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Wilno, Wtorek 13 kwietnia 1937 r.

Kościół Katolicki w Niemczech
broni się przed

BERLIN 12.4, W kościołach ka-
tolickich Berlina odczytano w nie-

dzielę z ambon dwa kolejne listy pa-

sterskie biskupa berlińskiego hr.
Preysinga. W. pierszym z tych li-

stów biskup protestuje przeciwko

najnowszym zarządzeniom wiładz, do

tyczącym młodzieży. Na macy tych

zarządzeń dzieci bywać mogą w koś
ciołach zasadniczo tyllko raz tygod-

niowo, przy czym ustalono wyraźnie

że uczęszczanie do kościoła nie mo-

że być dzieciom nakazane. W, ten

sposób stwierdza biskup — praktyki

falą pogaństwa
|religijne młodzieży są de facto po-

ważnie skrępowane. Biskup berliń-

laki protestuje również z powodu

| przepisów, uniemożliwiających dzie-

ciom korzystanie ze żłobków, ogród

ków i ognisk, kierowanych przez za-

‚ Копу, :

| W drugim liście pasterskim bis-
| kup hr. Preysimn$ wzywa ponownie

rodziców: katorickich do dalszej wal

ki a szkołę wyznaniową, zagwaran-

towaną Konikordatem pomiędzy Sto-

licą Apostolską a Rzeszą Niemiegką.

 

Deklaracja nowego ministra
spraw wewnętrznych na węgrzech

BUDAPESZT 12.4. Nowomiano-

wany minister spr. wewn, Szell o-

świadczył dziennikarzom, iż polity-

ka jego będzie dążyła do celów, ja-

kie siormułował prezes rady mini-
strów Daranyi.

Będzie to polityka konserwatyw-
na, oparta na podstawach narodo-

wych i chrześcijańskich, przepojona

duchem: społecznym.
Minister uważa, iż przede wiszy-

stkiem jego obowiązkiem będzie u-

trzymanie ładu i spokoju.

Szczególna uwaga będzie zwróco

na na komunizm, będący ruchem,

zmierzającym do przewrotu pań-

stwowego i społecznego.

Doniosłe uchwały włoskie
w sprawach kolonialnych

RZYM. 12.4. „Corriere della Se-
ra”, omawiając uchwały rady mini-

т kolonialnych,strów w sprawach

ziwrajca uwagę na doniosłość utwo-

rzenia dowództwa wojsk i powoła-

nia do życia dowództwa marynarki

wojennej 'w północnej Afryce. Ww

Afryce wschodniej podjęte zostaną

natomiast olbrzymie prace celem:

rozbudowy portu w Assab. Afryka

północna — pisze dziennik — bę-

Rząd brytyjski w sp
LONDYN 12.4. Cała. prasa

dzinnych narad gabinetu,
nych sytuacji, wywołanej

an-

gielska podkreśla doniosłość odby-

tych wiczoraj niespodziewanie 2-g0-
poświęco-
blokadą

Bilbao. Dzienniki podkreślają różni-

ce pojęć, jakie zachodząmiędzy po-| rzecz jednej ze stron.

dzie za parę dziesiątków lat dobrze

zagospodarowana i silnie  zaludnior

na, a w konsekwencji wojskowe

znaczenie kraju zostanie spotęgowa-

sposobionych naprawdę pokojowo,

będzie utrzymywanie z

imperialnymi dobrych stosunków

współpracy, opartej na równych pra-

wach.

ina pełnym morzu i twierdzą, że

gabinet brytyjski postanowił uszano-

wać pas 3-milowy, o ile w jego o

brębie odbywa się skuteczna bloka:

da, nie chcąc obarczać się odpowie

dzialnością czynnej interwencji ne 
zycją wewnątrz wód terytorialnych

 

Ku czci ś.p.
WARSZAWA. 12.4, Dn. 15 b. m. | szawie inauguracyjne

F. Ruszczyca
zebranie iko-

mitetu uczczenia pamięci Ferdynan-

 

ne. To też w interesie mocarstw, u-|

Wiłochami |

rawie blokady Bilbao „
  
  

  

   

odbędzie się w sali Senatu R. P. z

inicjatywy: Koła  Wilnian przy Tow. | da Ruszczyca.

