
jaw antysemityzmu. !
Wbrew zaš szerzonei przez Žydėw

opinii znajduja sie jeszcze poza Euro-
BOSEAYIA WEWRZEKETYDKIESWDANA SE TYPESOWKAE

nie roli „agentur obcych” oraz sił,

które wszelkimi sposobami utru-

dniają zapewnienie trwałych pod-

staw bytu narodowego. ;

Walka nie jest latwa, gdyž Žydzi

“nie tylko  rozporządzają .sporymi

wpływami na świecie, ale posiadają

świadomych sprzymierzeńców i nie-

świadomych pomocników wśród Po-

laków. Nie mniej jednak zostanie o-

_ nadoprowadzona.do końca i uwień-
czona zwycięstwem,
Nie potośmy. towiem, odbudowali

Polskę, abyianonowaie utracić,  | | liczną w stosunku
, stwóe

pą kraje, które Żydów gotowe są

przyjąć. RAZ 2

KWESTIA ŻYDOWSKA —
KWESTIĄ, MIĘDZYNARODOWĄ
Świetochowski uważa — i słusznie

—że zupełne rozwiazanie kwe-
stii żydowskiej można osiaśnąć tylko
na drodze miedzynarodowe,

„Dla żydów Polska nie jest ojczy-
_zmą ani jako ziemia, ani jako społe-
czeństwo, jest tylko miejscem dłuż-
szego lub krótszego pobytu i zarobku
w odwiecznej i nieskończonej wę-
drówce z zachowaniem całkowitej od-
rębności i niezgody ze społeczeństwa-
mi nawiedzonymi. Ojczyzną Żydów
jest właśnie cała kula ziemska, a ich
narodem wszyscy w niej rozmieszcze-
ni i pomimo największych oddaleń
zjednoczeni współplemieńcy i współ-

znawcy.
Wobec tego, chociaż najliczniej

zwarli się w Polsce, ich los powinien
być przedmiotem troski całego obsza-
ru ich zamieszkania, wszystkich zain-
terecsowanych narodów rządów, a
zwłaszcza wszystkich Izraelitów w
świecie, którzy przecież wywierają
potężny. wpływ na rozwiązanie naj-
ważniejszych zagadnień politycznych.
Sprawa żydowska nie jest wyłącznie
polska, lecz międzynarodowa i na tej
rozszerzonej podstawie powinna być
uregulowana.

eżeli to nie nastąpi, będzie ona w
miejscach większego zgęszczenia Ży-
dów ciągle dymiącym i często” wybu-
chającym wulkanem nienawiści, które-
go nie zaleją i nie zgaszą najobtitsze
potoki oskarżającej lub broniącej fra-
zeologii. Tylko wielka naiwność może
się łudzić tą nadzieją'.
A więć przede wszystkim Ż y -

dzicałego świata winni zająć
się problemem swych braci w Pol-
sce, gdzie obecny stan jest nie do
utrzymania. Ponadto jednak i Pol-
ska—jako społeczeństwo i jako pań-
stwo — musi rozwijać stałą akcię we
wszystkich możliwych dziedzinach,
by rozwiązanie sprawy  przyśpie-
szyć.
* Pisząc © rozwiązaniu, ma na myśli
Świętochowski tylko emigrację Ży-
dów. Jednak obok emigracji można
osiągnąć i to własnymi «siłami, new-
ne cele bliższe, jak usunięcie Żydów
od wpływu na nasze życie gospodar-
cze i kulturalne oraz na ośrodki kie-
rownicze w państwie i samorządach.
Dla ścisłości dodajemy, że Święto-

chowski wyklucza od emigracji tych
„Semitów, którzy są kulturalnymi
ludźmi i prawdziwym Polakami. Ci
nie należą do sprawy, która obeimu-
je tylko prawdziwych Żydów”. Cho-
dzi tu oczywiście o $rupę dość nie-

do..masy żydo-

kompleksie faktów, z których wyni-
ka, że najważniejsze zadania  poli-
tyczne Rosja, jako taka, ma dziś na

wschodzie, w Azji, że przeto ktokol-
wiekby w tej Rosji rządził, nie bę-

(dzie mógł ani chciał wywołać kon-
iliktėw na granicy. zachodniej, euro-
pejskiej panstwa rosyjskiego, .
Wiemy bardzo dobrze, że jasność

sytuacji, wynikającej z powyżej po-
pare. zwięzłego. przedstawienia

zasadniczych tendecyj historycznych
Niemiec i Rosji, jest zamącona przez

to, że w Niemczech i w Rosji na poli-
tykę zewnętrzną tych państw od-

działywają dążenia ideologiczne, z

jednej strony nacjonalistyczne, z

drugiej komunistyczne. To jednak

nie powinno nam zasłaniać jasności
pola widzenia, bo. jednak wielkie
tendencje dziejowe, wynikające z

geograficznych i historycznych wa-

ruńków. ich istnienia mają przewagę
nad tendencjami ideologicznymi.

Polityka polska musi odróżniać

zarówno Niemcy od nacjonalizmu hi-
tlerowskiego, jak Rosję od komuniz-
mu i między różnymi czynnikami i
trudnościami znajdować drogę wła-
ściwą do wszystkich realnych wa-
runków przystosowaną. Jeśli chodzi
o taktykę polityczną, to może ona
polegać tylko na trzymaniu się moc-
no zasady ,że państwo nasze nie mo-
że ani dążyć do formowania klubów
ideowych w Europie, ani też do
przyłączania się do klubów takich,
gdyby powstały. |

Jeśliby opinia nasza pamiętała o
przedstawionych powyżej prawdach
i faktach, to nie ulegałaby waha-
niom pod wpływem takich czy in-
nych plotek lub pogłosek, nie pod-
dawałaby się różnym sugestiom i in-
spiracjom, płynącym często z męt-
nychźródeł, mogłaby zwłaszcza u-
chronić się od tego, by nie ulegać
niebezpieczeństwu poplątania wska-
zań polityki polskiej ze wskazania-
mi polityki żydowskiej, które naj-
częściej są ze sobą w sprzeczności.
Niebezpieczeństwa tego lekcewa-
żyć nie można, bo kierownicy poli-
tyki i opinii żydowskiej mają wiele
sposobów i okazji, by swoją politykę
narzucać opinii polskiej, przedsta-
wiając ją jako politykęPARA +

® s ®

"P. $. — Tym z pośród naszych
Czytelników, którzy się bec
wali 'artykułem - wczorajszym —
„Stare i nowe Chiny”, możemy po-
lecić dwie nowe książki o Ch'nach,
które się ukazały niedawno w tłuma-
czeniu polsk'm:. Mario Avnelius —
„Kryzys Buddy" i M. A. Nourse —
„Dzieje 400.000.000 narodu. Chinv od
czasów najdawnieiszych do chwili o-
becnej”. (Nakład Księdarni Trzaska,
Evert i Michalski w Warszawie).
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Problem Młodych
„Jak rozwiązać problem młodych?”

— zapytuje konserwatywny „Czas”
i daje na to pytanie taka odpowiedź:

„Trzeba dać młodym normalną dro-
Ę do zaspokojenia ich ambicyj, wy-
dowania ich energii. Tej drogi nie

dała młodemu pokoleniu ani opozy-
cja, ani reżim. Opozycja, bo wszyst-
kie drogi pozytywnej pracy dla pań-
stwa były przed nią z: iete, režim,
bo zarezerwowal la pewnej
ograniczonej grupy, ludzi,

Jeśli młodzi dochodzili w ostatnich
latach do pewnych stanowisk. to ich
otrzymanie było niejako zapłatą za
określoną polityczną akcję, jak to na-
rzykład miało miejsce z członkami
egionu Młodych, a nie normaln

życiowym awansem, który i
e udziałem każdej Ža
no я

Odpowiedž zawiera ziarno prawdy
ale omija istotę rzeczy. Co to znaczy
„dać młodym normalną drogę do za-

spokojenia ich ambicyj i wyładowania
energii?" Tą „no ą drogą" może
być tylko rezvdnacia z dotychczaso-
wego systemu politycznego. I dzisiaj
przecież młody człowiek może „za”
spokoić swą ambicię"”, jak przystąpi
„do obozu owego. Na tym jednak
polega trudność, że młodzież do obo*
zu tego przystapić nie chce į że: dąży
do zmian. Należy sprawę postawić
inaczej.
Obok problemu posad į war-

sztatów pracy istnieje dla młodzieży
jeszcze. problem. drući. doniośle'szy:
problem przebudowy państwa w du-
chu narodowym. O te przebudowę
młodzież walczy. zarówno nawyž-
szych uczelniach fak i w całei Polsce.
Tu tkwi źródło iel akci.Min. Świę:

 
tosławski miał pełna racie. śdy w ar”.
tykule przez nas onesdaj przypom-
„nianym stwierdzał ścisła. zależność

, nastrojów młodzieży akademickiejod
| stanu umysłów ipołożenia malitycz-
nego krajm - :
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PRZEGLĄD PRASY
1 „CO WART JEST TAKI /

SOCJALIZM"

Pisaliśmy wczoraj na tym miejscu,

o broszurze współredaktora „Robot-

nika”, p. Borskiego, poświęconej

problemowi żydowskiemu w Polsce.

