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Ks. Mikołaj

Wilno, Niedziela 11 kwietnia 1937 r.

rumuński
przestał być członkiem 'rodziny królewskiej

BUKARESZT 10.4. Raport rady
ministrów, przedstawiony królowi,|
przypomina, że 28 października
1931 r. książę Mikołaj wstąpił w
związki małżeńskie z panią Joanną
Dolete z domu Dumitresco bez po-
zwolenia króla, a więc fakt ten
podlega sankcjom statutu domu
królewskiego.

Małżeństwo było anulowane o-
rzeczeniem trybunału 7 grudnia
1931 r. Eos

Art. 13 ustawy, dotyczącej sta-
tutu cywilnego domu ikrólewskiego,
przewidujący sankcje, orzeka, że
wsiążęta rumuńscy krwi królewskiej,
letórzy zawarli małżeństwo bez zgo-
dy króla, przestaną należeć do ro-
dziny królewskiej oraz stracą
wszystkie prawa i prerogatywy,
związane z tą godnością.

Raport wskazuje, iż sankcje by-
ły opóźnione w nadziei, że ks. Mi-
kołaj wyrzecze się później małżeń-
stwa, niezgodnego z prestiżem dy-
nastii. Okazało się jednakże, że po
$-ciu latach ks. Mikołaj nie tylko
nie wyrzekł się małżeństwa, ale

 
BERLIN, 9. 4. Incydent, wywcfa-|

ny przez ukaranie grzywną obywa-|
tela austriackiego, który złożył. wie-|
niec na grobie rodziców kanclerza
Hitlera, jest ciągle przedmiotem uwa|
gi prasy, która bardzo ostro atakuje |
rząd austriacki. Niezadowolenie kół
polibycznych-spowodowała również

swym osobistym publicznym postę-

powaniem usiłował narzucić je jako

stan faktyczny, który musiałby za

sobą pociągnąć uznanie pod wzglę-

dem prawnym.
Rząd, pragnąc wyjaśnić sytuację,

skierował 2 marca 1937 r. list do

ks. Mikołaja, zwracając jego uwagę,

iż taki stan rzeczy nie może istnieć,

nie wywołując poważnego: zaniepo-

Ikojenia, oraz prosząc go, by wybrał

pomiędzy wiyrzeczeniem sięmałżeń-

stwa, lktóre król i cały rząd uważa

jalkó nieważne, a wyrzeczeniem się

praw i prerogatyw członka rodziny

panującej.
Raport podkreśla, iż ta demar-

che, zarówno jak i wszystkie na-

stępne, które były dokładne później,

pozostały bez: rezultatu.
Raport jest podpisany przez pre-

zesa rady ministrów i wszystkich

członków rządu.
BUKARESZT 10.4. Ks. Mikołaj

przestaje należeć do rodziny panu-

jącej i traci wszystkie prawa i pre-

rogatywy, związane z tą goklnością.

Zadróżnienieaustriacko-niemieckie
wiadomość, iż dzienniki niemieckie,

które mają debit na terenie Austrii,

zostały skonfiskowane. Ostatni in-

cydent, jako jedno z ogniw w łańcu-

chu nieporozumień, między Berlinem|

a Wiedniem, wywołuje w Niem.

czech pesymizm co do skuteczności

układu z dnia 11 lipca roku ub.

Propaganda antyżydowską w Italii
RZYM, 9.4, Powszechną uwagę

zwraca tu od pewnego czasu propa-
ganda antysemicka, prowadzona |
przez niektóre organy prasy fasziy-

stowskiej, jak ,„Tevere'*, „Regime fa-
scista, i tygodnik ,,Quadrivio”, Kam-
pania ta kładzie główny nacisk na

problem rasowy, nawołując Italię im-

perialną do stosowania polityki czy-

stości rasowej. „Tevere* głosi lko-

nieczność zastosowania, na "wzór

Niemiec, ustaw rasowych, skierowa-

nych przeciwko żydom i osobom,

niającym krew żydowską.

"Przed wyborami w Belgii
BRUKSELA 10.4. Kampania wy-

borcza staje się w Brukseli coraz in-

tensywniejsza zarówno wśród: rexi- |

stów, jak i zwolenników kandydatu-

ry van Zeelanda. į

Na każdym prawie kroku liczne|

ulotki, afisze, rysunki i karykatury

oraz auta, zaopatrzone w plakaty.

wyborcze, wzywają obywateli do

głosowania w dn. 11 bm. Za Degrel-|

lem lub premierem van Zeelancem.

Ilość wieców wzrasta.
BRUKSELA 10.4. Premier van

Zeeland wraz z Degrellem przema-

Spadek franka
LONDYN 10.4. W. dniach 8 i 9

bm. zaznaczył się na giełdzie lon-

dyńskiej poważny spadek kursu

franka, W dn. 9 bm. frank spadł do

110 fr. za 1 funt, później jednak na

skutek oświadczenia francuskiego

ministra skarbu Auriol'a, że rząd

francuski nie ma zamiaru dopusz”

czeniado spadku franka poniżejdol-

nego parytetu i nie pzewidujeżad-

nych zmian w trójporozumieniu mo-

netarnym, frank uległ lekkiej po-

prawie.
Spadek franka w ciągu ostatnich

24 godzin, według opinii w City,

spowodowany został pogłoskami o

mającym nastąpić podrożeniu ikosz-

wiali wczoraj na kilku wiecach.

Wieczorem doszło w kilku punktach

miasta do starć, które jednak nie po-

ciągnęły za sobą poważniejszych

| następstw.
„Nation belge“ donosi, że sena-

tor grupy „Rex“ Gits został dotkli-

wie poturbowany oraz że hr. de

Grunne również rexistowski  sena-

tor, sprzedający ma ulicy dziennik

„Pays reel' został zamieszany w

| zajście na skutek czego został od-

įrowadzony na posterunek  poli-

cyjny.

powstrzymany
tów manipulacyjnych przy ope-

acjach sprzedaży złota. Podrożenie

kosztów manipulacyjnych zamierzo-

ne ma być jakoby przez Federal

Reserve Bank w Nowym Jorku dla

przeciwdziałania dumpingowi „złota

przez rząd sowiecki, który rzucił na

rynek amerykański złoto wartości

200 milionów dolarów i zamierza

rzucić go jeszcze więcej. W; obawie

przed drożyzną surowców  Sowiety

chcą pokryć zapotrzebowanie na

surowce, rzuciły na rynek złoto, za-

nim ceny ich surowców dojdą do

takiego poziomu, że produkcja złota

sowieckiego straci swój dotychcza-

sowy walor.

 

Zakaz zjazdu Str. Ludow
KIELCE 10.4. Urząd wojewódz-

ki w. Kielcach zakazał w dn. 18

kwietnia rb. w Racławicach w pow.

miechowskim urządzenia publiczne-

ego w Racławicach
go zgromadzenia i zjazdu Stronnic-

twa Ludowego z okolicznych powia-

tów.
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Bezwątpienial...
Najelegantszy płaszcz demisezonowy od zł. 36—, najmodniejszy dzisiaj nieprzemakalny

płaszcz „Chevalier" od zł. 26—, najmodniejsze koszule od zł. 4,90, krawaty od zł. 0.90

nabędzie w wielkim w
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CZERWONI USIŁUJĄ
ATAKOWAĆ

SEWILLA 10.4, Gen. Queipo de
Llano w swym przemówieniu radio-

wym oświadczył, iż usiłowania nie-

przyjaciela, zmierzające do odciąże-

nia frontu biskajskiego,
się zupełnym niepowodzeniem.

WALKI POD MADRYTEM
SALAMANKA 104. Główna

kwaterą powstańcza ogłosiła komu-

nikat, dotyczący walk na froncie

madryckim. Wojska rządowe za-

angażowały w tej akcji poważne si-

 

„Przywódca Labour
Party u Hitiera

LONDYN, 9.4. Znany przewódca

socjalistów angielskich, 78-letni Ge-

orge Lansbury, iktėry jest duchowym

ojcem skrajnego pacyfizmu angieis-

kiego; wyježdža 17 kwietnia do Ber-

Ilina, aby odbyč rozmowę z kancle-

rzem Hitlerem. Zapowiedź tej roz-

mowy wywołała w londyńskich ko-

łach politycznych olbrzymie zainte-

resowanie.

Prawa żydów
w Niemczeci

BERLIN, 9.4. W myśl dalszych
przepisów wykonawczych do ustaw

norymberskich i ustawy 0 samorzą-

dach, osoby pochodzenia żydowskie-

go mie korzystają w Niemczech z

praw wyborczych do ciał samorzą”

dowych, ani też nie posiadają żad-

nych innych uprawnień, przysługu-

jących obywatelom danej gminy.

Kronika telegraficzna
"»* Dnia 29 kwietnia będzie otwarta w

Berlinie wystawa 4-lecia rządów hitlerow-

skich.
** Władze francuskie postanowiły

zakazać wyświetlania filmów z życia gan$-

sterów.

** W Wiedniu wykryto tajne biuro

propagandy narodowo-socjalistycznej,

** W dniu wczorajszym przedstawiciele

dziennikarzy japońskich złożyli wizytę

Mussoliniemu i ofiarowali mu starożytną

wazę japońską.

** Słynny badacz świata starożytnego

prof. Zieliński wygłosił w Rzymie odczyt

o panowaniu cesarza Augusta.

** W Pudubicach w Czechosłowacji  zdarzył się wybuch w tabrycemateriałów

wybuchowych. Zginęło 4 osoby.

 

zakończyły

yborze ELEGANCKI PAN
w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZEK FRLICZKA

Nr, 98

 

(i,

WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 9 tel. 6-46

ły, rozpoczynając uderzenie na ca-
łym ironcie, W ciągu nocy nastą-
piio po sobie 6 ataków. Od godz.
6-ej do godz. 19-ej walki były nie-|
słychanie zajadie. W początkach
akcji główne wysiłki wojsk rządo- |
wych były skierowane na de Las;
„Perdices i Casa del Campo.
| (W ciągu dnia wczorajszego woj-
jska rządowe atakowały 8 razy. Na;
| odcinku Las Perdices wojska  po-
wstańcze z całym spokojem  ocze-
kiwaiy na atakujące kolumny wojsk
rządowych, które następnie z nie-
znacznej odlegiości zdziesiątkowa-
iy ogniem karabinów  maszyno-
wych. Na innym odcinku atak na-

stąpił po diugotrwatym przygotowa-
niu artyleryjskim. Fiechoia  nie-
przyjacielska, która ruszyła do ata-
ku na bagnety, była popierana przez
26 czoigów. Atak zatamał się w 0d-

iegłości 20 metrów od okopów po-

wstańczych. Kolumna wojsk rządo-

wych wycołała się, pozostawiając
100 zabitych. Wzięto do niewoli

licznych jeńców, którzy oświadczyli,

iż należą do wojsk sowieckich,
czechosłowackich i milicji asturyj-
skiej.

Na odcinku Carabanchel odparto
aiak na drodze do Estramadury,

UMOCNIENIA CZERWONYCH
ViTORIA 10.4. Specjalny wy-

słannik Havasa donosi, że umocnie-
nia i iortylikacje dokonane przez
wojska rządowe na ironcie baskij-
skim przechodzą wszełkie wyobra-
żenie. Prócz biockhausėw i schro- nów betonowych na drodze prowa-

LONDYN 10,4. Z New Delhi do-
uoszą, [że w Waziristanie (Indie pół-
nocno-zachodnie) wojownicze szcze-
py pod dowództwem fakira Ipi na-,
padły na zmotoryzowaną kolumnę|

angielskiej zginęło 6 oficerów,
oficerów i 40 szeregowych od:
rany,
NOWE DELHI 10.4. Agencja

Keutera donosi: ogłoszony dziś ko”

Agencja Prasowa antykkomuni- |

styczna donosi: i

Dnia 8 kwietnia r. b. władze ad-/

ministracyjne m. st. Warszawy roz”|

wiązały Ligę Obrony Praw Człowie- |

(ka i Obywatela oraz zapieczętowały

lokal tego Stowarzyszenia.
Jak się okazuje, Liga Obrony

Praw Człowieka i Obywatela m

  
 

Powstanie Indusów w Waziristan

angielską. Podczas bitwy ze strony| rannych. Konwój
zaś 5|żarowych
niosło |dów został zaatakowany przez tu-

rmunikat stwierdza, że we wczoraj-| OSiaW
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Dywersja czerwonych pod Madrytem
Nie uratuje zagrożonego frontu baskijskiego

dzącej z Viilareal do Ochandiano
zbudowano betonowy mur wysoki.
па 4ш. о dwóch piętrach, zaopatrza
nych w otwory siizeimicze. Frzed
nuurem tym zuajduje się rów prze-

|ciwczoigowy oioczony zasiekami z
dsutu kolczastego.