Rozwoju Ziem Wschodnich w War-

Nowa radiostacja w Warszawie
WARSZAWA. 12.4, Z dniem dzi- 23.00 do 24.00. W związku z tym

siejszym Polskie Radio uruchomiło audycje stacji Warszawa 1 kończyć

drugą radiostację nadawiczą War- się będą o godz. 23-ej, a radiosłu-

czawę 2, która pracować będzie na chacze, którzy będą chcieli słuchać

falach średnich — 216,8 m., obok programu w późniejszym czasie, mu-

dotychczasiiwej stacji Warszawy 1.| szą przełączyć aparaty z fal długich

Program Wiarszawy 2 nadawany bę- Warszawy 1 na fale średnie War-

dzie w godzinach 13.10 do 15.40 i od|szawy! 2.

Kronika telegraficzna

** Ojciec św. mianował swymdelega- ** Zamieszkali w Paryżu Chińczycy

tem na koronację króla Jerzego 6-$0 msgr. pobili się na tle różnic politycznych. Jest

czoszki jedwabne,
z
W
W
W

SALAMANKA. 12.4. Kwatera

główna wojsk powstańczychogłasza

komunikat sytuacyjny z godz. 20:

Armia północna: na odcinku 5-tej

dywizji nic szczególnego nie zaszło,

na odcinku 6-ej dywizji nieprzyjaciel,

zaatakował nasze stanowiska pod;

m. Cigan na ironcie Santander. Atak

został odparty. Na  ironcie biskaj-

skim żołnierze nasi pochowali 71

zwłok żołnierzy nieprzyjacielskich,

którzy padli w czasie wczorajszego

ataku na pozycje pod Arralde, Na

tym odcinku 21 żołnierzy z bronią

oraz 40 wiościan przeszło na naszą

stronę. Na odcinku 8-ej dywizji wy-

strzałów karabinowych i ar-
miana

a

tyleryjskich. Na froncie pod Avila

nieprzyjaciel „nowy atak na

odcinkach Robledo de Chavela. A-

tak ten został energicznie odparty.

Dywizja Soria — atak nieprzyjacie-

la na drogę Guadalajara został od-

|party przez oddziały nasze ogniem

| maszynowym. Nieprzyjaciel wyco-

iał się, ponosząc znaczne straty. |

Grupa armii Madrytu: Na ironcie

madryckim wojska nieprzyjacielskie

po dłuższym przygotowaniu artyle-

ryjskim, podjęły nową serię bardzo

gwałtownych ataków. Wszystkie u-

WADY CERY
eEa! ‚ И‚::У‚ OPALE a

'CAJĄ NAJŁADNIEJSZĄ Ki
BIELĘGRUJE | UDELIKATNIACERĘ
REM

PRECIOSA
„PERFECTIOM KŚ

  
siłowania nieprzyjaciela zawiodły,
rozbijając się.o zdecydowany opór

naszych wojsk. Oddziały szturmowe

nieprzyjaciela poniosły bardzo wiel

kie straty w materiale, 42 czołgi, po

przedzające piechotę, zostały unie-

ruchomione przez nasz ogień, 7 czoł
gów wpadło w nasze ręce. Pod Cer-

ro dela Guila i Cuesta de Las Perdi-

ces walka była bardzo zawzięta. Li-

nie nasze atakowały brygady ochot-

ników zagranicznych „Lister Taha-

ro; Dimitrow” oraz 54-ta i 58- bry-

gady. Na odcinku miasta uniwersy-

teckiego w momencie największego
nasilenia ataku nieprzyjaciela
działy nasze wyszły z okopów, Śpie-

wając hymn legionów i brawurowo;

zaatakowały skrzydła nieprzyjaciela|

Brygady miedzynarodowe zostały;

odrzucone i dziesiątkowane ogniem|

maszynowym. Dzień wczorajszy był

dniem zwycięstwa oddziałów irontu

madryckiego.

RANNY POLAK W MARYCIE Pizzarda sekretarza kongregacji do nadzwy- dwie osoby ciężko ranne.

czajnych spraw Kościoła. ** W/ Japonii zakazano pochodów 1-g0

** Austria przeprowadziła dalsze do-|maja ze względu na panujący stan wyjąt-

zbrojenie tworząc kadry t. zw. milicji fron-| kowy.

towej.
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CAŁEGO /POLECZEN/TWA

MADRYT 12.4. W dniu wczoraj-

szym na ulicy Madrytu został ranny

lekko odłamkiem pocieku działowe

| go jeden z zarządzających schroni-

skiem polskim.