P. Borski zaleca w niej — ku prze-

rażeniu prasy żydowskiej — emigra-

cję Żydów, m. in. dlatego, że em:gra-

cja wydrze groźną polityczną broń z

rąk „endeków”. ® :

Nie tylko jednak względy tak=
tyczne podyktowaly p. Borskiemu

zalecenie emigracji. P. Borski na-

prawdę trochę się na antysemityzm

„nawrócił”, naprawdę odbiegł od

klasycznego judofilstwa, takiego, ja-

kie zamanifestowała niedawno PPS.
w wyborach łódzkich i potwierdziła

następnie wywiadem p. Niedzial-

kowskiego. Nie mamy jego broszury

pod ręką, ale streszczenia,ogłoszo*

ne w prasie żydowskiej, świadczą, że

p. Borski (cytujemy opinię „Piątej
rano“)

„odmawia Żydom nadziei politycz=
nych nawet w razie zwycięstwa socja*
lizmu”,. i twierdzi, że „z powodu
pzy Żydów, antysemityzm musi

yć »

Ze szczególnym ubolewaniem pod-
nosi dziennik żydowski tezę p. Bor-
skiego, iż

„gdyby przystąpiono do „przewar-
Kavai opom, gdyby uchylono
krzywdzące ich i niesprawiedliwe о-
graniczenia, to łatwo sobie wyobrazić,
akie powstałoby wrzenie antysemic-
ie“.
To znaczy, że gdyby Żydzi prze-

szli masowo do rolnictwa i do fabryk
i monopoli państwowych, to anty*
semityzm jeszczeby się przez to
wzmocnił.
Tu „Piąta rano" nie może po*

wšciągnąč swego oburzenia i zapy*
tuje:

„Cóż to za działacz socjalistyczny,
który nie wierzy w uświadomienie
mas? Jakie jest oddziaływanie tego
rodzaju działaczy socjalistycznych
na masy, skoro dopuszczenie do pracy
Żydów ma zwiększyć wrzenie? I co to
za działacz socjalistyczny, który wie-
rzy w to, że usuwanie krzywdzących
ograniczeń powinno spotęgować wrze-
nie antysemickie?"

Co jest wart taki socjalizm? Poco
ponosić tyle ofiar w walce o zwycię-
stwosocja!zmu — lamentuje dzien=
nikarz — jeśli p. Borski nam obiecu-
je, że i po zwycięstwie socjalizmu о-
wo przewarstwowienie Żydów bę-
dzie niemożliwe, gdyż

„natknęłoby się, jeśli nie na opór,
to w każdym razie na niezadowolenie
wśród luźnych grup społeczeństwa,
08 bowiem nie zmieniają się szyb=
0".

W tych ostatnich slowach daje p.
Borski do zrozumienia, že uznaje

dokonywający się obecnie przewrót
w poglądach na Żydów za zjawi:

ny triumf socjalizmu usunąć: nie bę-
dzie już w stanie.
Na szczęście — dla Żydów — po"

lądy p. Borskiego nie obowiązują
PPS., mogą więc mieć jeszcze jakąś
nadzieję. Ale „zdrada” p. Borskiego
jest bądź co bądź groźnym dla nich
ostrzeżeniem.

KONFISKATA OCENY PRAWNEJ

W „Iustr. Kur. Codz.“ skonfisko-
wany został artykuł wybitnego znaw
cy prawa, będący naukową analizą
zarządzenia marsz. Cara przeciw

ma. Z tego powodu pisze „I.K.C.";
„Konfiskata pisma za artykuł znawe

cv prawa, komentującego ustawę i o-
świetlającego przepisy prawne ściśle
fachowo, a nawet sucho, zdarza się po
raz pierwszy. Nie słyszeliśmy dotych-
czas o konfiskatach artykułów rolni-
czo - hodowlanych, lekarskich, tech-
nicznych, ekonomicznych, przyrodni

ch i t. d. Zarządzenie to stanowi
unicum, które budzić musi co naje
mniej zdziwienie. °

, Spokojna, rzeczowa, naukowa ana-
Нга konstytucji i ustawodawstwa, o-

wiązującego w Polsce, nie może
wszak w oczach przedstawiciela ad-
ministracji zawierać lon prze-
stępstwa'.

„l. K.C.* zapowiada wniesienie
sprawy do sądu i zaproszenie na roz*
prawę „wszystkich (I) najwybitniej-
szych przedstawicieli wiedzy praw«
niczej w Polsce".

W. dziedzinie cenzury panuje t
nas stan, którego nikt nie rozumie.
Przynosi.on znaczną szkodę -prasie,
ale napewno dużo większą režimo-
wi, gdyż prasa nie podając informa-
cyj zupełnych. i zatajając pewne
ważne wydarzenia, nie może stać się
czynnikiem uspokojenia. +
A chyba już każdy  urzęd-

nik M. S..W. i Komisariatu Rządu
aze,pa) żadnej istotnie waż-
n adomo: nie da się dziś w
Polsce ukryą  . : 
sko stałe „którego nawet ewentual- |

"sprawozdawcy seimowemu tego pis+
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W przededniu 3-go Maja
na Wileńszczyźnie

Juź wkrótce ' Polska Macierz
Szkolna zapuka do sęrc szerokich
rzesz społeczeństwa naszego © zło-
żenie choćby skromnej ofiary na
Dar Narodowy 3-go Maja, który w
myśl przyjętego od wielu łat zwy-
czaju powiniea poważnie zasilić za-
soby tego zasłużonego Towarzystwa,
przeznaczany w Iwiej części na pra-
ce oświatowe na kresach wschod-
nich:

Poparcie dla prac i zamierzeń
Polskiej Macierzy Szkolnej przez
dostojnych protektorów w osobach
—-Pana Prezydenta Rzeczypospolitej,
Marszałka RydzaŚmigłego i Człon-
ków Rządu, świadczy © potrzebie
dużego wysiłku oświatowego na na-
szych terenach.

To tež my kresowiacy, najbar-
dziej do niszych ziem przywiązani
i doceniający należycie wagę kresów
dla przyszłości Polski Mocarstwo-
wej, przede wszystkim musimy akcję
oświatową Macierzy usilaie i stale
popierać przez liczne zapisywanie
się na członków T-wa, oraz przez
składanie dstków w każdym mo-
mencie odwołania się Macierzy do
ofiarności społecznej,

Zebrane przez Macierz Wileńską  środki w okresie zbiórki 3-cio majo
wej roku zeszłego pozwoliły zaled:'zowała je przy 45 szkołach zz

„Tu es Petrus et super hanc pet-
ram aedificabo ecclesiam meam et
tibi dalbo claves regni coelorum“ —
„Tyś jest epoka, a na tej epoce zbu-
duję Kościół mój i tobie dam klucze
Krółestwa niebieskiego. Temi sło-
wami Chrystus powdłał do życia
największą potęgę świata — papie-
stwo.