DALSZE POSTĘPY NARO-
DUWCÓW. :

PARYŽ iu4. Havas donosi z
Viioria (po stronie powstańców)
oienzywa — па ironcie baskijskim
trwa. Dziś powstancyzajęii wzgó-
rza dominujące nad całą niziną bi-
skajską. Łajęte zostały gory Ascen-
zie Miuro, Dan Adrian, Mont Jarinto,
Маго!о йе Ailbertia, (Gorbea - oraz
przeięcze Urquiola i Barazar.

NA TERENIE NARODOWCÓW
PARYŻ 10.4. Agencja Havasa

donosi z Madrytu: na ironcie ma-
dryckim trwają zacięte walki, W
ciągu dnia powsiancy skutecznie
esirzeliwali domy poiozone w doli-

nie rzeki Manzanares. W. wyniku
wieiu rannych odwieziono do szpi-
taia. O godz. 17,30 oddziaty powstań
cze przesziy na catym ironcie do

konirataku, wykorzystując wszelkie

środki będące do dyspozycji. Szcze-

gólnie energiczne natarcie rozwija

się na Casa del Campo. Samoloty

rządowe rzuciiy na umocnienia po-

wsiańcze wieie ton materiałów wy-

puciowych. Z dotychczasowego roz

woju wydarzeń nie można jeszcze

snuć przewidywań na temat wyni-

ków walki. :
оЗН

°

szych zajściach na północno-zachod-
nim pograniczu zginęło 6 brytyjskich

oficerów a 5 zostało rannych. Ogól-

na, niepotwierdzona dotychczas,

liczba ołiar wynosi 25 zabitych i 40
j złożony z 45 cię-

i pancernych samocho-

bylcze szczepy na drodze zManzai

do Wana. Według obiegających po:

głosek szczepy te są zwolennikami
ionego takira z Toi.

 

„Liga Obrony Praw Człowieka"
została rozwiązana

ekspozyturą Kominternu i jako taka
wspierała finansowo osoby skaza-

ne prawomocnymi wyrokami sądo-
wymi za działalność komunistyczną,

wysyłała skazanych wyrokami sądo-

wymi Ikomunistów do uzdrowisk po

odbyciu kary więzienia, wspierała

finansowo wybitnych działaczy ko-

munistycznych, izolowanych w Be-

rezie Kartuskiej i t. p.

Rowiązanie dwóch karteli
w przemyśle cynkowym

| WARSZAWA 104, Dnia 9 bm. Handlu rozwiązano dwa kartele w
|orzeczeniem -p. ministra Przem. i przemyśle cynkowym.



Pod znakiem pogaństwa
Chociaż zawsze trudno jest oce-

nić w pełni doniosłość właśnie zja-
wisk współczesnych, któż dzisiaj mo-
że się wahać w uznaniu, że jednym
z majważniejszych, górujących, na
miarę dziejowego znaczenia zakro-
jonych, jest walka Trzeciej Rzeszy z
chrześcijaństwem i w szczególności
z Kościołem Katolickim, jako jego!
piastunem naczelnym, na tle— choć,
brzmi to miewiarygodnie w 20-tym
wieku w. środku Europy — nawrotu
ku pogaństwu?

Dlatego najdokładniej powinna u
nas być znana encyklika Ojca Świę-
tego, Piusa XI-go, wydana w Waty-
kanie w Niedzielę Męki Pańskiej,
14-$go marca r.b., a odczytana z ka-
zalnic w Niemczech w Niedzielę Pal-
mową, 21-go. marca r.b. Odczytać!
ją mogli księża wiernym tylko dzię-
ki zachowaniu tajemnicy do ostat-
niej chwili. Następnie jednak władze
Trzeciej Rzeszy zawiesiły nad tym
doniosłym wystąpieniem Stolicy, Apo
stolskiej całum milczenia iście gro-
bowego. Nielddopuszczono ogłoszenia
jej w. Niemczech nigdzie, nawet w
biskiupich tygodnikach diecezjalnych,
a pisma macjonal-socjalistyczne nie
wspominają o niej ani słowem, gdyż
nakaz milczenia wydał się władzom

Święty przeciw szerzeniu w Trzeciej oświetlenia tej prawdy o ruchu no-
Rzeszy pogaństwa, głoszonego w ha-|wo-pogańskim w. Niemczech, iktórą
słach własnej religji narodowej ger-| tak dobitnie wypowiada Ojciec Świę-
mańsko-niemieckiej i w wywyższa-| ty, przyszło pogodzenie się kanclerza
niu naczelnym własnych pojęć i Hitlera z gen. von. Ludendorifem, w
ludzi: jczasie świąt ostatnich, Urzędowe

— Kto rasę lub naród, lub państwo, lub doniesienie z 30-go ub. m. zawiada-
ustrój państwowy, lub jakiekolwiek inne miło, iż w spotkaniu tym gen. Luden-
podstawowe wartości ludzkiego bytu zbio-|dorif mówił o swej działalności na
rowego, które w ziemskim porządku zajmu- | rzecz wzmocnienia jedności ducho-
ją miejsce istotne i poczesne, wydobywa | wej narodu, tak by się stał zdolny
tej ich ziemskiej miary wartości, a czyni z do zadań wielkich. A działalnością
nich najwyższe prawidła wszelkich, nawet tą jest walka przeciw. chrześcijań-
religijnych wartości, oraz ubóstwia je jako! stwu iwiytwieszenie sztandaru pogań-

Tajemnica Mayerlingu odkryta będzie
w 1950 roku

Okryta głęboką tajemnicą trage- listu arcykkcięcia Rudolfa, do matki,
dia, która rozegrała się w Mayerlin- wesarzowej Elżbiety, pisanego przed
śu, a kitórejj bohaterami byli austriac | śmiercią. Życzeniem zamordowanej
ki następca tronu, Rudolf i młodziut | później cesarzowej było, aby nikt
ka baronówna, Maria Veczera, ma| nie dowiedział się prawdy: o śmierci
podobno znaleźć epilog w roku 1950. |jej ukochanego syna przed rokiem
Dopiero za 13 lat dowie się cały| 1950, który jest domniemanym przez
świat о! prawdziwym przebiegu tra- poazówa okresem, kiedy nie bę-
gedii, która służyła za temat do roz- | dzie już na świecie członków rodzi-
licznych powieści, poematów, sztuk |ny Habsburgów, pamiętających owe
i filmów. | tragiczne chwile.

Zarząd miasta Berna morawskie- Nikt, prócz cesarzowej Elżbiety,
go zawiadomił członków rodziny | piję czytał (pożegnalnego listu arcy-
Habsburgów, przebywających obec- księcia Rudolfa. Po jej zgonie ce- bożyszcze, ten paczy i fałszuje przez Boga ! stwa niemieckiego. W odezwie z 4-

stworzony i nakazany porządek rzeczy...' go b. m. do zwolenników swej t. zw.
Tylko powierzchowne umysły mogąpopaśc | niemieckiej wiary w Boga, gen.Lu- p
w ten błąd, by mówić o Bogu narodowym : dendorff zawiadamia,
o religii narodowej... Dziękujemy wam, bra- | Hitler usunął wszelkie przeszkody,
cia biskupi, oraz waszym księżom i wszyst- ' stawiane temu ruchowi, oraz raz
kim tym wiernym, którzy w obronie Maje- | jeszcze wykłada jego zasady, których:

     

że kanclerz @

z

nie w Wiedniu, że jest w posia: sarz Franciszek Józef uszanował o-
= statnią wolę nieszczęsnej małżonki,

Чч '\_"Ё?„Ё.‘іцщ_ a sam powierzył przed śmiercią ową
RA„BIE CERE skrzynkę z pamiątkami marszałko-у :

.
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TA ЕСО wi dworu, ksigciu von Lichtensteino-
KREM wi. Z kolei książe v. Lichtenstein

A zamknął owe pamiątki w kasetce,    statu praw Boskich przeciw zaczepnemu no-, myśli przewodnie mieszczą się w W ci tó are 4 miesi
wemu pogaństwu, niestety często popiera- ' zdaniach: 355 = "a" 2 dowimiejaki BE SZACIE za:
nemu ze strony dzierżącej wpływy,spełnia | Wojna całkowita jest nieubłagana, W pER * 30 Grodh Rana, dawinej stolicyMo-
ispełniają swe obowiązki chrześcijan... Kto,! wymaga wysiłku najwyższego, potrzeba nam“

narodu, zdolnego do napięcia sił najwięk-

szego wobec nieprzyjaciela w ciągu miesię-

cy i lat... Chrześcijaństwo jest religią obcą,

która przeciwna jest naszemu dziedzictwu,

zabija masze właściwości rasowe, pozbawia |

naród spoistości... Albo, zrzuciwszy dogmat)

chrześcijański, urzedzywistnimy tajemnicę

w świętokradzkiem nierozumieniu istotnej

różnicy między Bogiem a stworzeniem, mię-

dzy Bogiem-Człowiekiem a dziećmi ludzkie-

go rodzaju, jakiegokolwiek śmiertelnika,

choćby największego wszech czasów, ośmie-

la się stawiać obok Chrystusa lub zgoła po-

nad Nim i przeciw Niemu, temu musi się

   
raw.

Lehractoo czy penetracja komunistyczna
Sprawa włóczęgostwa i żebrani- | dów, że korzystając z noclegu, któ-

ny na wsi byla wielokrotnie poru- rego nie można odmówić, wędrowcy
dogodniejszym, niż swoboda sporu.| powiedzieć, iż jest prorokiem szaleństwa.
Tymbardziej godzi się znać tę nie-| powiedzieć, iż jest prorokiem szaleństwa...
zwykle doniosłąi jasnowidzącą en- Nie od dziś znane są te skłon-
cyklikę Ojca Świętego z 14-g0 mar-| noze macjonal-socjalizmu do pogań-
ca 1937. : stwa rodzimego. Wzgardliwe napašci

Już samo gwałcenie konkordatu,|ną chrześcijaństwo w pismach p. Al-
zawartego w lecie r. 1933, odsłania freda Rosenberga, kierownika ruchu
Ojciec Święty z całą wyrazistością,|pojęć i poglądów stronnictwa, tkwią
mówiąc, że od samego początku ist-|-w podłożu wierzeń i przekonań na-

wcielenia narodu niemieckiego, albo utonie-

my, mimo wskrzeszenia naszej siły zbroj-

nej...

Gdzież tu jeszcze jakaś niejas-
ność? Trzecia Rzesza chce być po-
gańska, bo chrześcijaństwo nie sprzy-
ja zahartowaniu dusz do wojny ta-
kiej, jalkiej chcą Niemcy, wierzące w
swe włładcze przeznaczenia panowa-

szaną w różnej formie
prasy oraz w opinii publicznej. O-
statnio na łamach „Rolnika Wiellko-
polskiego”, porusza tę sprawę jeden
z gospodarzy z powiatu mińsko-ma-
zowieckiego pod Warszawą.

Podane przez niego cyfry są za-
trwalžające. Twierdzi on, že nie ma
ani jednego: dnia, by, do wsi nie przy-
bywało od 8 'do 14 młodych ludzi,

na łamach | „tajzery'' próbują prowadzić agita-
eję, w. duchu bezbożniczym i komu-
nistycznym.

Piękną jest myśl, żeby podróżnym
nocleg ułatwić, ale nie normalnym
jest zjawisko, gdy gospodarz, 'mając
w domu gościa, którego w kolejce
sołtys przydzielił, musi... całą noc
czuwać, nie zmróżywszy oka.

  

miały wykrętne zabiegi: przeciw: do-
trzymaniu umowy, z myślą o walce
pod jej chwilowymi pozorami, oraz
stwierdzając:
— Uczynilišmy wszystko, by bronić

świętości dobrowolnie powziętych zobowią-
zań przeciw teoriom i praktykom, które,

gdy są urzędownie uznawane, zabijają wszel

kie zaufanie i muszą wewnętrznie ogałacać

_ z wartości każde dane słowo także w przy-
szłości. Gdy kiedyś nadejdzie chwila, by te
naszeusiłowania jasno światu ukazać, będą

- ludzie prawej myśli wiedzieli, gdzie należy
- szukać strażników pokoju, a gdzie burzy-

„cielipokoju. Wtedy każdy, miłujący praw-
dę, stwierdzi ze zdumieniem, lecz i odrazą,

jak druga strona z przekręcania układa о-

mijania układu, wyzuwania z treści układu,

ostatecznie uczyniła mniej lub więcej jaw-

ne gwałcenie układu niepisanym prawem

swego działania...