POLSKI ZWIAZEK
PRZEGIWGAW:     
 

bieliznę wykwintną damską, apaszki,

ubiory do sukien i t. d. w wielkim wybo

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

Zaciete walki

FRANCIS

Redakcja i Administracja ui. Mostowa Nr, 1, telefon 12- 44.

Redakcja czynua w godzinach od 12 do 13 i od 20 do 24,

 

Nr. 100
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Kult piekna szerzy Pani...
gdy Kupi pięsną modną bluzeczkę jedw. we wszystxich kolorach od zł. 4.80

szaliki gazowe, modne rękawiczki „Рессагу“, рей-

rze po cenach skalkul nataniej

ZEK FRLICZKA
WILNO, ut. ZAMKOWA Nr.S tel. 6-46 s

pod Madrytem
Czerwoni stracili 42 czołgi podczas próby ataku

BOMBARDOWANIE  -SAGUNTU.
MADRYT 12.4. Wczoraj o godz.

6 rano samolot powstańczy zrzucił

7 bomb na urządzenie portowe w Sa

gunto, powodując wielkie szkody ma

terialne.

BLOKADA WYBRZEŻY
BAJONNA 12.4. Torpedowiec an

gielski „Eagle* wyładował 115 ucie

kinierów z Hiszpanii Uciekinierzy
potwierdzają, że Bilbao jest niemal

codziennie bombardowane, a szcze-

gólnie dzielnica, gdzie skupiony jest

przemysi wojenny. Ze źródeł jpow

stańczych potwierdzają wiadomości,

żeblokada północnych wybrzeży hi-
szpańskich przez okręty. iloty pow-

stańczej zacieśnia się coraz bar-

dziej.

„PRZYJACELE* CZERWONYCH

LIZBONA 12.4. Z Sewilli dono-

szą, że komisja techniczna wojsk

powstańczych, _wyznaczona do

sprawdzenia  skonłiskowanych na

„Mar Cantabrico* przez marynarkę

narodową transportów materiałów

wojennych z Meksyku, przeznaczo-

nych dla wojsk rządowych, skonsta-

tuowała całkowitą miezdatność tego

materiału. Okazało się, że wśród

materiału znajdował się stary mo-

tor „Douglas“, ktėry juž mial za so-

54 800 godzin lotu i nie nadawal się

„uż do użytku, 12 armat modelu 1892

r. i już wycofanych z użytku 37 mi-

traliez różnych przestarzałych  ty-

pów. Ponadto znaleziono dużą ilość

żywanej bielizny damskiej, Mate-

riał ten został zalkupiony przez Fer

nando de los Rios i Sordona Ordas
za sumę 40 milionów pesetów.

BOMBARDOWANIE BILBAO
TENERYFA 12.4. Radioklub o-

głasza komunikat, że lotnictwo po-

wstańcze, wobec odrzucenia ultima-

tum gen. Mola, domagającego się

poddania Bilbao, rozpoczęło inten-

sywne bombardowanie miasta,Wiel

ka ilość bomb została zrzucona na

k
T

Roe fabryk, składów amu-
nicji i fortyfikacji wojsk rządowych
w olkręgu Bilbao. . Zniszczenie tych

| objektów jest bardzo, poważne. Sikta
sy benzyny i nafty. zostały podpa-
| lone.
| SOWIECKIE STATKI NA USŁU-
! GACH CZERWONYCH

W HISZPANIL
MOSKWA 12.4. Na skutek proś-

by. ludowego komisariatu spraw za-
granicznych, rząd włoski za pośred-
nictwem swego przedstawiciela przy,
rządzie gen. Franco, zasięgnął in-
formacji o losie załóg statków  so-
wieckich_ „Komsomoł* i  „Smido-
wicz''„Ambasador włoski w. Moskwie
Rosso zawiadomił komisarza. Litwi-
nowa, że załogi”obu statków  inter-
nowane są na terytorium, zajętym
przez powstańców i że statek „Smi-
dowiicz” znajduje się w jednym z por
tów hiszpańskich, znajdujących się
w posiadaniu powstańców.