Pgd przenośnią opoki i kluczni-
ka, św. Piotr wyznaczony; został na
owę Kościoła i zapoczątkował w

ie długą, bo do dziś sięgającą
cyfry 266, listę papieży. Dzieje ich,
to dzieje nietylko chrześcijaństwa,
ale także całej opartej na nim za-
chodniej cywilizacji, to dzieje naj-
ważniejszego czynnika o znaczenia
zarazem świeckim i duchownym w
historii  tudzkości na przestrzeni
dziewiętnastu wieków. Dlatego też
z dziejami papiestwa musi się zazna-
jomić choćby w ogólnych zarysach
każdy, kto chce poznać i zrozumieć
dzieje powszechne.

Historia papiestwa w nauce nie
leży bynajmniej odłogiem, owszem,
poszczycić się może tak opracowa-
niami ogólnymi (np. Rankego, Su-
Eenheima, Pastora), jak i monogra-
fiami poszcześólnych papieży. Dzie-
ła te jednak, liczne i obszerne, dor
stępne są tyłko specjalistom - histo-
ryłkkom. To też oddawna dawał się
odczuć brak gruntownej, ale najwy-
Żej kilkaset stron liczącej pracy,
która objętaby całokształt zagadnie-
nia, formą swą i rozmiarami
wiadając potrzebem najszerszej in-
teligencji.

Z prawdziwym więc zadowole-nictwo Połskie R. Wegnera, Poznań, 1937.
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Historia największ

wie w nieznacznej części na Zaspo-
kojenie potrzeb oświatowych Wileńsz-
czyzny. Szczególną troską otaczała
Macierz odcinek szkolny na którym
w ostatnich latach współdziałała z
Władzami szkolnymi. W r. szk, 1936
uruchomiła Macierz prywatne szkoły
powszechne w 48 miejscowościach
woj. wileńskiego i trzech powiatach
województwa nowogródzkiego. W
szkołach tych znalazła naukę 2.0.86
dzieci.

Zachodzą częste wypadki, že
dzieci osadników polskich pozbawio-
ne są możności uczęszczania do
szkoły z powodu zbyt dużej odlzq-
łości do szkół puhlicznych, to też
Zarząd Główny Faderacji Polskich
Związków Obrońców Ojczyzny w
swym okólniku nawołuje swoje od-
działy do popieran'a wysiłków Pols-
kiej Macierzy Szkolaej i wzięcia naj-
najliczniejszeqo udziału w akcji zbio-
rowej 3-go Maja.
W dziale oświaty pozaszkolnej

mimo skromych środków Macierz
Szkolna na skutek porozumienia się
z Ministerstwem Spraw Wojskowych
zainicjowała organizowanie kursów
dla przedpoborowych, które w chwili
obecnej gęstą siecią pokryły ziemie
kresowe. Macierz Wileńska zorgani-
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i w 10 innych miejscowościach, łącz-

nie więc 55 kursów z 900 słucha-

czami, w tym 450 przedpoborowych.
Wszystkie kursy zaopatrzone zostały

w potrzebne do nauki podręczniki
i pomoce naukowe, nadto uczestni-
cy korzystają z czytelń-świetlic przy
szkołach Macierzy, zaopatrzonych w

czasopisma rolniczo - gospodarcze,

gry świetlicowe i bibljoteczki, a w

miektórych miejszowościach i radjo-
odbioralki. AE

Doniosłą rolę odgrywało w pracy
tej nauczycielstwo, które mimo cięż-

kich warunków wnosiło dużo zapału,
energji i poświęcenia. ,

Liczna, bo sięgająca 100 proc.
frekwencja słuchaczy, którzy mimo
mrozów i trudaości terenowych re-
gularnie uczęszczali na kursy, świad-
czy, że wybrana forma nauczania
jest celową i powinna stać się pow-
szechną.

Trudno przesądzać, czy ta forma
pracy zapobiegnie stale rosnącej
klęsce analfabetyzmu, to jednak nie-

wątpliwie zmniejszy poważnie liczbę|gowym i wspólnie'występuje przeciw
analfabstów powrotnych wśród mło- trašo, > ystępuje.P
dzieży w wieku przedpoborowym
i obciąży w znacznym stopniu pracę
wojska na korzyść wyszkolenia żoł-
nierskiego.

W zakresie czytelnictwa i szerze-
nia zamiłowania do książki Macierz 

UK

RYZYKOWNY SKOK

Amerykanin Ray Woods

skoczył z nowego mostu

w S. Francisko do wody

z wysokości 60 m. Skok

swój przypłacił ekscen-

tryczny Amerykanin cię-

żkiem okaleczeniem, któ-

re może doprowadzić -$o

do śmierci. 

organizowała przy swoich szkołach
zespoły dobrego czytania, których

powstało 18-cie, o łącznej liczbie

205 uczestników.

Poza tym Macierz rozwija sku-
teczną działalnośś w dziale bibljo-
tecznvm kumpletując bibljoteki sta-
łe i ruchnome—ilość obecnie wynosi
286 z 37.440 książkami i 2.633 czy-
telnikami. Poczytność wyraziła się
w 33.000 wypożyczeń.

Wreszeze duży dorobek stanowi
akcja prelekcyjna, szczególnie po-
pularna już dziś na Wileńszczyżai e
forma Ruchomego Uaiwersytetu Lu-
dowego. Ilość wygłoszonych prelek-
cyj ilustrowanych przezrocze mi, wy-
nosiła 1365

vZe wszystkich działów pracy M a-
cierzy na pierwszy plan wysuwa =
konieczność dalszago organizowania

ciach bezszkolnych; brak dostatecz=
nych środków nie pozwolił dotąd
na zaspokojenie wszystkich potrzeb
na tym odcinku— pozostaje jeszcze
tylko na samej Wileńszczyźnie oko-
io 100 miejstowości, oczekujących
nadaremnie na szkołę.

Stąd też gorący apel do społe-
czeństwa o pomoc i poparcie: —
Pamiętajmy, że każda choćby drob-
na ofiara umożliwi Polskiej Macierzy
Szkolnej zwiększenie ilości szkół,
które tysiącom dzieci kresowych 
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ej „potęgi,Świata
niem dzielimy się z naszymi Czytel-
nilkkami wiadomością, że dzieło talkie
właśnie się ukazało.

Dwaj wybitni niemieccy uczeni
katoliccy, dr. Fr. ks. Seppelt, profe-
sor uniwersytetu wrocławskiego i
dr. Klemens Lóffler, dyrektor Biblio-
teki uniwersyteckiej w Kolonji, o-
pracowali jedyne w swoim rodzaju
dzieło naukowo - popularne, obej-
mujące dzieje papieży od początków
Kościoła do <czasów dzisiejszych.
Praca ich przełożona została przez
mgr. J. Kozolubskiego na język pol-
ski, co! do rzeczy polskich uzupeł-
niona przez prof. T. Silnickiego i
wyposażona w niezwykle piękną sza
tę graficzną, "wydana została przez
zasłużone Wydawnictwo Polskie R.
Wegnera w Poznaniu. *)

Jest to dzieło, przeznaczone dla
inteligencji katolickiej, rozumiejącej
znaczenie autorytetu Stolicy Apo-
stolskiej, którą interesują zagadnie-
nia życia duchawego i która pragnie
wyrobić sobie bezstronny: sąd o roz-
woju dziejów powszechnych, w któ-
rym pałpiestwo odgrywa: rolę, sięga-
jącą najgłębszych podstaw istnienia
narodów i jednostek. :

Pisane przez uczonych katolic-
kich, dzieło to odpiera niesłuszne
napaści na Kościół katolicki, wyka-
zując w sposób naukowy trwałe i

*) Dr. Fr. ks. Seppelt, dr. Klemens
Lóffler „Dzieje papieży”. Uzupełnił co do
rzeczy polskich prof. T. Silnicki, przekład
mgr. J. Kozolubskiego. Układ ilustrowany i graficzny dr. E. Woroniecikiego. Wydaw-

zapewni naukę i wychowanie. —

olbrzymie jego zasługi i zdobycze
dla ludzkości. W. imię prawdy histo-
rycznej wylkazane niedociągnięcia
niektórych papieży budzą wielkie
zaufanie dla autorów i ich pracy.