Ale jeszcze dobitniej wystąpił Oj-|

CZAPKI
nowe oryginalne

desenie

 

  

Pod sąd opinii
Znana polska fabryka nożyków do go-

lenia „GROM' wypuściła na rynek nowy
rodzaj elastycznych nożyków „GROM EX-

TRA CIENKI* i
* OPINIL.

° $а 10 jedyne polskie nożyki elektrycz-

nie odpuszczane. Nożyki te są elastyczne,
mie łamiące się w maszynkach i naprawdę

doskonałe, przez co osiąga się większą ilość

ogoleń.

a Zwracamy uwagę naszych Czytelników,

że w dniu 30 kwietnia rb. ukaże się w na-

szem piśmie ogłoszenie fabryki „GROM”.

które będzie zawierało premię dla naszych

Czytelników. Już teraz, we własnym inte-
resie zanotujcie sobie w kalendarzu i wy-

Knijcie ogłoszenie, które ukaże się dn. 30

kwietnia. 5

Popierajcie wytwórczość krajową.
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NIEGDYŚ URODZAJNA KRAINA

Ga Mieszkowski sein;

oddała go POD SĄD|

nia nad innymi, Czyż jeszcze szukać
trzeba przyczyny nieubłaganej walki|
z Kościołem Chrystusowym? '

Stanisław Stroński.

cjonal - socjalistycznych. Popierano
też tworzące się w duchu staroger-
mańskim związki pogańskie.

Ałe, jakby dla tym žywszego  

 

Ostatnie posiedzenie łódzkiej Rady Miejskiej
Wybrano delegację 5-ciu, kitóra

złoży, protest w ministerstwie. W
skład delegacji weszli również żydzi.
Po zalkończeniw posiedzenia socja-

Wie czwartek odbyło się ostatnie
posiedzenie łódzkiej Rady Miejskiej,
na którym złożono protest przeciw-
ko decyzji, rozwiązującej Radę Miej-
ską, liści odśpiewali, przy otwartych о-
"Klub narodowy w posiedzeniu u-| knach, „międzynarodówkę”. Zapo-

działu nie wziął. Radni socjaliścii|wiedziana przez nich demonstracja
komuniści stawili się w k: ecie.| przed Radą Miejską zupełnie sie
Dekret Ministerstwa Spraw Wiew-| nie udała.
nęlrznych odczytał sekretarz Bar-| Na dzień 9 bm. socjaliści zapowie-
tecki. _ | dzieli 1-godzinny strajk we wszyst-

S kich fabrykach.

Blokada Domu Akademickiego
w Krakowie trwa

„IKC donosi, że sytuacja na fron| cjonuje w dalszym ciągu.

poza „innymi domagającymi się
wsparcia. s s

W! ciągu ostatnich sześciu miesię- Na rozwiązanie...
cy przez wieś Kowalewszczyzna,
gdzie mieszka autor notatki, prze-
sunęło się tego typu włóczęgów
1.800. Każdy z nich otrzymał od go-
spodarzy produktów przeciętnie za
5 do 8 groszy dzieinnie. Miesięcznie
czyni to 19 zł. 50 gr.

Każdy z nich nie prosi lecz żąda!
Mąki i kaszy nie weźmie! Domaga
się gotówiki, jaj, słoniny, Kto się wa-
ha — słyszy: „Dawajcie co żądamy,
bo będzie gorzej, gdy sami zacznie-
my szukać i brać!” |

Ci co nacują są rozmowni, często
słyszy się: „Niedługo nadejdzie
czas, wszystkim będzie dobrze, bo
będą w jednakowych warunkach,
nie będzie biednych — ani boga-
tych”,

(Na łamach naszego pisma wielo-
krotnie już podawaliśmy: 'wiadomo-
ści o tym, że wędrowicy wiejscy sta-
nowią w bardzo wielu wypadkach
element znajdujący się w: stosun-
kach z komunistami. e
Na zjazdach Stronnictwa Narodo-

wego przedstawiono wiele dowo-MÓBERIZERACBEŻZCY

5 « ю

Sami żydzi...
SŁONIM. Urzędnicy kontroli

Prasa rządowa donosi, że lista
około 30 karteli, które mają być w
najbliższym czasie rozwiązane, obej-
muje niemal wyłącznie przemysł
przetwórczy — głównie metałowy i
chemiczny. Są to kartele, które w
ostatnim okresie podwyższyły ceny
do poziomu nieuzasadnionego $ospo-
darczo, :

Rozwiązanie wielkich karteli su-
rowicowych w chwili obecnej nie jest
brane pod uwagę.

  
ui

NAJWIECEJ UPORCZYWE i
ZAPARCIE i

leczą szybko rošlinne -PIGULKI !

KOWENA (Cauvin'a) tanie i przy-

jemne w użyciu._

Pudełko, zawierające 30 pigułek—
zł. 2.50.

Do nabycia we wszystk. aptekach.

Wystrzegać się falsyfikatów. Zwra

cać uwagę na oryginalne opako-
wanie z napisem: „Cauvin-Paris'" 

diarzy, od wymiaru podatku obroto- cie zatargu akademickiego w Кта- Korzystając z pobytu  wicemin.
kowie w związku z wynikami ostat-| Ujejskiego w Krakowie, stara się z

nich wyborów, w zasadzie się niei| nim porozumieć delegacja studentów

zmieniła. Okupacja I-go Domu aka-| okupujących Dom akademicki, lecz
demickiego trwa w dalszym ciągu,| wicemin. Ujejski delegacji tej nie

po świętach liczba okupujących stu-| przyjął. >

dentów się zwiększyła, lecz żadnej . Blokujący ze swej strony  zapo-

zmiany nie nastąpiły. : wiadają, že ze swego stanowiska nie

Jak już swego czasu donosiliśmy| ustąpią chociażby do feryjwielkich,

nowy zarząd ogłosił oświadczenie, iż| a nawet słyszy się głosy, że jeśliby
nie będzie płacił dostawcom za arty-|zaszedł wypadek taki, że do tego

kuły spożywcze, dostarczone kuchni|czasu sprawa nie zostałaby uregulo-
w l-ym Domu akademickim, wobec| wana po ich myśli, w Domu akade-
czego kuchnia prowadzona jest na|mickim zostaną także i przez mie-

własny rachunek gotówkowy i funk-| siące wakacyjne,

 

Burza piaskowa, która nawiedziła
przemieniła tak przedtem urodz

  
| Jrosthi

* MIGRENO-NERVOSIN"   
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Nowošci wydawnicze
Dr. Emil Terlecki, Leczenie gruź-

licy, krzywicy oraz choroby Basedo-
wa witaminami, rybim tranem i ku-
mysem, Wydawnictwo Księgarni Ka-
zimierza Rutskiego. Wilno.

0tfiary
-złożone w Administracji „Dzien. Wil",

IA. Strzelecki z Sosnowca zł. 5 dla Heli
©|Kuncewiczówny.

za : PAW „Stan. Hutorowicz zł, 2 dlaHeli Kunce-
stany Texas i Oklahoma (U. S. A.)| wiczówny.
ajne obszary w wielką pustynię.  Emerytka zł, 1 dla najbiedniejszych.  

wego. Rewizji poddano: Jechiela
licjantów dokonali rewizji u han- lemkina, Rejzlę Lemkin, Majryma
dlarzy zboża i ekspedytorów kole- Epsztejna, Zelika Epsztejna, Ajzika
owych w Słonimie w poszukiwaniu Grajwera, Jechela Kacyna, Abrama
dowodów, mających potwierdzić po: Stryjolskiego 1 Mojżesza Gold-
dejrzenia o uchylanie się tych han-' berga. :

skarbowej w Stonimie w asyšcie po-

 

I zrób tu z takiego komunistę!...
— Bo to, widzicie, gospodarzu, komu- ,rad, 2е ziarno padło na grunt podatny —

na — to dobra rzecz — tłumaczył agitator dobrzeby było wam, gospodarzu, mieć tego
podżytemu kmiotkowi kresowemu, Ot, choć fgniadego; bo to niby — co to za gospodar-
by u was we wsi: czy to wszyscy mają rów-| la bez konia? Przy komunie nie mógłby
no? — nie! A tak być nie powinno, Jeden| Pietruk mieć dwie krowy, a Wincuk dwa

$ospodarz ma dwie krowy, a drugi ani jed-| konie. Bo i poco im tyle? Musieliby wam
nej. Czy nie sprawiedliwie będzie, żeby | dać i krowę i konia, Jak kto ma np, dwie

ten, co ma dwie, oddał jedną temu, który| świnie, to także musiałby oddać jedną

żadnej niema? takiemu, co nie ma ani jednej, bo...

— Hm.. Prawdu każesz, panok. Pietruk| — Ach, SU parszywieci zwrzasnął
madźwie krowy i ciełuszka, ja nie An oburzony kmiotek : zerwal się z ławki --

5 4 cie | tak ty i do moich parsiuków dobrał sia?l

na > saey wanie Coco: | Cóż ty sobie myślisz, padła ty, skatina, pa-
RAE i A = = | xobek żydowski, co ja swojego parsiuka od-

— Otóż to! Przy komunie ciełuszka już) qm komu? Ja ich kupił, ja ich wykarmił,

wasza byłaby. A jeżeli i konia nie macie,' wyhodował, ja harował, coby z ich polza
to wzięlibyście od takiego, co ma dwa. więć jakaści i jakby ich oddawać miał?
— Sprawiedliwie, panok, mówisz. Jak | Jsz, ty, sobacza morda, bolszewik, jakie tat

mnie przydzi sta orać, ci bronować, tak| jintiukluszki wymyślać poczołl Won, pasz-
musza ja u Wincuka konia brać, nu — i Za-| kudztwo, coby ciebie i nogi w wiosce nie
płacić, U Wincuka dobrych dwa koni, jeden było!

siwy, drugi śniady, Ot, tego gniadego, to Niefortunny apostoł Marxa w jednej
nadtoż chciałby ja jego mieć, Fajnakobył-- chwili znalazł się za drzwiami z olbrzymim
ka — i do pługa i do woza. I silna, Jak je- sińcem pod okiem.
chał ja w ta pora z Ziabków, z rynku, Za pięć minut był już daleko od nie-
znaczy Sia... | gościnnej wsi,

— Tak, tak — przytwierdzał agitator,

PEEFEEFEEFEFFEEEEFFEFEFEEEFEFEEFEĮ
W RESTAURACJI „ZACISZE*”

W niedzielę i święta odbywają się FIVE O'CLOCK TEA z udziałem wszystkich arty-
stów. Początek o godz. 17-ej.

W każdą środę odbywają się konkursy taneczne z nagrodami pod kierownictwem ulu-
bieńca publiczności p. Staruszkiewicza,

BGEEEGEGCOGEOEOELEGOGEUGOGEOGEW

KLEOFAS ŁAZĘGA.
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NOWA TAKTYKA
Pisaliśmy wczoraj o zmianie jaka

zachodzi w dotychczasowej taktyce

Niemców zamieszkałych w Polsce od-

nośnie do sposobu wykonywania re-

formy rolnej.

Do niedawna kierownicze koła nie-

mieckie stały na stanowisku uchronie-

nia za wszelką cenę większej wła-

sności niemieckiej w Polsce od par-
celacji, Obecnie stanowisko to uległo

zmianie. Jego miejsce zajmuje żąda-

nie dopuszczenia średnich i drobnych

rolników niemieckich do udziału w
dobrodziejstwach reformy rolnej,

przy.tyn Niemcy wysuwają zasadę,

parcelowania ziemi między rolników

tej samej narodowości, do której na-

leżał dotychczasowy jej właścicieł.

Gdyby te żądania osiągnęły zamie-

rzony skutek, sytuacja w naszych wo-

jewództwach zachodnich uległaby po-

ważnej zmianie na gorsze,

Zamiast dotychczasowych niemiec-

kich posiadaczy ziemskich, mających
w swoim ręku wprawdzie spore ob-

szary, ale liczebnie, z natury rzeczy,

nie przedstawiających większego nie-

bezpieczeństwa, pojawiliby się na wi-

downi drobni koloniści niemieccy,

którzy dzięki swej liczbie przedsta-

wialiby zjawisko masowe, znacznie

odpowiedniejsze do planowego opa-

nowywania kraju i wyciskania na

nim obcego piętna.