STAMBUŁ 12.4. Minął Bostor,
kierując się na morze Śródziemne,
sowiecki dok pływający o pojemno-
ści 4 tys. ton. Dok ciągniony był

przez holowniki. *Według wszelkie-
go prawdopodobieństwa, sowiecki
dok pływający skierowany będzie
do jednego z portów hiszpańskich.

POGŁOSKI O SUKCESACH
WOJSK RZĄDOWYCH SĄ NIE-

PRAWDZIWE
SEWILLA 12.4. Gen. Queipo de

Llano zaprzeczył przez radio po-

glaskom о rzekomych sukcesach

wojsk rządowych na odcinku  Pen-

naroya. Wojska powstańcze posuną

się w Ikaždej chwili, gdy naczelne

dowództwo uzna to za stosowne na

froncie bałskijskim, gdzie znajdują

się w odległości 5 klm. od Durango.

Na froncie madryckim nie przepro-
wadziły wojska rządowe żadnego

ataku na odcinku dzielnicy uniwer-

syteckiej. Ataki na odcinki las Ne-
vas i Robledo zostały z  wielikimi

dla nieprzyjaciela stratami odparte. 

 

Kryzys polityczny..w Japonii
TOKIO 12.4. Naprężenie pomię-

od. |dzy rządem a stronnictwamiMinse-
ito i Seyulkai wzrasta w miarę zbli-

żania się dnia wyborów. Decyzja

rządu rozwiązania Izby reprezentan

tów, będąca zarządzeniem skierowa

nym przeciwko partyjnictwu, spot-

Ка!а się z poparciem stronnictwa

Szowakai i Ligi Narodowej. Stron-
| nictwa większość twierdzą jednakże

|w dalszym ciągu, iż rozwiązanie iz

| by było nezgodne z ich konstytucją

Koła zbliżone do rządu liczą się

z możliwością ponownego rozwiąza-

| nia izby, gdyby e wymagała sy-
|tuacja po wyborach.

 

P.A.L. nie może się zdecydować
wybory nowego akademika odroczono

W: dn. 10 i 11 kwietnia br. odbyły Drugi dzień obrad poświęcony

się zebrania Polskiej Akademii Lite, był wyborom nowego akademika li-

ratury,w siedzibie Akademii przy

ul. Krakowskie Przedmieście Nr. 32.

W pierwszym dniu obrad prze-

prowadzono reorganizację  perso”

nalną poszczególnych sekicyj Pol-

skiej Alkademii Literatury, załatwio-

no wiele spraw bieżących oraz

przyjęto regulamin funduszu wieczy-

stego im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego, przeznaczonego na stypen-

dia literackie w <celu odbycia stu-

diów za granicą.

teratury. Po przedstawieniu kandy-
poszczególnych akade-

|mików literatury, przeprowadzono

|dwa kolejne głosowania, przewi-

dziane w par. 23 regulaminu Polskiej
Akademii Literatury z dn. 10 lutego
1935 r.

Poniewalż żadna kandydatura nie

|uzyskała swymaganej większości 3/4

| głosów dbecnych akademików  lite-
| taka, odroczono wybory w myśl

par. 23 regulaminu na jedenmiesiąc,

|
| datur przez

 
 



„Dni przeciwgruźlicze”
„Dni Przeciwgružlioze“, rozpoczę-niej trzy stacje opieki, i tak: jedna

te 7 kwietnia, nasuwają konieczność dla dzieci gruźliczych do lat sied-
wzmianki o pracy tej instytucji, któ- |miu, druga dla młodzieży szkół po-
та wi znacznej mierze wynik swoich|wszechnych i trzecią dla młodzieży
zamierzeń uzależnia od wyniku ak-|szkół średnich.

cji finansowej tych „Dni”. Chodzi tu Stacja dla dzieci skupia dokoła
o Wileńsikie Wojewódzkie Towarzy-| siebie szereg instytucji leczniczo-
stwo Przeciwgruźlicze. opiekuńczych, jak: oddział gruźliczy