Niedostateczne dla czytelnika
polskiego, pobieżne częstokroć o-
mówienie stosunku papiestwa do
Polski, uzupełnione zostało przez
prof. T. Silnieckiego, przyczem u-
stępy jego pióra wydrukowane zo-
stały kursywą. ‘

„Dzieje papieży” rozpoczynają
się od katalogu papieży w układzie
chronologicznym. 266 numerowa-
nych pozycji podaje imię papieża,
lata panowania, pochodzenie i ko-
lejne tytuły dostojeństw duchow-
nych, a począwszy od w. XI i herby,
ponadto pieczęcie i monety. Następ-
mie mamy również w układzie chro-
nologicznym wizerunki papieży.

Tekst właściwy dzieli się na
dwie księgi: I Dzieje papieży od po-
czątków Kościoła do Rewolucji
SA (pióra de ED

ieje papieży ewolucji do
chwili obecnej (pióra dr. Lófflera).
Każda księga rozpada się na kilku-
nastostronicowe, przejrzyście ułożo-
ne i zatytułowane rozdziały, tak że
znalezienie odpowiedniej epoki i po-
staci nie nastręcza żadnej trudności.
Na specjalną uwagę zasługuje вга

ficzna szata książki, przynosząc
prawdziwy zaszczyt wydawnictwu,
iktóre ją oddaje w ręce czytelników
polskich. Wiśród 968, a więc prawie
tysiąca ilustracji, znajduje się 21
wiefobarwnych; te ostatnie przed-
stawiają malownicze stroje Ojca

szkół powszechnych w. miejscowo 5-

ski i sława niezrównanej opieki nad

Żydzi amerykańscy

Obserwatorom walczącego judai-
zmu w Stanach Zjednoczonych zda-
wało się, że ataki rabina Wise, przy-
w6dcy „American Jewish Congress“,
przeciwko Polsce już się skończyły,
ponieważ żydom amerykańskim —
co udowodniły odgłosy w prasie tu-
tejszej—poczyniono „z pewnej stro-
ny” szereg obietnic, iż nad żydami
w Polsce rozciągnie się jak najlep-
szą opiekę. Jednym z fragmentów
tej akcji był list otwarty „Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich w Ame-
ryce", który ogłoszony został kosz:
tem 500 dolarów w sprzyjającym
żydom dzienniku „New York Times“,

Pomylili się, którzy przypuszcza-
li, że żydzi amerykańscy zaprzestaną
walki z Po!ską. A
W poniedziałek 22 marca, około

ćwierć miliona(!) nowojorskich ży:
dów szturmowało bramy „Madison
Square Garden", aby wziąć udział
w wielkiej manifestacji, zwróconej
równocześnie przeciwko Polsce i prze-
ciw hitlerowskim Niemcom. Zazna-
czyć należy, że agitacja żydowska
w Amaryce łączy niemiecki ruch
h'tlerowski z polskim rucham naro.

Przed kilku tygodniami żydowsko-
włoski burmistrz Nowego Yorku,
Flaralio La Guardia, na jednym z
prywatnych zebrań nowojorskich ży-

zbierają pieniądze
na atakowanie Polski

go figura z wosku winna się znaleźć
w „galerii okropności” na przyszło-
rocznej wystawie międzynarodowej
w Nowym Jorku. Burmistrz La Gua-
rdia nie wiedział, że wśród żydówek
znajdował się sprawozdawca chrześ-
cijańskiego pisma, który ogłosił je-
go mowę, przez co o mało že nie
przyszło do zerwania stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Stana-
mi Zjedaoczonymi i Rzeszą Nie:
miecką. W  rezultącie Waszyngton
zmuszony by! przeprosić Berlin. Po-
rażka ta rozwścieczyła żydów ame-
rykańskich, którzy ruszyli do po-

nownaego ataku.
Na prowadzenie wojny potrzeb-

ne są pieniądze i w tym celu „Ame-
rican Jewish Congress* rozesłał mi-
jliony egzemplarzy listów z datą 25
marca 1937 r. i podpisanych przez
przewódcę, rabina Stefana(?) Wise,
prosząc o pieniądze na propagandę.
W liście tym nawołuje się jedaym
tchem do wal<i z hitleryzmem i z...
polskimi „endekami-nazistam!*

Dadać należy, że rabin Wise
mieszka przy ul. 300 Central Park
West, w jednej z najwykwintniej-
szych dzielnic Nowego Jorku. Chwa-
li się, że dotychczas w życiu swoim
zebrał ze skiadek pubiicznych, oczy-
wiście na cela żydowskie, olbrzy-
mią sumę 30 milionów dołarów.

Ciekawe byłoby rozliczenie z tej dówek powiedział o Hitlerze, że je-

MOSKWA, 6. 4. Korespondent
PAT dowiaduje się ze źródeł nieofi-
cjalnych, iż b. szef G.P,U., a ostat-
nio ludowy komisarz łączności Ja-
goda, odznaczony za budowę kanału
białomorskiego orderem Lenina, zo-
stał zwolniony ze swego stanowiska,
a następnie aresztowany za defrau-
dację olbrzymiej sumy; wynoszącej
około miliona rubli. Jagoda, po usu-
nięciu go ze stanowiska szefa G.P,U.
mie chciał poddać się decyzji Cik'u
ZSRR i przez kilka miesięcy decyz-
ję tę sabotował, nie przychodząc ztu-
pełnie do biura Ikoimisariatu łączno-
Ści. Całe noce spędzał on na hulan-

LONDYN. „Manchester  Guar-
dian“ pisze, iż panuje duże zaniepo-

kojenie co do losu dziennikarza Ar-
tura Koestlera, obywatela węgier-
skiego, korespondenta „News Chro-
nicle' w Hiszpanii. Po zajęciu Mala-

gi władze: powstańcze aresztowały
go pod zarzutem szpiegostwa. Po-

czątkowo obiecywano, iż będzie on

zwolniony, następnie jednak oświad-
czono, iż jest to „niemożliwe”. A- 
ikościoły, wprowadzające czytelni-
ków w atmosterę Wiecznego Mia-
sta i w ducha dziejów Ikaždej po-
szczególnej epoki. Bogaty jest też
dział ilustracji polskich, przedsta-
wiających nasze kościoły i katedry,
grobowce, reprodukcje bitwy pod
Warną, odsieczy wiedeńskiej i t. d.
Umieszczony: na końcu spis ilustracji
z objaśnieniami pozwala na dokład-
ne zrozumienie zabytków nawet o-
sobom, nieposiadającym specjalnego
wykształcenia w zakresie historii
si

Tałent narracyjny autorów spra-
wia, że „Dzieje papieży' czyta się
jalk epos historyczny z niesłabnącym
zainteresowaniem. Nie przytłaczają
czytelnika suche dokumenty histo-
ryczne, wnioski przenikliwych i
gruntownych badań podane są w
formie przejrzystej i łatwo zrozu-
miałej. Oto nip. początek rozdziału
XX p. t. „Papieże renesansu“ (str.
330): „Wybór Mikołaja V (1447 —
1455) otwiera nową erę w dziejac
papiestwa. Opromienia ją blask sztu

jej dziełami, równocześnie jednak
ciąży nad. nią ponury cień. Ktoś użył
wyrażenie, že z Mikołajem V na tron

papieski wstąpiło także chrześcijań-
skie odrodzenie... Najsławniejszą kar

tą 'w pontyfilkacie tego wszechstron-

nie uzdolnionego papieża stanowi
popieranie przezeń sztuki i naukii

otwarcie przez > jak a ke

na j grobie, złotego wieku dla

km „Chciałbym wszystkie moje

sumy!

 

Dygnitarz sowiecki złodziejem
0 co oskarżają kata Sowietów, Jagodę?

kach. Hulanki te pociągały za sobą
olbrzymie wydatki, na których po-
krycie czerpał on z komisariatu łącz
mości. W. ostatnich czasach Jagoda
począł zjawiać się w biurze, lecz, jak
ustalić miało dotychczasowe śledz-
two, Jagoda, będąc jeszcze na sta-
nowiskiu ludowego komisarza spraw
wewn., korzystał podobno z kasy iko-
misariatu łączności, prowadząc roz-
rzutny tryb życia. Korzystając ze
swego wysokiego stanowiska, prote-
gował on swoich przyjaciół, wyrał-
biał im intratne posady, ułatwiał о-
trzymyjwanie luksusowych mieszkaś
it. p.