Chociaż w ciągu lat powojennych
wielu Niemców opuściło nasze ziemie

zachodnie, mimo to ich siły gospodar-

cze stanowią tam jeszcze poważną po-

zycję.

Wystarczy zaznaczyć. że naprzy-

kład na Pomorzu 1/4 część ziemi u-

prawnej znajduje się w ich ręku. Są

to ziemie najlepsze, najbardziej uro-

dzajne. Ich znaczenie i siłę gospodar-

czą podnosi dobrze zorganizowana

sieć kredytowa, która za  pośredni-

ctwem i przy pomocy banków gdań-

skich daje im mocne oparcie finanso-

we.
Gdyby te 364.000 hektarów, stano-

wiących ziemską własność niemiecką

na Pomorzu, zostały rozparcelowane

jedynie pomiędzy drobnych rolników
niemieckich, znaleźlibyśmy się w obli-

czu niebezpieczeństwa zahamowania

raz ria zawsze tego procesu, który w

ciągu 17 lat ostatnich zmniejszył nie-

miecki stan posiadania w rolnictwie

pomorskim o 36 procent.
Dlatego też żądania podniesione

przez Niemców na zeszłorocznym kon

gresie mniejszości narodowych w Ge-

newie, powtarzane obecnie przez „Na-

tion und Staat”, organ związku nie-

mieckich mniejszości narodowych,

oraz przez przywódców, działających

w Polsce, „Deutsche Verinigung“i

„Jungdeutsche Partei" nie mogą zna-

leść i wywołać z naszej strony innej

odpowiedzi niż odmowną.

Dość już zrobiono ustępstw w smut

nej pamięci umowach likwidacyjnych,

w których zrezyśnowano częściowo z
naszych uprawnień traktatowych i

przyczyniono się, kosztem oczywiste-

$o interesu narodowego, do umocnie-

nia niemczyzny w Polsce zachodniej.

Elementarnym zadańiem polityki

narodowej jest skolonizowanie obsza-

ru państwowego, w miarę możności,

własnym żywiołem osadniczym. To

bowiem, w sensie ostatecznym decy-

duje o posiadaniu tego obszaru i o po-

litycznej przyszłości kraju. W obec-

nych czasach zapominać o tym nie

wolno, tymbardziej zaś w państwie ©

takiej strukturze gospodarczej jak
Polska. X

Do tych argumentów, które są chy-

ba najzupełniej wystarczające dodać

należy jeszcze jeden argument natu-

ry historycznej.

Wszyscy wiemy w jaki sposób

powstała w naszych dzielnicach za-

chodnich ziemska własność niemiec-

ka. Żywo zapisały się w naszej pa-

mięci sposoby, oparte na podstępie,

gwaltach i bezprawiu, jakimi rząd

pruski wydzierał ziemię z rąk pol-

skich i budował niemiecki stan posia-

dania w rolnictwie.

-. Pamiętamy również tębohaterską.|
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CUKIER i POLITYKA |
W Londynie odbywa się konferen-

cja przedstawicieli krajów produku-

jących cukier. Ma ona niewątpliwie

poważne zadania do spełnienia, a jej

wynikami będą się interesować za-

równo producenci, jak konsumenci
cukru. Nas tutaj interesuje ta konfe-
rencja z innego powodu — z wiado-
mości prasowych i plotek wynika, że

przy okazji spotkania londyńskiego
reprezentanci wielkich mocarstw, za

kulisami, prowadzą rozmowy na te-
maty polityczne i gospodarcze, ogól-
ne i światowe. *

Inicjatorem tych rozmėw ogėlniej-
szych. jest bodaj prez. Roosevelt,
który wydelegował na /konferncję
swego męża zaufania, p. Normana Da-
visa. Ten ostatni pragnął, jak się zda-
je, poruszyć z europejskimi „mężami
stanu" dwa tematy — rozbrojenie i
uporządkowanie spraw gospodar-
czych i monetarnych.

Zdaje się, że z pierwszego tematu
(rozbrojenie) zrezygnował po rozpa*
trzeniu się w położeniu, na to przy*
najmniej zdaje się wskazywać poniż-
sza notatka, którą „Temps” powta-
rza za dziennikiem londyńskim
„Star“:

„P. Davis przyjechał do Europy i
był gotów udać się do Genewy, bo
miał wrażenie, że byłoby rzeczą mo-
žliwą zorganizować w' maju zebranie

biura konferencji rozbrojeniowej, któ-
reby przygotowało zebranie na wiek-
szą skalę. P. Blumowi zależało bardzo

‚ па tym, by takie zebranie się odbyło,
bo toby mu dało okazję do ogłoszenia
wielkiej enuncjacji na rzecz pokoju
powszechnego. Lecz p. Blum jest reali-
stą, podobnie jak p. Davis. Zdaje on
sobie sprawę z tego, że zebranie po-
dobne nie może się odbyć dopóty, do-
póki istnieją powody do zadrażnień,
w obecnej sytuacji wywołałoby ono
tylko zaburzenia w polityce międzyna-
rodowej. Innymi słowy stanowisko
Downing Street przeszkodziło w do-
prowadzeniu do 'skutku wymienionej

powyżej konferencji”.
Downing Street, czyli inaczej mó-

wiąc, rząd angielski, , wyperswado-
wał prez. Rooseveltowi i p. Blu-

mowi zwoływanie konferencji roz-
brojeniowej. Utrzymał się tylko pro-
jekt konferencji gospodarczej. W tej
sprawię ma odegrać rolę inicjatora
premier belgijski, p. van Zeeland.
Uniknęła Europa niebezpieczeństw
związanychz dyskusjami 0 rozbro- |
jeniu, lecz może będzie miała konie-
rencję gospodarczą.
Nie pierwszą, lecz daj Bože, ostat-

n'ą. Boć doświadczenie dotychczaso-
we wykazało. że „zamawianie” tru-
dnych zagadnień gospodarczych na
tonłerencjach nie daje żadnego wyni-
ku. Stosunk.gosp »darrze w świecie
uległy gruntownej zmianie, rozkłada
się zarówno: gospodarka światowa,
jak i handel międzynarodowy. Wyni-
ka to ze znanych już dziś i szeroko
omawianych przyczyn historycznych,
a nie ze złej woli lub.fantazji tych
czy owych ludzi, narodów czy
państw, Tymczasem t. zw. „słery go-
spodarcze'' irządy państw, które są
pod wpływami tych „sfer” wracają
wciąż do myśli, że przy pewnej do-
brej woli kierowników polityki ogól-
nej i gospodarczej możnaby wrócić
zarówno do przedwojennej or$aniza-
cji i gospodarki światowej, jak i do
stworzonego przez nią „dobrobytu”
powszechnego. Tak myśląc zaś, są-

 

Konstytucja ochroną bezbożników
Prasa sowiecka pominęła całkowi-

tym milczeniem ogłoszenie encykliki
o bezbożnym komuniźmie a ołicjalna
agencja TASS odmówiła nawet-przy-
jęcia tekstu przedłożonego jej przez
jedną z agencyj zagranicznych, pozo-
stających z nią w stałych stosunkach.
Stało się to wskutek z góry otrzyma-
nej instrukcji zakazującej omawiania
wystąpień Kościoła przeciw komuniz
mowil. `

Jedynie Jarosławski, przemawia-
jąc w klubie im.. Worowskiego, stano
wiącym „jaczejkę” partii komuni-
stycznej w komisariacie spraw zagra-
nicznych, poruszał sprawę encykliki.
Mówił onm. in.: :

walkę jaką toczyło nasze społeczeń-

stwo w poznańskim i na Pomorzu,

przede wszystkim zaś chłop polski, w

obronie ziemi.

Byłoby nietylko krótkowidztwem

politycznym, ale i niewdzięcznością
wobec ofiar tejwalkizapominanie, że

ziemia znajdująca się dziś w rękach

(niemieckich — iest stara ziemią pol-

  

 

 

 
 

dzą owe „stery gospodarcze”, że wy*
starczy się zjechać, pogadać i poro-

zumieć, by wróciły dawne, dobre

czasy.
Czasy te jednak wrócić nie chcą.

Zamiast do nich tęsknić i szukać

sposobów naprawienia gospodarki

światowej, należałoby — zdaniem

naszym—dąžyč do zrozumienia istot-

nych przyczyn zmian i sposobów
przystosowania się do nich. Tego zaś

nie można dokonać na przypadko-
wych, kosztownych i jałowych kon-
ferencjach. ` оао :
Oprėcz tendencyj gospodarczych

działa tu jeszcze jeden czynnik — po-
lityka żydowska. Jest cały szereś
znaków na niebie i na ziemi, świad-
czących o tym, że w kierowniczych
kołach żydowskich stanowiono
rozwinąć energiczną akcję, mającą
na celu obronę interesów żydow-
skich w Europie, a zwłaszcza w jej  państwach wschodnich, przede wszy-
stkim w Polsce i w Rumunii. Wyniki
tej decyzji widzimy na różnych „od- | cy bankierzy.
cinkach frontu”, A więc najprzód na

 

odcinku wychowawczym.i uniwersy-
teckim. Teraz zaś przygotowuje się

ożywienie irontu gospodarczego. Ży-
dzi rozporządzają największą. potę*

$ą właśnie na tym froncie; jako kie-

rownicy życia gospodarczegoi finan-
sowego, mieli potężne narzędzie

wpływów w swym rękuprzez„$ospo-

darkę światową” i finanse międzyna-
rodowe. PPOR sobie. groź-

by — Ameryka nie pożyczy nic tym
krajom, w kiórych panuje antysemi-
tyzm. ` 15 Wa

z ręki te narzędzia presji finanso
na państwa i. naródy .„barbarzyń:
skiego” wschodu Europy... Chcieliby
tedy jak najprędzej przywrócić te da-
wne, dobre czasy, gdy ponad pań-
stwamii ich polityką, wynikającą z

ich stosunku do ziemii ich krwi, sta-
ły potężne interesy „„ larcze". i

interesy „pieniądza”, których najlep-
szymi znawcami i kierownikami byli
właśnie wielcy przedsiębiorcy i wiel-

$. K.

 

Žydzi są zadowoleni...
Ogłoszenie ostrych zarządzeń akademickich

w Rumunii
Walka rządu rumuńskiego z mło”

dzieżą narodową, prowadzona bez”
względnie, weszła w nowy okres.
Uniwersytety zostały wprawdzie о-

twarte, lecz stało się to po wydaniu

bardzo ostrych przepisów, krępuiją-

cych życie akademickie, Największe

zadowolenie okazuje z tego powodu

prasa żydowska nie tylko w
Rumunii, ale także w Polsce.
Żydowskie dzienniki zamieściły na

głównych miejscach depesze Żydow-
skiej Agencji Telegraficznei (ŻAT),
będacądosadnym i wyraźnym ošwie-

tleniem istotnych celów nowych za”
rzadzeń: ;

Bukareszt, ŻAT. — W tych dniach we-

szły w życie nowe przepisy uniwersytec-

kie zabraniające studentom udziału wja-

kiejkolwiek działalności politycznej czy

demonstracjach. Za wyłamanie się z tego

zakazu grozi wydalenie z ućzelni i utrata

„prowaprzyjęcia-przezjakąkolwiek inną
uczelnię rumuńską. \ 1

Jak przypuszczają, dzięki tym rarzą-

dzeniom położy się kres wykroczeniom

antyżydowskim nie tylko na uczelniach,

lecz również w wszelkich miejscach pu-

blicznych.
Po wejściu w życie wspomnianych roz-

porządzeń ponownie otwarte zostały u-
czelnie rumuńskie, — nieczynne od

czasu. ostatnich ekscesów, które osiąg-
nęły punkt kulminacyjny w napadzie na

rektora uniwersytetu jasskiego prof. Bra-

tu, Ws zy s cy studenci podpisać
musieli zobowiązania, że lojalnie wyko-

nywać będą polecenia władz uniwersytec-

czelnie rumuńskie, —= nieczynne od

żadnej organizacji politycznej. ;

Większość studentów zobowią-
zania te podpisała i do tej pory nie zano-

towano żadnych wypadków zakłócenia

spokoju na uczelniach”.

W depeszy tei mówi sie raz o
„wszystkich studentach”, a drugi raz
tylko o „większości studentów”, któ-
rzy musieli podpisać nowe

— „Watykan znów popełnił nieo-
strożność zaatakowania nas. Nie jest

to rzecz nowa. Papież i jego satelici
nie mogą dojść do wyrobienia. sobie
pojęcia o potędze sowieckiej. Mogli-
byśmy, stosując się do dawnych me-

tod bolszewickich, odpowiedzieć Pa-

pieżowi, lecz czy odpowiedź ta prze-
konałaby Papieża i jego adheren-
tów? (jaką byłaby ta odpowiedź, —
dobrze wiemy — przyp. red.).