Założone w r. 1924 — rozbudo- | dla dzieci i młodzieży, preweniorium
wało arsenał przeciwgruźliczy, pro-|dzienne, kolonie letnie i zimowe, pół-
wadząc „cały szereg pożytecznych, a/ kolonie, wreszcie szpital-sanatorium,
tak koniecznych placówek. Na pier-| jako oddział przy Miejskim
wszym miejscu wymienić należy po-| Szpitalu Zakaźnym.
radnię przeciwgruźliczą, obsługiwaną Chorzy ma gruźlicę, nie należący:
przez lekarzy specjalistów. Jest ona |do młodzieży szkolnej, podlegają o-
przeznaczona zarówno dla młodzie-
ży, jak i dla dorosłych. Jeśli chodzi
o młodzież, to przeznaczone są dla

piece poradni Nr.1 i Nr.2 Wileńskie-
go T-wa Przeciwgruźliczego. Zakła-
dem leczniczym dla nich jest oddziai

EEEEEEEEEEFEEFEFEEEEEFEEFEFEE0I
RE 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.

(HSOIJEHCCJHOCOOCCOHEOCJECOOCJOCWOCEC)

Jubileusz J. E. ks. arc. J. Teodorowicza
W maju br. JE. ks. arcybiskup bilat urodził się w r. 1864, święcenia

dr. Józef Teodorowicz, metropolita| kapiańskie otrzymał w 1887 r.i
ormiańsko-katolicki we Lwowie ob-| pierwszą Mszę św. odprawił w Sta-
chodzi 50-lecie swojego kapłaństwa. j nisławowie, przed cudownym  obra-
Uroczystości odbędą się wie Lwowie zem M. B. Laskawej. Arcyjbiskupem
i Stanisławowie podczas koronacji. metropolii ormiańska - katolickiej
obrazu Matki Boskiej Łaskawej. Ju-' został w r. 1901.

 

Komisja do wyznaczenia cen
WARSZAWA. 12.4. Gen. Sławoj-

Składkowski, jalko minister Spraw
Wawn. wydał, na wniosek komisji
kontroli cen następujące zarządze-
nie:

Ponieważ zachodzi konieczność
natychmiastowego obniżenia kosz-
tów utrzymania, w których przetwo-
ry zbożowe i mączne odgrywają po-
ważną rolę, zarządzam na okres
przejściowy, t. j. do czasu wejścia, w
życie rozporządzenia wprowadzają-
cego ograniczenia przemiałowe dla
pszenicy i żyta: 1) niezwioczne uru-
chomienie komisyj do wyznaczenia
cen, do których należy powołać tam,
gdzie jest giełda zbozowo-towaro-
wa, komisarza tej instytucji w cha-
rakterze eksperta, 2) wyznaczenie
cen z urzędu na mąkę żytnią 63
proc. oraz na wszelkie kasze zarów-
no w hurcie, jak i w detalu. Cena
mąki żytniej 65 proc. w hurcie, jaka  

ukształtowała się między 7 a 9 b. m.
na wolnym rynku winna byćobniżo-
na co naymniej o 2 zł. na 100 kg., na
kaszę winny być obniżone zarówno
w hurcie, jak i w detalu co najmniej
o 5 proc. od obecnych cen rynko-
wych. Ceny detaliczne zarówno
kasz jak i mąki żytniej, nie mogą
przekraczać wyznaczonych cen hiur-
towych więcej niż o 15 proc. 3) wy-
znaczenie cen chleba żytniego, pyt-
lowego i razowego w detalu na po-
ziomie co najmniej o 2 gr. na 1 kg.
niższym od poziomu obecnego. 4)
zgioszenie iirm i osób, pobierających
za mąkę i pieczywo żytnie lub butki
pszenno-wodne ceny wyższe od wy-
znaczonych, lub też odmawiających
ich sprzedaży lub ograniczających
produkcję niezależnie od pociągnię-
cia winnych do. odpowiedzialności
karno-administracyjnej.

Napad bojówki fołhs-trontu
na dom akademicki w Krakowie

W ubiegły piątek wieczorem do
Domu Akademickiego Nr. 2 udała
się bojówika sanacyjno - socjalistycz-
na i usiłowała opanować lokal. Po
„zdobyciu pontierni bo;owkarze 0-
głosili „blokadę” i odśpiewalii „Czer
wony Sztandar”. Wiezwanego w mię
dzyczasie kuratora Bratniej Pomocy
prof. Lehra - Spławińskiego bojów-
karze! mie wpuścili do! $machu.