Dziennikarz posądzony © szpiegostwo
resziiawanemu nie wolno komuniko-
wać się z nikim, nie wyłączając żo-
ny, mieszkającej stale w Londynie.
„News Chronicle“ wyraža poważne
obawy: co do losu Koestlera. „Man-
chester Guardian“ pisze: „Wszyscy;
iktórziy znają Koestlera, wykluczają
całkowicie możliwość, (by mógł om
zajmować się szpiegostwem. Koest-
ler był korespondentem w Berlinie
przed: dojściem do władzy narodo-
wych. socjalistów”. 
wykazać niedomagań i wad niektó-

rych papieży:
„Przykry natomiast cień rzuca

na pontyfikat Kaliksta III jego ne-
potyzm. Zasługiwał on tem więcej.
na naganę, że pośród krewnych,
wyniesionych przezeń na najwyższe
godności i na najbardziej wpływowe
stanowiska, znajdowali się wpraw-
dzie ludzie bardzo zdolni, ale nie-
$odni rozpustnicy. Najbardziej zna-
nym z nich był Rodrigo Borgia, póź-
niejszy papież Aleksander VI... Że
zaś papież poza swymi krewnymi
popierał także hiszpańskich roda-
ków i obficie rozdawał im urzędy: w
Rzymie oraz państwie košcielnem,
po jego zgonie (6 sierpnia 1458 r.)
doszło do dzikich wybuchów niena-
wiści ludu do „Katalonów” (str. 336
— 337).

„Dzieło kończy się na pontyfika-
cie obecnego Ojca św., Piusa XI.

„Nie uprzedzając sądu potomno-
ści, bistoryk może, rekapitulując wy

h| nik pierwszych dziesięciu lat rządów
Piusa XI, stwierdzić, że ten pontyfi-
kat stanowi punkt szczytowy nowo-
żytnej historii papieży. Największą
potęgą Świata reprezentuje uniwer-
salna, potężna duchem, męska ipeł-
na temperamentu postać wodza; ja-
ko nauczyciel Kościoła a nawet
ludzkości w bardzo burzliwym okre-
sie zajmuje on stanowisko wobec
wszystkich zagadnień życia religij-
nego, duchownego, kulturalnego i
społecznego oraz daje wskaz i
służy za drogowskaz".

ieniądze wydać na książki i na bu- „Dzieje papieży” rozeszły się jw

dwie” powiedział kiedyś, a w myśl|Niemczech w kilkudziesięciu tysią-

tych słów postępował także i jako
ie” św., kardynałów, biskupów i urzęd-

ników watykańskich. Ilustracje jed- nobarwne to portrety, dzieła sztuki,

papi

cach egzemplarzy. Podobnego zasłu-
2 sukcesu życzyć należy i pol- Gidywymaga tego prawda histo-

ryczna, nie wahają się autorowie

żonego
skiemm dzieła tego przekł ze

э
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Projektų urbanistyczne 6 Madistracie
Ostatnie posiedzenie kolegium

Magistratu poświęcone było zaged-
nieniom urbanistycznym.  Zapadły
doniosłe uchwały w sprawie przy-
szłego wyglądu naszego miasta. Zna-
na już szerokim rzeszom czytelników
sprawa regulacji placu Katedralnego
zreferowena na wstępie przez
profesora Romualda Gutta — kie-

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 w. w dalszym ciągu w

pełni największego powodzenia zajmująca

 

współczesna sztuka  „Małżeństwo” z pp.

Niedźwiecką i Szpakiewiczem w rolach

głównych.
— Na niedzielnem  popołudniowem

przedstawieniu, po cenach propagandowych
wznowienie emocjonującej sztuki O'Neill'a,

laureata nagrody Nobla, p. t. „Anna Chri-

stie' z pp. Detkowską-Jasińską, Wieczor-

kowską, Siezieniewskim i Staszewskim w

głównych rolach.

— Koncert Akademickiego  Jugosło-

wiańskiego Chóru „Obilić” złożonego z 102

osób — odbędzie się w Teatrze Miejskim
nu Pohulance, we wtorek przyszłego ty-

godnia wieczorem z programem złożonym z

regionalnych pieśni oraz współczesnych
utworów kompozytorów  jugosłowiańskich,

pod kierownictwem znakomitych dyrygen-

lów Swetolica Pascana i Branco Draguti-

nowicza,

— Teatr muzyczny „Lutnia“. Tydzień

Propagandy Teatru. Występy J. Kulczyckiej

Dziś z udziałem J. Kulczyckiej « M, Mar-

tówny, M. Wawrzkowicza i M. Tatrzań-

skiego ulubiona operetka „Rose-Marie“,

która nie będzie już powtarzana.

— „Taniec szczęścia” w „Lutni*, Та

przezabawna operetka grana będzie jutro.

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“

W niedzielę o godz. 4 pp. z udziałem Kul-

czyckiej, Wawrzkowicza i Tatrzańskiego

«p. „Taniec szczęścia”.

— „Władczyni Filmu“ w „Lutni“, W

przyszłym tygodniu premiera op. Gilberta

„Władczyni Filmu". W roli tytułowej J.

Kulczycka. >
— Ostatnie przedstawienie bajki w

„Lutni”*, Mimo wielkiego powodzenia, ja-

kiem cieszy się u młodocianych widzów

bajka czarowna według Andersena „Księż-

niczka na grochu” po niedzielnem  przed-

stawieniu zupełnie schodzi z repertuaru.

Ceny specjalnie zniżone. Bilety grupowe
będą specjalnie honorowane. Będą rozdane

dzieciom słodycze.

Z za kotar studio
Wesoły skecz radiowy dla radiosłuchaczy.

Dnia 9 kwietnia o godz. 19.00 nadaje
Rozgłośnia Lwowska pełną humoru audy-

cję p. t. „Wypowiedzieli się”. Zabawna in-
tryga skeczu rozwija się między dyrekto-

rem, stenctypistką i klientem. Ciekawe ty-

py i żywa akcja składają się na pełną hu-

moru całość. Autorem jest Wilhelm Raort
znany już słuchaczom z poprzednich swych
skeczów, jak: „Poradnia świadomej praw-

dy“ i „owoczesna logika“, które cieszyły

się dużym powodzeniem.
Koncert solistów w Radio.

Koncert solistów, jaki nadany zostanie

w radio dnia 9 kwietnia o godz. 17.15 przy-

niesie słuchaczom utwory w wykonaniu
pianistki Marii Barówny i śpiewaczki Ireny

Gierałtowskiej. Program obejmuje wirtuo-
zowskie kompozycje fortepianowe, oraz
ciekawe ,/Wariacje' Beethovena na temat

'narsza „Ruiny Ateńskie", oraz pełne me-

lodyjności pieśni kompozytorów włoskich
i dwie pieśni wiosenne — Chaminade

Komunikat Polskiego Radia.
Dyrekcja Rozgłośni Wileńskiej Polskie-

go Radia podaje do wiadomości, że w kon-

cercie mającym się odbyć 10 kwietnia w

sali byłego Konserwatorium na ul. Końskiej
żadna orkiestra radiowa nie bierze udzia-
łu. Dyrekcja Rozgłośni zastrzega się kate-

gorycznie przeciwko nadużywaniu firmy

Polskiego Radia w imprezach organizowa-

nych przez prywatne przedsiębiorstwa.

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 9 kwietnia.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien-

nik poranny. Informacje i giełda. Płyty. Au-

dycja dla szkół. 11.30 Audycja dla szkół.

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Płyty.

12.40 Dziennik południowy. 12.50 Ogróden

przy chacie — pogadanka. 13.00 Muzyka

popularna. 15.00 Wiadomości gospodarcze.