Dziś my znosimy ataki Papieża, ju-
tro będą to wolnomularze
meksykańscy. Wszelkimi. środkami
znajdującymi się w naszej mocy,
zniszczymy katolicyzm w Rosji, — to
będzie naszaodpowiedź, Nowa kon-
stytucja nie pozwala na prowadzenie
propagandy na rzecz religii. Konsty-
tucja ta jest najlepszą ochroną beż-
bożnictwa takiego, jakim go pragnie
mieć państwo i partia. Walczyć bę-
dziemy nadal o przyciągnię-
cie do nas mas katolickich!” (KAP)

Nienawiść do katolicyzmu idzie w
Sowietach w parze z wielką usłużnoś
cią dła Żydów. Władze komunistycz-
ne postarały się troskliwie o to, aby żydostwu dostarczyć naipiękniejszej

mąki na świateczne macef,

zobowiązanie. Mimo tei niejasności
jedno jest niewątpliwe i pewne:
Nowe enia maja na celu

ochronę Żydówprzednapo-
rem wzrastających pradów narodo-
wych, które (jak wszedzie) zaczęły
się przejawiać najpierw na uniweršy:
tetach, a stamtąd promieniują naca”
ły kraj, a zwłaszcza na całą młodzież

Czy uda się stłumić i zgasić te rozpa-

lające się ogniska ideologii n'a r0-

dow ei?-Sądzimy. że represje ru-
muńskie moga nieco opóźnić zwycię“ i
stwo tej ideologii. Zwycięstwo to jed-
nak prędzej, czy później zostanie wy-
walczone przez narodowców.›
Jeden z przywódców narodowych,

p. Oktawian Gośa. oświadczył na
wielkim wiecu w Bukareszcie: —
wJedynie rzad narodowy może za-
pewnić spokój w kraju”.'
W dalszym ciagu swego. przemó-

| wieniap.Goga domagał «ie zmiany
konstytucii w duchu odebr
politycznych. Żydom, ikos

U——-—

- zwolennicy
monopartyjności
W obozie pik. Koca: istnieje kilka

tendencyj. Jedna z nich, reprezento-
wana przez „Zaczyn” (pp. Rajch-
man i Lilienield - Krzewski), doma-

ga się monopartyjności. Zauważa z
tego powodu „KurierPoznański”:

„Łatwiej w. Polsce o jednopartyjno-
ści rezonować, niż ją „Ozonowi“ stwo-
rzyć i utrzymać, Czy miałaby to być
bowiem monopartyjność polska, czy
polsko + niemiecko - vkraińsko - ży-
dowska? A skąd wziąłby obóz rządo-
wy na jedynopartyjność siły, gdy nie
ma należyłej podstawy w narodzie
polskim, któremu niezdolny jest dać
nowoczesny program  nacjonalistycz-
ny, a Polsce dać ustrój państwa naro-
dowego w prawdziwym tego słowa
znaczeniu? Gdzie byłoby źródło entu-
zjazmu, którego. władza įedyno-
partyjna powstać, a tym bardziej u-
trzymać się nie może?

Może też panowie ci zastanowiliby
się nieco nad psychologią polską, któ-
ra w razie nacisku i ucisku daje wy-
niki odwrotne od pożądanych przet
tych, co przymus stosują? | może pa-
nowie. owi akiai „sobie, że
naród polski ma z czasów niewoli wię-
cej niż wiekową tradycję działań kon-
spiracyjnych, których wskrzeszanie w
państwie polskim nie byłoby rzeczą a-
ni pożyteczną, ani — jeczną?
Więc radzimy nieco wolniej iostro-

Żniej postępować z wygrywaniem e-
wentualnej — .oerspektywy” ,mono-
partyjnošci„OZN“ na. wypadek
danej „wbiežąc© ym: roku”, s

Znamienne jest rozumowaniezwo-

  Praw 

 

nieu-

lenników monopartyjności: jeśli kraj|
ObozowiZje-okaże się przeciwnym'

dnocz. Narodowego, to... trzeba go
rzymusowo wcielić do tego obozu.

Ci, którzytak rozumują, nie mają
pojęcia o warunkach, w jakich mono-
partyjność może zaistnieć. Przecież
jej podstawą musi być ideologia moc-
na i jednolita, wywołująca entu-
zjazm i wiarę, ideologia ogarniająca
jeśli już nie większość narodu, to je-
go najaktywniejsze, najbardziej dyna-
miczne i moralnie najbardziej warto-
ściowe elementy. Tesśo wszystkiego
nie zdoła stworzyć żaden rozkaz.
Przeciw  monopartyjności wypo-

wiadają się w sanacji oba konserwa-

tywge pisa: „Czas” i „Słowo”,,

Kryzys światowy wytrącił. Żydomwej
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PRZEGLĄD PRASY
DYMISJA P. GOETLA

Poświęcono w prasie wiele uwa
gi faktowi, wgruncie rzeczy mała

ważnemu, że p. Ferdynand Goetel po

dwumiesięcznej pracy opuszcza kie-

rownictwo „Kuriera Porannego”.

Goetel popełnił na tym stanowisku

kilka gaff, ale dlaczego zbierać i

przytaczać je akurat w momencie,

kiedy odchodzi? Jedno z pism zau-

ważyło złośliwie,że łatwiej napisać

dobrą powieść, niż dobrze redagować

dziennik. Uwaga jest niemądra. Pra-

ca powieściopisarska wymaga popro-

stu innych kwalifikacyj, niż praca pu=

blicystyczno - redaktorska i kwalifi-

kacje te rzadko łączą się u jednego

człowieka. Bolesław Prus był nędz-

nym redaktorem i fatalnym publicy-

stą w „Nowinach”, a Sienkiewicz

także nie redakcją i nie artykułami

„Stowa“ zdobył sobie imię w Polsce
i w świecie. I gdyby p. Goetel tylko

w tych niepowodzeniach był równy

obu wymienionym pisarzom - redak-

torom, to mógłby się łatwo pocie-

szyć...

ROZŁAM W Z.Z.Z.

„Polska Zachodnia! ogłasza długą

odezwę Związku Górników, który się

oderwał od ZZZ. Pełno w niej napa-

ści na pp. Szuriga i Kapuścińskiego

oraz na „Głos Powszechny”, któremu

się zarzuca, że prowadził

„gospodarkę finansowąniesłychanie

lekkomyślną i rozrzutną. W przeciągu

kilku zaledwie tygodni wyrzucono z

naszych pieniędzy na to pismo sześć-

dziesiąt tysięcy złotych. Mimo to na-

rosło już 14 tysięcy deficytu. Grubymi

sumami pieniędzy, które mosły się

rzydać na zasiłki dla naszychczłon=

ków bezrobotnych lub na ew. akcję

strajkową, szastano na wygórowane

pensje dla redaktorów i na zbytkowne

urządzenie lokalu redakcji”.

Ciężko jest nowemu zarządowi

Związku Górników usprawiedliwić

fakt, że na ostatnim Kongresie ZZZ.

delegaci górników śląskich głosowali

„entuzjastycznie" za _ rezolucjami,

które teraz potępiają. Oto jak o tym

Kongresie teraz pisze:

„Zamiast spokojnych i poważnych
obrad, prowadzonych w atmosferze

rzeczowej, zastaliśmy atmoslerę roz-

oraczkowaną, pachnącą niepotrzebną

i szkodliwą demonstracją. W dodatku

« demonstracją. naszpikowaną  obja-

wami i gestami zaczerpniętymi=od ko-

. manistów i socjalistycznej międzyna-

. rodówki. Wbrew świętym tradycjom

narodowym i patriotycznym naszego

ruchu, demonstfrowano nam komuni-

styczne kułaki, śpiew „Czerwonego

„Śzłandaru” i szkodliwe, bałamucące

pozdrowienia dla czerwonej Hiszpa-

„nii.  Odmownej rezolucji w sprawie

deklaracji p. płk. Koca towarzyszyła

zgoła niepotrzebna i nawskroś szkodli-

wa atmosfera, demonstracyjnej niechę-

cii walki".

Wszystko to prawda, ale dlaczego
na Kongresie delegaci śląscy „pod-

nosili kułaki”, a teraz podnosić ich
nie chcą? Tego p. Fesser powiedzieć

nie może, ale cała Polska zna spraw-
cę tej nagłej metamortozy.

Żałosna historia ZZZ. nasuwa nao-
gół przykre refleksje. P. Mackiewicz
ma rację, gdy w „Słowie” przes'rze-
ga płk. Koca, by nie przyjmował do

swego obozu ludzi ze Związku Gór-
ników, którzy

„dokładnie w ciągu kilku dni dia-
metralnie zmienili swoje entuzjazmy'.

Jednak czy można pisać, że „p.

Fesser niepotrzebnie się stara i wy-
łazi ze skóry?" P. Koc nie może zby-
tnio przebierać, nie ma u jego drzwi
tłoku, zwłaszcza tłoku robotników...

FANTAZYJNY JĘZYK
P. MATUSZEWSKIEGO

B. minister skarbu, Ignacy Matu-
szewski, wydał zbiór swoich artyku-
łów w „Gaz. Polskiej”. Omawiając
wyrażone w nich poglądy polityczne
autora, pisze „Kurier Warszawski”:

— „P. Matuszewski utrzymuje, že
‚ мусБомат!е polityczne narodu  tylko

zyskało na tym i że obecnie doszliš-
my do „demokracji silnej”, do swo-
bodnego rozstrzygania o tym, kto

‚ та ma q rządzić”, do „połączenia
swobo: i siły', „równości i ła-

| du“, „równości i hierarchii".
REw tym artyku-

° 1е па tak rozległy temat, powołamy
się tylko na to, że w samym obozie
autorajuż się, z małymi wyjątkami,
zupełnie nie używa krańcowo 0p-

Nie za-

= tymistycznego i jawnie fantazyjnego
języka '. —

Trzeba używać istotnie fantazyjne-
go języka, by pisać, że obecnie roz-
strzyga się swobodnie o tym,
kto ma w Polsce rządzić. Zamieści-
liśmy wczoraj korespondencję z Opo-
czyńskiego, z której wynika, że na«
wet o tym, kto ma rządzić w śminie
wiejskiej nie zawsze decydują wy*
borcy tej śminy,.
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Znaczenie Gdańska dla Polski
Gdańsk, od setek lat jedyny, obec-

nie drugi po Gdyni port morski Rze-
itej, powstanie swe i roz-

woj. zawdzięcza przed wszystkim
położeniu 'u ujścia Wisły, które zde-
cydowało o jego znaczeniu i bogac-
twie w dawnych latach. Przez wieki
ciągnął Gdańsk niezmierne zyski z
położenia nad tą największą z wfpa-
dających do Bałtyku rzek, która mu
na swyłch "wodach — jedynej wów-
czas wielkiej drodze komunikacyjnej
—niosła produkty wytwórczości rol-
nej, leśnej i hodowlanej rozległej Pol-
ski, stwarzając dlań stanowisko mo-
nopolisty w całym, zarówno ekspor-|
towym, jak i importowym  handla
morskim Rzeczypospolitej.