15.15 Płyty. 15.25 Życie kulturalne miasta.

15.30 Odcinek prozy. 15.45 Płyty. 15.50 Ile

prapradziad łożył na strój prababki — po-

gadanka. 16.00 Płyty. 16.15 Rozmowa z

chorymi ks. kapelana Michała Rękasa.

16,30 Orkiestra Reprezentacyjna K. P. W.

17.00 Licea Ogólnokształcące — odczyt.

17.15 Koncert solistów. 17.50 Encyklopedia

mówiona. 18.00 Czy Sowiety dążą do woj-

ny? — pogadanka. 18.10 Przemówienie

Kier. Okr. Urz. W. F. i P. W. 18,15 Porad-

nik sportowy. 18.25. Jak spędzić święto.

18.30 Chwilka litewska. 18.40 Współczesna

muzyka japońska. 18.50 Nowiny leśne —

pog. 19.00 Wypowiedzieli się—skecz. 19.20

Z pieśnią po kraju. 19.45 „Obój, rożek i

fagot" — pogadanka. 20.05 Maria — opera

w III akt, Romana Statkowskiego, 22.30

Płyty. 22,55 Ostatnie wiad, dzien, rad.  

rownika Biura rbanistycznego, przy-
brała konkretne kształty w formie
wykończonego projektu, który uzy-
skał uznanie całego niemal kolegium.
Zbiorowy twór Biura Urbanistyczne-
go, reprezentowanego w o:obach
prof. Gutta i pp.: architektów Kobza-
kowskiego Jerzego i Bukowskiego

Stanisła wa przeszedł zwycięsko przez
pierwszą iastoncję  zatwierdzającą,
uzyskując aprobatę wszystkich człon-
ków Magistratu, z wyjątkiem 2 gło-
sów wstrzymujących się. Z kolei
projekt pójdzie na Radę Miejską
i wreszcie do Min. Spraw Wew. jako
ostatniej instancji, mającej głos w
tej sprawie.

Jako diugi puakt porządku dzien-
nego rozpatrywano projekty regu-
lacji wybrzeża ul. lej Baterii. Ten
rejon nadrzeczny, zawarty pomiędzy
kościołem św. Jakuba a mostem
Zielonym: pomyślany został jako
bulwar, ujęty w trójkątną kompo-
zycję zieleni. Wedlug sprawozdania
referenta projektu architekta St. Bu
kowskiego, luźna zabudowa, prze-
widziana w planie regulacyjnym tłu-
maczy się koniecznością łagodnego
przejścia z otwartej przestrzeni bul-
waru do zwartej zabudowy śród-
mieścia w celu wprowzdzenia po-
wietrza i zieleni w centrum miasta,
oraz zharmonizowania architektonicz-
nego układu dzielnicy.

Kompozycja zieleni całego bul
waru lej Baterii jest zaprojektowa
na w celn uwiaocznienia wybitniej-
szych objektów architektonicznych
i w celu stworzenia miejsca wypo
Czynku dla mieszkańców dzielnicy.
Projekt dzielnicy został zatwierdzo-
ny jednomyślnie.

Sprawę parcelacji maj. Popławy
referował architekt Jerzy Kobzakow=

ski na podstawie projektu, uzgod-
nionego z właścicielami tej posiad-
łości.

Teren dzielnicy Popławy ulegnie
rozparcelowaniu na drobne parcele
budowlane, na których ma stanąć
106 jednolitych domków  partero-
wych. Będzie to pierwsza kolonia
robotnicza tanich domków w obrę-
bie miasta, regularnie zabudowana
z uwzględnieniem warunków higie-
niczaych i społecznych. Kolonia Po-
pławy będzie miała własny rynek
i piac pod gmach szkolny. Projekt
ulegnie jeszcze ostatecznemu uzgod-
nieniu z właścicielami Popław, któ-
rzy zamierzają zabudować równo-
miernie rozparcelowane działki i ja-
ko gotowe objekty mieszkalne pod-
dać rozprzedaży. -

Rozpatrywany na tymże posiedze
niu projekt regulacji osindla Tupacisz-
ki w Kolonii wileńsxiej przewiduje pe-
wne przekształcenia działek w stosun-
ku do stanu obecnego. Z wyjątkiem
jednego domku nie przewiduje się
zadnych zburzeń. Nowy projekt ma
na celu zmniejszyć niewłaściwie
przewidziany w danym projekcie sy-
stem ulic, zwężając jednocześnie
ich szeroxość.

Po dyskusji, wszczętej na po-
wyższy temat postanowiono na wnio-
sek Prezydentu Miasta dr. Malesze-
wskiego poddać kwestję przekształ-
cenia działek polubownemu uzgod-
nieniu z mieszkańcami osiedla Tu-
paciszki.

Przed zakończeniem posiedzenia
przedstawiciele Biura Urbanistycz-
nego demonstrowali piękny model
przebudowy dworca kolejowego wraz
z regulacją placu dworcowego. Re-
alizacja tego projektu jest uzależ-
niona od wyaiku prowadzonych roz- mów z władzami kolejowymi.

 

Walne Zgromadzenie Okręgu
Wileńskiego Wojewódzkiego LOPP
Dala 2, IV: b. r. w lokalu Ośrod-

ka Propagandy LOPP przy cbecnoś
ei 8 delegatów Oowodów  Powiato-
wych i Miejskiego LOPP odbyło się
a. Walne Zgromadzecie LO

Przyjęto do zatwierdzającej wia
domości sprawozdanie Zarządu
kregu i Komisji Rewizyjnej udziela-
jąc Zarządowi absolutorium. Jak ze
sprawozdania wynika  zekreślony
program prac na rok 1936 zostal
wykonany „prawis w 100 proc. Do
najważniejszych wykonanych prac
zaliczyć musimy wyszkolenie w o-

bozie szybowcowym 75 pilotów Szy-
bowcowych, którzy wykonali 4620
szkolnych lotów w ogólnym czasie
26,5 godz., przeprowzdzenie 238 kur-
sów oplg. na którycn wyszkolono
6355 osób, przeprowadzenie 162
ćwiczeń doskonalących dla słuzb

oplg, zorganizowanie obozu wyszko-
ieniowego dla 3 Okręgów Woje-
wódzkicn LOPP na którym przesz-
kolono dla Wileńskiego Okręgu LO
PP 51 osób. Wygłoszenie 909 od.
czytów i wykładów w szkołach,
których wysiuchało 19.439  osób-

„ Budowakościoła na Pośpieszce |
Wczoraj nastąpiło wznowienie,

po przerwie zimowej, prac przy bu-
dowie kościoła, klasztoru i domu
misyjnego oo. Redepiorystów za
Pośpieszką. Kościół ten, wznoszony
ze składek społecznych pod wezwa-
niem Matki boskiej Žwycięskiej, jak
wiadomo, jest votum dziękczynnym
Wilna i Wileńszczyzny za cudowne
zwycięstwo nad bolszewikami w r.
1920, odniesione niemal u bram
Warszawy.

Prace przy jego budowie zapo-
czątkowano w jesieni r. ub. Wów-

czas częściowo zniwelowano teren,

zgromadzono pokaźną ilość materia-

łu budowlanego i rozpoczęto zakła-

danie fundamentów. Obecnie zaś

przystąpiono do dalszej niwelacji
terenu, dokonuje się jednocześnie

wylkopów pod łundamenty klasztoru

i domu misyjnego «waz kończy się

murowanie fundamentów pod ko-

ściół. Wlkrótce kierownictwo budo-
wy przystąpi do . wznoszenia ścian

kościoła, a nieco później, lecz jesz-

cze w bież. mies., zapoczątkuje bu-

dowę ścian klasztoru i domu misyj-

nego, których budowa będzie pro-

wadzona równocześnie.
W dalszym <iągu gromadzi się

materiał budowlany, częściowo na-

bywając go, częściowo zaś otrzymu-

jąc bezpłatnie. Dotychczas zwieziono

na teren budowy 15 tys. cegieł, 150

Liczba członków
wzrosła do 1.100 osób.

Rozpatrzono program prac i bud-
żet Oxręgu na r. 1937. Progrem
prac przewiduje wyszkolenie około
100 pilotów szybowcowych i zapo-
czątkowanie sportu spaaochronowe-

rzeczywisty ch

O-|go. W aziałe oplg przewiduje się
przeprowagzenie około 200 nursów,
1 okolo 230 ćwiczeń doskonelają
cych oraz przeprowadzenie Obozu
OPLG dih trzech Okręgów Woje
dznicn LOPP. Budżet Osręgu zamy-
ka się po obu stronach sumą
171.900 zł.
W uzupelniających wyborach Za

rządu na miejsce ustępujących człon
ków wybrani zostali pp. Wisniewski
Stefaa ponownie, Wiceprezydent
Starosta Niedzwiecki Wiktor i prof
Żarnowski Witold — na „zastępców
p.p. Gieawuło Czysław — Wicepre-
zes Heronlubu, Dr. Tel.ga, inż, Ja
sński i inż. Bukowski. Komisję Re
wizyjną wybrano w. składzie p. p.
Mikulsaiego Zenona, Mśkiewicza
Tadeasza | Świąteckiego Kazimierza
jako zastępcy wybrani zostali p. p: Szachno bohdan i kpt: Kajewski.

оаы

Sas
  

  
cie 300 tonn wapna i m \

| Oprócz tego! w najbližszyc Aulas
ma przybyć ponad 200 tys. cegieł.
W związku ze wznowieniem

prac, 00. Kedemptoryšci
towali ibudowę prowizorycznej kapli
Cy| z drzewa, która będzie służyć im
do odprawiania nabożeństw dla o-
kolicznej ludności, zanim zostanie

kaplica stanie na terenie, objętym
robotami. Pracami kieruje znany
architekt wileński, inż, Borowski,
twórca szeregu pięknych kościołów
na Wileńszczyźnie.

Komitet budowy kościoła, zrze-
szający galrstkę ludzi dobrej woli,
posiada obecnie pewne iundusze,
zgromadzone jeszcze w ciągu zimy,
decz jest to! kwota zbyt mała, aby
mogla pokryć wszystkie wydatki
prowadzonej budowy. By więc reali-
zacja tego votum narodowego za
Cud nad Wisłą nie została zahamo-
wana, potrzebna jest pomoc jaknaj-

szerszych warstw społeczeństwa, ta-

ka choćby pomoc, jaką już okazali
wieśniacy sp Wilna, zwożąc
własnym asumptem i kosztem gra-
nit polny, cegłę i drzewo.

m. I. S.
Konto czekowe Komitetu Budo-

wy kkošciola Matki Boskiej Zwycię-

skiej i klasztoru oo. Redemptory- stów za Pośpieszką w P. K.O.

zaprojek- !

zbudowany kościół. Wspomniana| pode
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JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmiennym z

przelotnym deszczem.

Ciepło.

Umiarkowane wiatry
chodnie i zachodnie.

SPRAWY MIEJSKIE.

poludniowo-za-

cyjnych. Na robotach miejskich ka-
nalizacyjnych, prowadzonych przy
ul. Suchej i Katwaryjskiej wybuchł
strajk, Zastrajkowało 100 robotni-
ków, którzy żądają podwyżki do-
tychczasowych zarobków. (h)
— Remonty domów. Komitet

Rozbudowy m. Wilna, przyznał prze
szło 100 właścicielom  nieruchomo-
mości pożyczki na przeprowadzenie
remontów domów. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
— Kurs ogrodniczy. Wileńskie

Towarzystwo Ogrodnicze — otwie-

ra 2-u tygodniowy praktyczny Kurs

Ogrodniczy od dn. 15-go kwietnia

br. w lok. Szkoły Ogrodniczej Wil-
no, Sołtaniszki 50.

Informacyj udziela i zapisy przyj-

muje Sekretariat T-wa Wilno, ul,

Wileńska 12 m. 9 (OTO i KR) te-

leion 332.
HANDEL I PRZEMYSL,

— Spław drzewa Wilią. Poczy-

uione zostały przygotowania do

spławu drzewa na Wilii Pierwsze

tratwy nadejdą do tartaków wileń-

ykich w pierwszej połowie bm.

W/ okresie letnim Wilią do tarta-

ików Wileńskich zostanie spławio-

uych około 2 tys. tratw zbudulcem

Ligdrzewem opałowym. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
`— Zjazd kapłanów archidiecezji

wileńskiej „Unitas”* W sali Stowa-

rzyszenia Misyj Wewnętrznych (ul.

św. Anny 13) odbył się zjazd: kapła-

nów archidiecezji wileńskiej, zrze-

szonych w Związku „Unitas”. Obra-

dom przewodniczył ks. dziekan Hi-

polit Bojaruniec. Działalność „Uni-

tasu“, jak wynikalo ze złożonych

zas zebrania sprawozdań, w r.

1936 była nadzwyczaj ożywiona i

owocna. Związek liczy 421 człon-

ke

usiłującego zbiec z wi
pod-W! dniu wczorajszym na

wórku więzienia na Lukiszkach,

wydarzył się tragiczny wypadek.

Mianowicie, jeden z więźniów, Łu-

kaszewicz, wracając ze spacer

rzucił się w kierunku parkanu z za-

miarem przedostania się na ulicę.

Na wezwanie — więzień nie zatrzy-

mał się, wobec czego dozorca strze-

lił raniąc w bok zbiega. Mimo rany

Kierownik oddziału pom. i reg.

Zarządu Miejskiego w

Franciszek Walicki ofiarował na

rzecz gminy miejskiej tytułem daro-

wizny 10 ha hruntu, położonego w mtr, kamieni (granit polny), wresz- Nr, 700.090,

—Strajk na robotach kanaliza-|
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HART_NADAJE NIEZWY-
JKŁĄ OSTROŚĆ

DUŻO LEPSZE OGOLENIA I WIĘKSZA 1CH ILOŚĆ
PRZY ZUPEŁNEJ NIEŁAMLIWOSC! W MASZYNKACH

Aluaga ! WE WŁASNYM INTERESIE PRZECZYTAJ:
CIE'i WYTNIJCIE OGŁOSZENIA JAKIE SIĘ UKAŻĄ

r
:

GROM
KRZYSZTOF BRUN i SYN

WARSZAWA

REPREZENTANCI FABRYKI |

 

Kronika wilenska
„ków. Na specjalne podkreślenie w
„dorobkiu zaszłoroznej pracy zasłu-
$ują: 3-dniowy kurs duszpasterski,
zorganizowany przez „Unitas” dla
duhowieństwa naszej dziecezji, dal-
sze rozszerzenie akcji wydawniczej
dobrej prasy, wreszcie udzielenie
stałych zapomóg księżom-emerytom
w sumie 23450 zł. 38 gr. (m).
— Stow. Pań Miłosierdzia św.

Wincentego A Paulo. W. niedzielę
dnia 11 kwietnia rb. odprawi ks.
superior Stanisław Szadko Dyrektor
Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincen-
tego a Paulo doroczną Mszę św. o
godzi. 9-ej w kościele OO. Misjona-
rzy jako rocznicę przeniesienia re-
libwii św. Wincentego a Paulo, na
którą zaprasza wszystkich członków
i sympatyków Zarząd Rady Cen-
tralnej.

ODCZYTY.
— Dziś Pocztowe P. W. zapra-

sza do swej nowej świetlicy przy ul.
Dominikańskiej 15 na odczyt prof.
USB dr. Mariana Morelowskiego
pt. „Co się robi i co wszyscy może-
my uczynić dla podniesienia piękna
Wilna.

Początek o godz. 20.15.
oraz szatnia bezpłatne.

Wstęp

RÓŻNE.
— Zjazd Akademików Moskiew-

skich. Ogólny IV koleżeński Zjazd
b. wychowańców przedwojennych
szkół akademickich m. Moskwy:

uniwersytetu, wyższej szkoły tech-
nicznej, instytutu komunikacji i
mierniczego, akademii rolniczej,
wyższych kursów. żeńskich i in. —

łabędzie się w Wilnie w: dn. 28, 29 i

30 maja, Otwarcie Zjazdu nastąpi w

Sali Kolumnowej Uniwersytetu S. B.

o godz. 12 w dn. 28 maja. Zgłoszone

zostały reieraty, wybitnych  człon-

ków Koła, które zachęca kolegów

do wzięcia udziału w Zjeździe, Biu-

ro Zjazdu w Warszawie: ul. Nowo-

gródzka Nr. 1, mieszkanie p. A.