Odcięcie Gdańska od jego natu-
ralnego zaplecza, które nastąpiło 0-
statecznie przy drugim rozbiorze Poi-|

|

 
ski w roku 1793, i późniejsza polity- | obecnym znajduje się w budowie no- | wo - spedycyjnych i maklerskich, 8 sie powstającej z gruzów Ojczyzny

Wyra- | handlu zbożem i. artylkułami rolnymi, ika Prus, to tylko iragment w dzie-;
jach miasta, które związane było,|

ne jest odwiedzaniem Gdańska nie pierwszego miejsca w eksporcie drze
tylikco przez mniejsze statki, używane| wa, produktów naftowych oraz zbóż.
w żegludze bałtyckiej jak przed woj-| Obok tego ma on wywozić znaczne
ną, lecz również przez. statki żeglugi ilości polskiego węgla i zachować
dalekomorskiej i oceanicznej. Tę sa- | przewagę nad Gdynią w przeładunku

| tych towarów, które spławiane są
j lub wysyłane Wisłą. Z postępującą

mą tendencję wzrostu wykazuje roz-
wój regularnych połączeń żeglugo-
wych, tak ważnych dla uporządko-|regulacją rzek i prz
wania handlu morskiego,

guli ewidzianym w
najbliższych rozwoju sieci dróg wod-

By sprostać nowym wielkim za-| nych znaczenie Gdańska w tej dzie-
daniom, port musiał ulec moderni-
zacji. W. strefie wolnocłowej zbudo-

dzinie powinno wzrosnąć. W.iten spo-
|sób niejako udział Gdańska w pol-

wano nowoczesne magazyny porto- | skim handlu zagranicznym, wynoszą-

we o powierzchni wielu tysięcy mž,
obsługiwane, nie mówiąc o dźwi-

| gach, przez wózłki elektryczne, dosto
sowane do nowoczesnych wymagań
t zw. dworzec wiślany i zbudowano
wieliki basen dla przeładunku towa-
rów masowych, przede wszystkim
węgla i rudy w Wistoujšciu. W roku

woczesny  śpichrz zbożowy.
zem imwestytcyj tych jest wzrost licz- 13

cy obecnie okolo 1/3 jego wagi i oko-
ło 1/5 wartości, byłby zagwaranto-
wany i na przyszłość. Poważna zre-
sztą jego iczęść tego handlu na tere-
nie Gdańska przechodzi przez ręce
przedsiębiorstw czysto polskich, któ-
rych liczymy 37, w tym: 5 banków,
9 towarzystw: żeglugowo-transporto-

handlu drzewem, 2 eksportujące

jest i będzie z Polską, jalk drzewo z by dźwigów, obsługujących port,zi21, węgiel, 4 importujące towary kolo-

ziemią, zasilającą je w żywotne soki. w 1913 r. do 93 w latach ostatnich| nialne. Kapitał zakładowy firm wy-
Polityka podcinania egzystencji Gdań oraz wydłużenie się nowoczesnych| nosi w przybliżeniu 15 mil. zł, obro-
ska, choć wiele obejmowała dzie-
dzin, najbardziej była uderzająca w.
dziedzinie komunikacyjnej. Budowai
kanału Bydgoskiego odebrała Gdań-
skowi ładunki, spływające doń gór-
ną i środkową Wisłą oraz jej liczny-|
mi dopływami, oddając je Szczeci-|
nowi. Później, śdy nową erę w ko-;
munikacji otworzyły koleje, popro-
wadzono je na ziemiach byłego za-
boru pruskiego tak, by stworzyć
szczególnie korzystną sytuację dla |

nadbrzežy, których przed wojną
Gdańskowi bralkło, o zgórą 8 km

Miarą zainteresowania naszego
portem gdańskim jest często prze-
oczany fakt, że koszt inwestycji, któ-
re na przestrzeni 17 lat korzystania
przez Polskę z portu gdańskiego wy-
niosły: wiele milionów zł, ponoszony
jest w 50/e, podobnie jalk i wydatki
na utrzymanie portu, przez Państwo
Polskie.

Niemożność sprostania przez port

ap
dla Królewca na wschodzie "Port B wano a Sk
IS : do I ‚ Y | morskiego Polski, który, w orbitę

spomagano ponadto krzywdzącą swą wciągać zaczął w formie tran-
Gdańsk polityką tarytową.

Ale tylko przejściowo — na okres,
i w porównaniu z życiem czło-'

wieka, krótki za to w życiu narodów
— pozbawili Prusacy Gdańsk jego
doniosłej roli największego centrum
handlowego na Bałtyku. AE

Odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości wraz z dostępem do morza,
usuwając sztuczne granice, dzielące
dawne zabory, przywróciło Gdańsko-
wi naturalny obszar ciążenia i odra-
zu przekształciło go z drugorzędneś
portu prowincjonalnego, siedliska
garnizonu i licznej bardzo biurokra-
cji pruskiej, w wielki, tętniący žy-

ciem ośrodek handlu międzynarodo-
wego.

Skutki przywrócenia Gdańskowi
jego naturalnych warunków swobod-
nego rozwoju nie dały długo na sie-
bie czekać. Już w roku 1924 obrót
towarowy w porcie przewyższył
znacznie obroty majpomyślniejszych
łat przedwojennych, osiągając w la-
tach 1928—31 ponad 8 milionów ton
przeładunku. W latach następnych

kryzys gospodarczy wpłynął na
zmniejszenie się tych liczb, jednak
obrót portu gdańskiego w najgorszym
z lat ostatnich 1935, wynoszący 5.093
tys. ton, był zgórą 2,5 razy większy,
niż w najlepszych latach przedwoien
mych. Rok ub. wykazuje znaczną
na sumę 5.628 tys. ton. Zwiększeniu
uległa ilość państw, których staltki
owiedzały port gdański. Gdy w r.
1912 zawiijalły do portu gdańsikiego
statki 11 państw, to w 1928 liczba
ich wzrosła do 28 i z. nieznacznymi
wahainiami utrzymuje się na tym po-

|zytu również kraje dalszego zaple-
cza: Czechosłowację, Węgry i Ru-
mumię, wreszcie konieczność posia-

|
|
{

dania portu, gdzie nie tyiko towary,|
lecz również Ikupiectwo i najszerzej
pojęta polska inicjatywa g lar-
cza korzystała by z całkowitej swo-
body i niezależności, spowodowały
powstanie obok Gdańska portu w

Gdyni. Prócz wielu ogólnie znanych
korzyści, dał nam pierwszy! port Rze-
czypospolitej to, czego nie chciał i
nie mógł dać Gdańsk: stałł się pod-
stawą dla rozwoju polskiej floty han-
dlowej i polskiego rybołóstwa mor-
skiego, uniezależniał nasz handel za-
morski od drogiego pośrednictwa por
tów obcych, głównie niemieckich,
nie zmniejszył jednak znaczenia go-

spodarczo-politycznego Gdańska dla
Polski.

Początkowo lekceważący i ironi-
czny stosunek Gdańska do młodego
portu portu na polskim wybrzeżu
przierodził się wkrótce w obawę a
utratę podstawy egzysetncji, Wi re-
zultacie w roku 1930 Gdańsk wystą-
pił do Ligi Narodów z żądaniem u-

mieruchomienia portu w Gdyni i na-
dania portowi $dańskiemu stanowis-
ika monopolisty w handlu zamorskim.
Po trzech latach bezowocnych wy-
siłków, widząc nieżyciowolść i non-
sensowność tego rodzaju żądań,

wszedł na drośę pertraktacji o za-
warcie z Polską układu, gwarantują-
cego mu pewien stały udział w pol-

Państwo Polskie jest na terenie
'W. M. właścicielem poważnych war-
tości majątkowych. Prócz licznych
nieruchomości, przejętych z tytułu
podziału dawnesgo państwowegomie-
nia niemieckiego, posiada ono około
40"/0 alkcji założycielskich emisyjne-
$0 banku gdańskiego (Bank von Dan-
216), 20% udziałów w gdańskim mo-
nopolu tytoniowym i 20% akcyj Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Budo-
wy Okrętów i Maszyn (Stocznia
Gdańska), w której po 30% posia-
dają: grupa francuska i angielska,
a pozostałe 20/0 — gdańska.

Tak przedstawiają się w skrócie
polskie pozycje (gospodarcze na te-
reniel W. Miasta Gdańska.

Ujmowanie zagadnienia gdańskie-
£0 jako problemu terenowego, zam-
Iknietego w sobie, byłoby najwiek-
szym błędem. Właściwe bowiem zna-
czenię gospodarczo-polityczne Gdań-
ska dla Polski ocenić można tylko w
ramach całości polskiego zagadnie-
nia morsikiego, którego integralną
część port ten stanowi. Rozbudowa
portu wGdyni, rozwój polskiego ry-
bołóstwa morskiego, stałe podnosze-
nie akitywności gospodarczej całego
polskiego wybrzeża, każdy mowy sta
tek handlowy i wojenny: wiąże silnie
imteresy Państwa Polskiego z Gdań-
skiem, przede wszystkim wskutek
niewielkiego jego od Gdyni oddale-
nia.

Bepośrednie niemal sąsiedztwo
obu portów sprawia, iż im  bar-
dziej z rokiem każdym przedmieścia
potężniejącej Gdyni zbliżać się: będą
d ogranicy polsko-gdańskiej pod So-
potami, tym większej wagi dla inte-
resów naszych nad Bałtykiem i dla
naszego dostępu do morza będzie
nabierać fakt, że na granicy tej nie

 
| kończą się wipiywy Rzeczypospolitej,|
że na wschód od niej rozciąga się

| jeszcze w granicach polskiego obsza-
|ru celnego i gospodarczego wybrze-
| że Bałtyku o długości 58 km, na któ-

glkim handlu morskim. Układ ten zo- | rym leży najstarszy port Rzeczypo-
| spolitej u wejścia pra-polskiej rzekistał zawarty i rok 1933 stanowi po-

czatek współpracy obu portów i isty.

ty — 150 mil. zł rocznie, zatrudniony|
w nich personel jest w 84% polski|znoju Polska powstała by żyć... My:| go przy oddaniu hołdu Bojownikowi.

| nowy zaprowadzim ład”... Z ust ro- ; Władze duchowne z Wilna, rządowe

pewnej specjalizacji każdego z nich,.

|

{

1i

| 

МЙ Świeżą kaptańską mogiła
(WI dniu 8 kwietnia na cmentarzu

typowo wiejskim w Zabłociu przy
trakcie Wilno — Ejszyszki — Lida,
przybyła mogiła, kryjąca doczesne
zwłolki proboszcza zabłockiego ś. p.
ks, Jana Każarnowicza.

Nazwisko to jalkże się zrosło z
parafją. 37 lat duszpasterstwa w Za-
błociu. Ogromny to szmat czasu.
Przeżył $. р. ks. Jan Każarnowicz w
Zabłociu wszystkie chwyty srogiej
niewoli rosyjskiej. Przeznał i wypró-
bował na wiłasnych siłach metody
zdradzieckie „stupajek“ i zaiktama-
nego  „czynownika”* na . Kresach.
Przeżył  pożogę olkropnej wojny
światowej, najazd hord bolszewic-
ikich, dokonywane mordy i gwałty
rozchełstanej i wynaturzonej z czło-
wieczeństwa komuny, aby w okre-

nucič wolności śpiew.
Trzydzieści siedem lat, by u schył

ku życia z ust własnych
słyszeć bez zająknienia wypowiada-

rodaków |

żu, z kitórego już nie powstał De
ostatniego krytycznego momentu
pracował gorliwie i niezmordowainie.
Jeździł do chorych, spowiadał, nau-
czał, brał czynny udział w pracach
delkanatu i śminy. Interesował się
wiszystkiem, zawsze młody duchem,
pełen inicjatywy, nie zostając nigdy
po maruderach w pochodzie ku ne-
wym  drogom pracy apostolskiej
wytkniętej i jasno  wskkazywanej
przez Starca z Watykanu, ujętej w
ramach Alkcji Katolickiej.

Organicznie i nerwowo nie zno-
szę talkich reklamiarskich efektów,
ale ilqżj razy z urzędu mego dzie-
kańskiego informować musiałem
władzę duchowną naszą o nelkordo-
wym wyścigu pracy ś, p. ks. Jana
Każarnowicza.

Dziś nad świeżą mogiłą ująć już
|można dokładnie i dla ogółu najwi-
' doczniejsze plony tej pracy wytrwa-
tej, spokojnej, każdodziennej...

To też pogrzeb ś. p. ks. Kažarno- ne butnie frazesy: Wyście nic dla
Polski nie zrobili, z trudu naszego i.

daków, iktórych na świecie nie było,
śdy.On Nieboszczyk po sądach i
žandarmach był włóczony, by się
tłomaczyć wobec satrapów z „nie-
blagowidnych postupkėw“, conaję-
zyk prozy polskiej tłómacząc, zna-
mionotwało, że & .p. ks. Każarnowicz
należał do bojowników Kościoła o
wolność i prawdę dla Narodu nasze-
go.

Ś.p. ks. Kažarnowicz miał w
sierpniu roku obecnego . obchodzić
złote gody, jubileuszu 50-lecia. Ra-
dolśnie na ten obchód gotowalo się
duchowieństwo  dekanatu  wasili-
skiego, pragnąc stroskane skronie
swego Seniora uwieńczyć laurowym:

wicza zamienił się w żywiołową: ma-
nifestację uznania. Nie brakło niko-

z powiatu, samorządowe, oświata,
ziemianie, lud, dziatwa szkolna. Nie-
zwykle wielki udział duchowień-
stwa, szeregi delkanalnych organ-
mistrzów, delegacje sąsiednich para-
fji, wieńce... А nadewszystko tem
płacz tysięcy ludzi.