Bellier, — w Wilnie: ul. Holender-
nia Nr. 12, mieszk. p. J. Gumow-
skiego tel. 2-83. 

—

Zastrzelenie więźnia
ęzienia na Łukiszkach
Łukaszewicz usiłował przedostać

się przez parkan. Widząc to drugi

strażnik, znajdujący się w budce ob-

serwacyjnej, strzelił do zbiega zabi-

jając go na miejscu.
Na miejsce tragicznego wypad-

ku przybył prokurator Sądu Okrę-

gowego, który wdrożył dochodzenie,

więzienia 18 maja rb. (h) е

Ofiara na rzecz miasta
"abrębie wielkiego miasta Wilna w

Wilnie inż.|okolicy Markuć, nad brzegiem Wi-

lejki. Wartość obiektu jest obliczana

na sumę około 50 tys., a jej malow-

nicze położenie nad brzegiem rzeki podnosi znacznie jejwartość,

Łukaszewicz miał opuścić mury
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a parada

Giełda warszawska
z dn. 8. 4. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 100.20
Amsterd. 288.65 289.37
Londyn 25.60 25.87
N. J. czeki 527  528',
Paryż 24.17 24.23
Praga 18.38 18.43

Akcje:
Bank Polski 101.75 101.00

Papiery:

 
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.75

o. » „2 64:50
5 proc. konwersyjna 55.75
5 „ kolejowa —

= 6 „ dolarowa 54.50 kupon 215
4 premj. dolarowa 45.00
2 stabiliz. 368.00 kupon 84.55

i 4 konsolid. 54.75 55.00
Waluty:

Dol. amer. 527 524 i pół
Marki niem. 123.00 120.00
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£RANK BUCK I FERRIN FRASER.

„Aży i pazury"
— Masz szczęście, Frank—rzekł.
— Księżyc sam raz na uroczys-

tość.
— Nis mam czasu na pikniki.

P-zyjechałem na pantery dla Al. G.
Bernesa,
— Na tym będziesz musiał być.

Święto Zęba to nie byle co.
Ž:šmialem się.
— (Cżvjego zęba?
— Buddy.
Przesałem się śmiać. Byłem już

dość długo na Wschodzie, żepy
nabrać szacunku dla buddystów
Wiedziałem, że szeroko rozsiani po
Cejlonie Burmie, $iamie, Kambodży,
Chinach oraz J=ponii i że rel gia
ich należy do najpotężniejszych na
Świecie
— Czy chcesz przez to powie-

dzieć, że rzeczywiście jeszcze istnieje
zą Buddy?

Devis wzruszył ramionami —Bud-
utrzymują, że to jego ząb.  

 

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od
CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm. jednoszp,, nekrologi 40 gr. xa tekstem
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dziestu czterech wieków.
— Coś koło tego. Na Cejlonie

za datę śmierci uważa się rok 544
przed narodzeniem Chrystusa. Gdzie
indziej podają cyfrę późniejszą
o siedemdziesiąt trzy lata.
— Gdzie jest ten ząb?
— W Kandy — siedemdziesiąt

mi! stąd.
— Cóż to za uroczysteść?
— Doroczna Ząb niosą procesjo-

nelnie przed pielgrzymami, którzy,
żeby go zobaczyć, robią setki mil—
parowcami i żegłowczmi, koleją i
samochodami, wozami i na piechotę

-- Naprawdę obnoszą w paradzie
ten ząb?

— Tak. W  palankinie ze Szkła
! złota na grzbiecię naiwiększego
sionia, jakiego można znaleźć.
— Cbyba będę musiał jechać

na ten piknik — rzekłem.
Davis uśmi-chnął się szeroko.
— Wiedziałem, że zschcesz po

PI z STN

god=, 9 — 18. CENY PRENU,

EFEFEEEEEFIFEEIE ' parterze, Mostowa 25.

RiskSSS ОНО ОЩСННЕЙ 

podwė6rk edziemy razem: Z ba-
|czysz, cy_to za słoń. Wielki jak
dom.“

ciowszczyzna,

bym się tej okazji. Najwieksze
wid wisko na Świecie. Nasze ame-

ie cyrki maleją przy nm do
wą dzecinnej zabawy na  

  

  

Chriałem zobaczyć tego s'onia.
W dywzłem ogromne słonie w lasach
tikowych Bu'my i na wojskowych
traktach Indyj. Byłem wtedy młody
i wydawało mi się że wiem o sło
niach okropnie dużo. Przypuszcza-
łem, że D.vis może przesadza, żeby
mnie skusić na wyprawę.

W drodze do Kanady dowiedzia
łem się od niego coś niecoś o Bud-
dziei o dwięcie Zęba. Gautama Bud-
da urodził się w szostym wieku
przed Chrystusem. Był synem króla
Sztja z klanu Gautamy niedaleko
Himalajów. W:schowany w zbytku,
op.ścił dom w weku lat dwudziestu
dziewięciu celem szukania dosko-
n:łej mądrści. W Gaya w Magadbu
z*obył oświecenie pod drzewem bo
Tam również odkrył swoje „trzy do-
<konałe prawdy” i resztę obrządku.
Fle uważam, że buddyzm  przyjał
się zasadniczo dzięki temu, że był   

  

 

protestem przeciwko przewadze hin-

 z IEEE EISS TD

RATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przes

Wil", tamże adres.

duizmu i jego teorii kastowej Bud-
dyzm uczył nierależnej mo alności
i zaprzeczał sta ości kastowej zarów-
no wśród ludzi jek wśród bogów,

— Ciekawe są te drzewa bo —
opowiadał Davis. — Osiemdziesiąt
mil na północ od Kanady, wzrujno-
wanym misście Anuradhapura rośnie
jedno, wyhodowane, jak twierdzą
buddyści, z gałęzi ma-ierzystego
drzewa, przysłanej z Indyj na Cejlon
przez króla Asokę w trzecim stule-
ciu przed Chrystusem

— Jeszcze rośnie?

— Jeszcze.

— Ależ to niemożliwe.
Davis uśmiechnął się.

— Na Wschodzie nie ma nic
niemożliwego, przyn»jmoiej dla tu-
bylców. Pielgrzymi stale odw'edzają|k
owo drzewo w Anuradhapura. Na
grobie każdego kandyjskiego mni-
cha sadzą dr:ewo bn. Przekonasz się,
Frank, że Wschód jest dziwny, bar-
dzo dziwny. (wierzysz nawet w roz
miary tegosłonia, gdy go zobaczysz.  — Mów o zębie — rzekłem. —
Niech się dowiea od razu. Chcę
zęba, całego zęba tylko zęba.

Davis roześmiał się.

ZSR
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*— Prsewiduję, że z tego zęba
także nie strawisz. Ja co prawda
też nie bardzo. Fle „relikwia zęba”,
jak to nszywzją, należy do najpo-
tężniejszych sya bolów śwista. Może
to być symbol — tak jak krucyfiks
wyobraża Mękę Chrystusa albo —
prawdziwy ząb Skąd pochod:i, nie
wisdomo Jest już tutaj setki lat.
Był skradziony—zabrany dla okupu
przez portugalczyków—był przyczy-
ną niezliczonych wojen...
— Wojen?
— Między Tamilami z Indyj po-

łudniowych i królami kandyjskimi.
Ci ostatni — wielcy władcy, okrutni
i dyspotyczni — posiadali bajeczne
bogactwa. Kiedy Tamilom udało się
w końcu zawładnąć zębem, królowie
kandyjscy ofiarowali im tytułem wy-
upu — możesz wierzyć, albo nie

wierzyć—dwa biljony rupij.
Gwizdnąłem.
— Naprawdę ?
Dav:s wzruszył ramionami.
— To było jeszcze przed przy-

byciem Anglików do Indyj, więc nie
wiadomo.
— | odzyskali ząb?

(D. <. a.)

МЧе sł 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—
ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym ra

50%: zniżki, Adsainittracja zastrzega
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