Trzeba niezwykle panować nad.
nerwami, by nie dać ujścia i folgi
uczuciom, wzbierającym w
Nie wolno oddawać się zwątpieniu &
ulegać podmuchom i mętnym  nalo-
tom. Żyje w Narodzie dłusza kato-
licka, biją zgodnym rytmem serca
polskie.

ięc skończmy błaganiem do
|Nieba, by dobry Jezus nasz Bóg #

wawrzynem za 50 lat służby wiernej Pan był hojną zapłatą dla wiernego

kapłańskiej dla Boga i Polski.
Alle czerstwe i mocne zdrowie

Jubilata złamało się tej zimy. 17-go
stycznia zniesiono omdlałego kazno-
dzieję z ambony. Ułożono go na ło-

| Sługi i by zsyłał jaknajwięcej pra-
cowników do Winnicy Swojej, a į.
u nas do Kamieniołomów na Kre-
sach.

Xsiądz Ignacy Cyraski. 
GŁOSYCZYTELNIKOW
Smutne refleksje i spostrzeżenia
Zaledwie parę dni minęło od

chwili złożenia śp. Karola Szyma-
nowkikiego na Skałce. Zdaiwałoby się,
że wszystko jest w porządku, — a
jednalk nie. Śmierć wielkiego kompo-
zyfbora wywołała wiele spostrzeżeń i
nasuwa wiele myśli zapomnianych i
ukrytych, a czy smutnych i czy istot-
mych, to może sami czytelnicy będą
łaskawi osądzić, Tak się jakoś w
w Polsce dziwnie składa, że wielkie,
talenty, albo młodo umierają, albo
przechodzą przez życie nie tyle za-
pomnieni, ile mało znani. Ponieważ
jednak iktoś nagle przypomina, jak
to się.to naprzykład stało po śmier-
ci śp. Szymanowskiego, że umarł
człowiek naprawdę genialny, więc
daje się mu do trumny order (może
byč nawet wysokiej klasy), nazywa
się jego imieniem jakąś ulicę, noi
sprawia się Jemu nawet uroczysty
i bardzo bogaty pogrzeb.
Pogrzeb ten, oczywiście, robi wiel-

Trudno nie zacytować tu zdania, |j-ję wrażenie w społeczeństwie, że

„sce, a my, to znaczy przewažna wię-
Ikszość Polski, nie znaliśmy: go wca-
le. Irytująco wprost brzmiały tytuły:
pogrzebowych sprawozdań: „War-
szawa twórcy „Harmasiów*, „Kra-
ków piewicy Podhala', lub zdania:
„Orkiestra wykonała marsza pogrze-
bowego z wariacyj fort. „Na Saba-
łową” nutę, Szymanowskiego.

Przecież w większości wypadków
sprawozdawcy ci nigdy tych utwo-
rów nie słyszeli. Ba! to tylko spra-
wozdawcy. Ciekaw jestem, kto z dy
śnitarzy interesował się Szymanow-
skim, kiedy nawet nie raczyli przyjść
na nabożeństwo żałobne do św. Ja-
na, ma którem nawet Żydzi byli. Ba-
let „Harnasie“ wiykonano po raz
pierwszy w Paryżu. Dopiero po Ham-
burgu i Pradze wykonano także w
w Polsce. Jedynie Polskie Radio i to
w bardzo szczupłym zakresie, pro-
pagowalo jego utwory. Zagranicą
Szymanowski: więcej dawał koncer-
tów niż w Polsce. W Wilnie, mam

 
wraženie, byt raz i to przed 10 łaty,która ma być zachowana i rozwijana zawartego w zakończeniu „Pierw-| niby to społeczeństwo zawsze (to

na przyszłość. szego Sprawozdania Rady Polskich znaczy od chwili dostrzeżenia talen-

Według tych projektów Gdańsk| Interesantów Portu Gdańskiego W | tu) interesuje się i opiekuje wielkimi

ziomie. Przeciętny tonaż statków,
odwiedzających port gdański, zwię- a zato były różne Ginzburgi i Oj-

strachy. Dopiero po śmierci prze-Kkszył się z 324 ton r. n. w r. 1913 do 649 ton r. n. w 1934, co spowodowa- predestynowany jest do zachowania|W
charakiteryzującego znaczenie ol-

ESET OZAWYCZEWAZREOOWSEOSAKAZEEPOCSRONCERLYKDCERE nego Miasta dla Rzeczypospolitej:

POJEDYNEK VAN ZEEL

  

Dnia 11 kwietnia przystępuje Belgia

, premier ministrów Van Zeeland.

Dostęp Polski do morza włącznieANDA Z DEGRELLEM
z W. Miastem Gdańskiem, bez pół-

| jako baza portowa, nie posiada żad-
dnego znaczenia, rozciąga się na
przestrzeni 130 km. Kto dotyka do
morza talkim wybrzeżem, dla tego
każdy kilometr granicy morskiej jest

sprawą niesłychanej wagi O przy-
szłości 58-mio-kilometroweśo wy-
brzeża gdańskiego zadecyduje rów-
nież polski stan posiadania w porcie
gdańskim.  Wizmocnienie polskiego
żywiołu i stan posiadania w Gdańsku
leży w rękach zaplecza: jego władz,
sfer gospodarczych i opinii społe-
czeństwa.

do urny wyborczej. Kto zwycięży:
WanZeeland czy Degrelle? oto pytanie, pod którego wrażeniem żyje ca-
ły kraj. Na lewo: LeonDegrelleprzywódca reksistów. Na prawo: belgijski

| wyspu helskiego, który, dla zaplecza, |

Gdańsku za rok 1936, dobitnie| judźmi (to znaczy, stara się im do-

|

 
AAAAAS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA|
| RADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘT

|
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Miichał Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacjai ładowanie akumulatorów, słuchawek i radioodbiorników

FACHOWO, TANIO i SZYBKO. — — ROWERY I CZĘŚCI.
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konujemy się, że ubyła nam wielka
jednostka i sprawiamy jej wielki po-
grzeb i, poza nielicznymi wyjątkami,

grzebie przez miesiąc mogą być po-|które rzeczywiście głęboko odczuły

$adanki o Zmarłym, może być wy- |tę wielką stratę, lejemy krokodyle

stawa, zagrają parę utworów i ko-| łzy nad jego trumną. Trzeba powie-

miec. Ale jak się nie znałoKarola |dzieć sobie prawdę w oczy, żeśmy

Szymanowskiego, tak się go dalej nie|Szymanowskiego prawie że nie zna-

będzie znać. Bo u nas w Polsce po- jli, tak jalk nie znamy; w dalszym cią-

znaje się, czci i szanuje ludzi na roz- |gu wielu innych ludzi talentu. Wszy-

kaz, bez krytycznego stosunku do|scy wiemy, @е Szymanowdski był w

jego moralnej wartości. Z tego też ciężkich warunkach materialnych, że

powodu u nas są czczone różne bez-|te pieniądze, które zostaty użyte na

talencia, a wielkim ludziom spra-|pogrzeb, bardzo by się jemu przyda-

wiamy za to ładne pogrzeby. Karola |ży, wiemy: też, że Szymanowski nie

Szymamowskiego znała Anglja, która|powiedział jeszcze swego ostatniego
zachwycała się jego utworami, znał słowa, dlatego «ciśnie się na usta

cały świat, który równie głęboko, a| smutne pytanie, gdzie byli ci dygni-

zarazem mniej sztucznie, odczułJe- |tarze, którzy powinni się w końcu

go śmierć iuznali go nieliczni w Pol-; zająć muzyką, traktowaną obecnie
niżej krytyki, a jej przedstawicielom
dać wszelkie warunki rozwoju, jak
to czynią op. Sowiety. Gdzie są ci,
którzy, zamiast dawać nagrody lite-
rackie różnym  beztalenciom, czy
żydówkom z  bolszewii, zaopie-
kowaliby się rzeczywiście, na serio,
O dziedzinie literaturyi
muzyki. Najwyższy po temu czas.
Przykład ze ś. p. pamięci Karolem

oiwskim musi być nam prze-
stragą wpodobnym postępowaniu na.

ść. Pomagajmy rzeczywis-

tym talentom rozsławiać imię Polski
na świecie. Jan Michalski.

pomódz materialnie tak, aby mogli
jak najdłużej żyć i tworzyć). Po po:
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PRZED UŻYCIEM ZMYĆ | AFLOR
GŁOWE SZAMPONEM

Ł.za Kotar Siudio_.
Pożyczki na zakup aparatów radiowych
Jak się dowiadujemy Zarząd Gminnej

Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej w
Przerębce, poczta Gorzkowice, uchwalił

wydzielić z ogólnych funduszów Kasy su-
mię 500 zł. i przeznaczyć ją na pożyczki dla
osób chcących założyć sobie aparat detek-

torowy.
Uchwała Kasy Gminnej w Przerębce

jest dowodem, jak czynniki społeczne do-

ceniają rolę radia na wsi i wskazuje drogę

po jakiej najłatwiej osiągnąć radiofonizację

nawet w ośrodkach stosunkowe mniej za-

możnych.

Atrakcyjne słuchowisko Jasnorzewskiej

wznawia Polskie Radio.
Słuchacze pamiętają napewno dobrze

słuchowisko Marii Kossak-Jasnorzewskiej

p. t. „Biedna młodość”. Słuchowisko to

wywołało nawet żywą dyskusję, jaka się

rozwinęła na łamach tygodnika „Antena“.

Wszystkie przeżycia Antosi, bohaterki słu-

chowiska, będą mogli radiosłuchacze usły-

szeć po rąz wtóry dnia 11.IV o godz, 16.30.

Odżyje również tym razem w audycji pro-

blem bezrobocia młodzieży i tragiczne nie-

raz walki o zdobycie miejsca w życiu. Naj-

lepszym dowodem, jak żywotne i palące

jest zagadnienie, poruszone w tym słucho-

wisku — są głosy słuchaczy, którzy jedno-

głośnie przyznali tej audycjipierwszeństwo

w plebiscycie.

Pierwszy wiosenny spacer.

Rozgłośnia Wileńska w porozumieniu z

Z. P. T. organizuje dzisiaj — zamiast nor-

malnej wycieczki niedzielnej —pierwszy

wiosenny spacer w piękne podmiejskieoko-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W: całym kraju po chmurnym ranku w

ciągu dnia dość pogodnie.

Ciepło.

Umiarkowane wiatry z kierunków po-

łudniowych.

| WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Rekolekcje zamknięte dla pań,

zorganizowane przez Ill-ci Zakon

Dominikanek świeckich w Wilnie,

odbędą się w Kalwarii w dniach od

30.IV wielczorem do 4.V rano pod
kierownictwem ks „prof. W. Urma-
|nowicza. Bliższe informacje i karty

zgłoszeń można otrzymać w ksizgar-

ni K. Rutskiego, ul. Wileńska 38,
Z MIASTA.

— Tymczasowy Komitet organi-
zacyjny Kasy Bezprocentowej przy

parafii św. Teresy (Ostrobramskiej)

w Wilnie, podaje do wiadomości, że

dziś w: sali klasztoru Ojców Karmeli

tów Bosych przy ul. Ostrobramskiej

12, o godz. 19-ej odbędzie się Walne

zebranie celem wyboru Zarządu,

Komisji Rewizyjnej i Sądu Polu-

bownego, na które uprasza się o

przybycie wszystkich członków i

sympatyków.
— Kurs ogrodniczy. Wileńskie

Towarzystwo Ogrodnicze — otwie-

ra 2-u tygodniowy praktyczny Kurs

Ogrodniczy od dn. 15-go kwietnia

b. r. 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) tele-

fon 332.
Pobyt ministra Poniatow-

skiego w Wilnie. W, dniu 10 bm.

przybył do Wiilna p. minister rolnic-

twa i reform rolnych Juliusz Ponia-

towski w towarzystwie p. dyrek-

tora gabinetu Krzyczkowskiego. B.

30 gr. Przewidywana trasa 6—7 klm. Po-

wrót około 3 pp.
„Małżeństwo!

W. środę 14 b. m. odbędzie się czwarte

kołejne przedstawienie dla radiosłuchaczy

w teatrze miejskim na Pohulance. Na sce-

nie interesująca nowość „Małżeństwo”. Bi-

lety po cenach specjalnie niskich do naby- lice Wilna. Wyjazd o godz. 10, Zbiórka cia codziennie od 12—13 i od 17—19 w

przed dworcem osobowym. Koszt przejazdu , księgarni Zawadzkiego przy ul, Zamkowej.

  

  

 

Kronika wileńska
minister po odbyciu konferencji z
p. wojewodą Bociańskim zlustrował
wydział rolnictwa i reform rolnych
po czym udał się do Izby; Rolniczej,
gdzie odbył konferencję z prezesem
Izby,

Następnie p. minister przeprowa-
dził lustrację Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych.

W. godzinach wieczornych p. min.
Poniatowski odjechał do Warszawy.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Petycje mieszkańców Zwie-

rzyńca, Mieszkańcy Zwierzyńca
zwrócili się do władz miejskich z

prośbą o przyśpieszenie remontu
mostu Zwierzynieckiego, który od 2
miesięcy jest zamiknięty dla ruchu
kołowego. (h)
— Zlikwidowanie strajku na ro-

botach miejskich. Na skutek inter-
wencji władz miejskich i Inspektora
Pracy zlikwidowany został strajk

robotników, zatrudnionych przy ro-
botach miejskich. (h)

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wystawa K. O. P. W dn. 12—

16 kwietnia rb. otwarta zostanie w

Wilnie w lokalu Poadoficerskiego
Kasyna Garnizonowego (ul. Mickie-

wicza 11) wystawa oświatowa —-

strująca dorobek kulturalny Kor-

pusu Ochrony Pogranicza, Wystawa

otwarta będzie w godz. 14—18,
wstęp bezpłatny.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Koło Polonistów Studentów

U. S. B. komunikuje, że w dniu 6-ym

b.m. został zatwierdzony przez J. M.
P. Rektora zarząd Koła w następu-
jącym składzie:

prezes — kol. Czesław Ptak; wi:
ceprezes — ikol, lks, Wacław Malew-
ski T.J., sekretarz I — kol. Żantnar
Konstanty; sekretarz II — kol. Ejsy:

montówna Irena; skarbnik — kol.

Władysław Korotaj; bibliotekarz —

kol. Jadwiga Jurkszusówna; kierow

nik czytelni — kol. Jan Karpiej,
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Nareszcie podpisano umowę
między właścicielami a dozorcami

domowymi. Dnia 9 bm. na konferen-

cji przedstawicieli związków wła-
šcicieli domów z delegatami organi-

zacyj dozorców domowych, po dłuż-

”SPRZEDAJESIĘ
plac
mtr,*

 

 

obszaru 4000 30 ha ziemi bez zabu-

przy ul. Rossa dowań w pow. Lidz-, Mickiewicza 47.

Polskie Radio Wilno |
Niedziela, dnia 11 kwietnia. |

8.00. Sygnał czasu i pieśń. 8.03. Gazetka

rolnicza. 8.21 Pieśni chóralne. 8.27 Rozm.

Rolnicze. 8,35 d. c. pieśni chóralnych. 9.00

Transmisja nabożeństwa z kościoła oo. Ber-

nardynów. 10.30 Muzyka. 10,45 Płyty. 11,57

Sygnał czasu i hejnał, 12,03 Poranek mu-

zyczny. 13.00. Życie kulturalne miasta i pro|

winoji. 1312 d. c. Poranku muzycznego.|

14,00 Uroczystość rozdania nagród udzęstni-,

kom biegu Raszyn — Warszawa. 14.20Ra- |

diowy abonent Stolicy Nr. 100.000, 14,30|

Mazurskie pieśni weselne, 15.15 Zespół

Harmonistów Władysława Kaczyńskiego.

1530 Audycja dla wsi. 15,55 Płyty. 1600)
Audycja świetlicowa. 16.30 „Biednamło-

dość” — słuchowisko, 17.00 Podwieczorek

przy mikrofonie. W przerwie ok, g. 17.55|

Pogadanka aktualna. 19.00 Szkic literacki—|

„Z życia Orzeszkowej”. 19.20 Koncertży- |

czeń. 20.20 Transmisja zakońdzenia meczu

piłkarskiego Warszawianka — Cracovia.

20.35 Wiad. sportowe. 20.40 Przegląd poli-

tyczny. 20.50 Dziennik wieczorny. 21.00

„Żółty mops” — komedia muzyczna. 21,40

Pieśni węgierskie w wykonaniu chóru Pra-

cowników Elektrowni w Budapeszcie.

2210 Orkiestra Wileńska. 22.55 Ostatnie

wiadomości dziennika radiowego.

(RAT DZEEWA ISSNEI

szych debatach została podpisana

mowa umowa zbiorowa. Przewiduje

ona m. in. dla poszczególnych grup

dozorców termin wymówienia pra-

cy zależnie od kategorii od 6 tyg. do

6 mies. Umowa będzie obowiązy-

wała od 1 lipca 1937 r. (m)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Sodalicja Marjańska Akade-

mików U. S. B. w Wilnie zawiada-

że /w niedzielę dn. 11 b. m. omia,
godz. 18 w lokalu własnym (Wielka

64), odbędzie się Zebranie Sekcji

Wyrobienia Wewnętrznego z retera

tem ks. dr. K. Kucharskiego T. I;

p. t. „Psychologia wielkości, a życie|

wewnętrzne”. Obecność członków

konieczna.

KRONIKA POLICYJNA.

— Żydziek wyrywa torebkę kobiecie.

Przechodzącej ulicą Niemiecką  Oldze;

Feodorowiczowej (Połocka 48) żydek por-

wał torebkę z zawartością 30 zł. Podczas

ucieczki złodziejaszek został ujęty. (h)  
LOKAL

SPRZEDAM

 

żeństwo” z pp. Niedźwiecką

czem w rolach głównych.

gosłowiańskiego

hulance odbędzie

słynnego

wianskiego „Obilic“.

Janiny Kulczyckiej.
teatru,

handlowy z mieszka- przygotowuje i

miem do wynajęcia.mi

806

  

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

 

o godz. 4,15 po cenach propagandowych
sztuka E. O'Neill'a „Anna Christie",

O godz. 8.15 w. powtórzenie sztuki „Mał-
i Szpakiewi-

— Koncert Akademickiego chóru Ju-
„Obilic“ w Teatrze Miej-

skim na Pohulance. We wtorek, dnia 13 b.
m. wieczorem w Teatrze Miejskim na Po-

się tylko jeden występ
chóru Akademickiego Jugosło-

— Teatr muzyczny „Lutnia”*, Występy
Tydzień propagandy

Dzisiejsza popołudniówka wesoła i

 

*5p. „Rose-Marie ,

Jutro „Taniec szczęścia”.
— Dziś o godz. 8.15

— Ostatnie widowisko dla dzieci w

„Lutni”. Dziś o godz. 12.15 w poł. widowi-

sko dla dzieci „Księżniczka na grochu”

grana po raz ostatni mimo powodzenia, ja-

kiem się cieszy.
<64 SA

Si I i ią

STUDENT U. S. B. |
«. Mierniczy

jeści w gimnazjum, TECHNIK

oraz udziela tachowo wykwalitikowany | =
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Uroczysta prapremiera w Wilnie

Film Niebiańskiej Opiekunki Wilna!

kinematografii dla Najświętszej

|| Panny w Ostrej Bramie

Film wiary i nawrócenia!

  

 

co w Ostrej
świecisz
Bramie

Mieczysław Cybulski,
Junosza Stępowski,

Lena Żelichowska, Jan Kurnakowicz,
Tekla Trapszo; : Stanisław Sielański.

Kolorowy dodatek w 2-ch akt, „Zmiana warty".

W rolach głównych:
Maria Bogda,

Nad program:

(lprasza się o przybycie na początki seansów punktual nie:
1200 — 2.00 — 4.00 — 6.00 — 800 —10.15

 

TELEGRAM. Kino „Pan“ Wilno
Przyježdžamy w niedzielę 11 kwietnia do Wilna na premierę na-

szego filmu „TY -CO W OSTREJ ŚWIECISZ BRAMIE"

MARIA BOGDA
MIECZYSŁAW CYBULSKI
 

Dyrekcjia kina „P A N* umożliwi P. T. Publiczności bezpośredni kontakt z bo-

haterami tego pięknego filmu: Marią Bogdą i Mieczysławem Cybulskim, którzy w cza-

sie przerw między seansami rozdawać będą osobiście swoje fotografie.

ZAPAMIĘTAJCIE
Po 2 miesięcznym nienotowanym powodzeniu w Warszawie

| ż i k i
| dniachwkinie „MElIOS" **2'udziatom EdaEniusza B O DO

PIĘTRO WYŻEJ
którą publiczność uznała za najlepszą i najweseis га

z dotychczasowych wyprodukowanych w Polsce

Głosy prasy: „Nareszcie dobry film polski”
„owietna ta komedia nie ustępuje w niczym dobrym komediom za-
gran produkcji, a rozmachem reżyserii, z pomysłami imponuje po-
prostu“
„Od początku do końca uwaga widza jest skupiona a wesołość na
widowni doprowadzona do maximalneggo poziomu.

 

  

 
 

MARS| o czym marzą kobiety
Od godz. 4-ej

„Nie ufaj mežczyžnie“
й Rež. V. S. VAN DYKča

3 gwiazdy — Joan GRAWFORD, Clark GABLE i Franchot TONE.
Nadprogram: Piękna kreskówka i aktualia.

Sa ESS

Na sezon wiosenny I letni gustowne |
SUKNIE, BLUZKI, SPÓDNiCZKI, SZLAFROK,

SWETERKI, BIELIZNA

wytworna konfekcja, gal- nteria, trykotaże
Największy wybór :

П‹о'пц!. krawatów, skarpet, pończochit. d. Ą'

оее W. NOWICKI Meg. 30
własna nowości
wytwórnia 0 b u w i a sezonowę

JJ O
=

 
Na sezon wiosenny Е

bluzeczki haftowane, sealiki, pończochy, rękawiczki.
bielizna damska i męska, krawaty, skarp txi i t. d

„oe. Maria Kosinowa
Mickiewicza 11a Ceny d>stępne ul. Ś-to Jańska 6

|LKEEKAA K A:

W zawrotnym tempie życia +00. 00000006402
dobie rekordów, zdobyczy — POMÓŻMY
bije wszystkie rekordy 3  SLIŹNIM $
kto dobrze czas liczy oO

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE |'
poleca =

w. JUREWICZ a ka a. a>
pić z lombardu ma-

A; szyny. Łask. ofiary

jna „kupno maszyny”

Reklama jest dźwignią handlu (54540 28.
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W. DOWGIAŁŁO
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WDOWA

iz 2-giem dzieci, szy-
ciem mogłaby zarobić

 

 

JUTRO PREM ERAС@ЛМ@ — когола Polskiej Produkcji |

ORDYNAT
Michoro'

wg. powieści Heleny MNISZEK

dalszy „TF EDOWATEJ: s
Wiszniewska, Chmielewski, Grabowski i in.

  

Dziś nieodwołalnie
ostatni dzień

    

 

W ro!. gł.

 

BROONIEWICZ, JUNOSZA-STĘ-
BARSZCZEWSKA,; CWIKLINSKA,

„DAMA KAMELIOWA' Greta Garbo
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ZA RPUIEZCHU
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Ji ii

Leon Łopuszański
amkowa 4

PŁASZCZE damskie modele
Wieiki wybór. Ceny niskie

(CO A i SU
Kk
i

 
  

Naipiakniejoca z pięknych, rewel. gwiazda Europy, bo| „ Polskie Kino
aterka filmu i 4 i i ulubiony aman: a a"again Danielle OarieuX ucza! Światowid

= Ps
filmie prod. ; 4 (Pierwsza Spre-
światowej £ Cc ” o fi wa Zaktiny)

Flm ktyry každego zachw:ci. Nadpr. Dodatek i aktualia. Ostatnie dni. Pocz. o g. Z2>ejjKATHE V. NAGY.
 OORZKOZKE ERIEROEWIARKEOOOETEARSJSOC ATRI ZEP IBPURE

HELIOS |
w milionowym  

 

Dziš fenomenalnytenor włoski bożyszcze Europy i Ameryki
Г ® a

Benjamino Gigli
wprzez „Dla Ciebie Mario“
W. roli glównej- kobiecej wvbiina artystkajśpiewa Ave Maria

EC
|. «SPORCIEte: Nad program atrakcje

PSZ GD NZ POK NTT

 

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godr. 9 — 18. CENY PRENUMERATY; miesięcznie, : odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie uł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—
CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty xł. 1— za mm. jednoszp., uekrologi 40 gr. ra tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w driale ogłoszeniowym xa
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty ra wiersr druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 23%+ drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki Administracja zastrzega

obie prawo smiany termiru druku ogłoszeń ! nie przyjmuje zestrzeżeś miejsca.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWJERZYŃSKI.

  
  

go Wilno, Mostowa 1. ы _ Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.
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