„Triumif* napastników trwał jed:
„nak bardzo krótko. W. niespełna pół
godziny po mapadzie mieszkańcy
Domu Akademickiego przy, pomocy
wezwanych z miasta kolegów przy-
stąpili do systematycznego oczysz-
czania gmachu z bojówkarzy. Część

' bojówikarzy rzuciła się do ucieczki,
kryjąc się pod łóżkami, kilkunastu
zdołało zbiec, wyskakując z okien.
Zatrzymanych przez mieszkańców
Domu napastników  wylegitymowai
kurator Bratniej Pomocy. Zarządzo-

 

na rewizja wykazała, że kilkudziesię
ciu bojówkarzy wślizgnęło się do
Domu Alkademickiego jeszcze wicze-
śniej, po jednemu, po czym bojówka-
rze urządzili sobie libację, o czym
świaciczą pozostawione liczne butel-
ki po wódce. Większość bojówika-
rzy byłą pijana.

Fo oczyszczeniu gmachu wysta-
wiono przed Domem  Alkademickim
straże, — Zajścia odbyły się bez
ofiar.

* *

W. piątek w południe delegacja
studentów z organizacyj sanacyjno-
lewicowych, „nie uznających* nowo
wylbranego zarządu narodowego
Bratniej Pomocy, przyjęta była na

audiencji przez p. wojewodę krakow

skiego. W. sobotę ta sama delegacja
udała się do rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego, który jej jednak nie
przyjął.

ACTI TS TITITT WERE INTO LIISERIO

ŽYCIE IDZIE SWOJĄ KOLEJĄ

 
Dzieci,ocalalew katastrolie w New London w Ameryce, zaczęły uczęsz-
czać do nowej szkoły, mieszczącej się w prowizorycznym budynku, Rozmowa z ceramikiem, Pod arkadami,

 

przy Miejskim Szpitalu Zakaźnym
na Zwierzyńcu, którego rozszerzenie
jest palącą koniecznością. Jest on
bowiem w tej chwili równocześnie
oddziałem szpitalnym, szpitalem-sa-
natorium, schroniskiem dla ubogich:
chorych 'z gruźliczą podleczoną, od-
działem krtaniowo-płucnym i oddzia-
łem obserwacyjnym.
Od r. 1935 T-wo Przeciwgružlicze

podjęło opiekę pozaszpitalną nad
gružlikami, cierpiacymi na udzielają-
cą się gružlicę.

Poza tymi instytucjami Wileńskie
Wojewódzkie T-wo Przeciwgruźlicze
prowadzi następujące placówki: Ко-
mitet BCG, prowadzi gabinet rent-
śenowski, stację górnego odcinka
dróg oddechowych, stację odm, sta-
cję gruźlicy chinungicznej i stację
gruźlicy: skóry.

Orócz tego czuwa nad pracą po”
radni powiatowych, szkoli lekarzy,
organizuje kursy instruktorskie, ogła
sza prace naukowe z dziedziny fizjo-
logii.

Szeroki zakres prac prowadzo-
nych, a koniecznych dla walki z gru-
źlicą, zasługuje na poparcie wszyst-
kich. Dajmy temu dowód, popierając
„Dni Przeciwśruźlicze*, kupując na-
lepki.

 

sport.
KOMUNIKAT

Okręgowy Ośrodek W. F. —
Wilno podaje do wiadomości, że sto-
sownie do zarządzenia Państwowego
Urzędu W. F.iP. W. organizacje
ćwiczące w objektach Okręgowych
Ośrodlka W. F. członkowie ich mu-
szą być zbadani w sezonie wiosen-
nym 1937 roku w przeciwnym razie
nie będą miełi prawa ćwiczyć.

Dla ułatwienia Władzom organi-
zacji i luźno ćwiczącym Wiychowa-
nie Fizyczne i sport. Kancelaria
Ośrodka W. F. wydaje legitymacje
W. F. bezpłatnie [za zwrotem kosz-
tu druku 10 gr.), które upoważniają
do bezpłatnego treningu w sezonie
letnim na stadionie Ośrodka W. F.

Ponadto Poradnia Sportowo-Le-
ikarska wydaje bezpłatnie książki
Vkontroli badań, oraz udziela wszel-
kich informacji a badaniu i prowa-

dzeniu ewidencji zbadanych. Porad-

mia mieści się przy ul. Wielkiej Nr.

46 i czynna jest we wtorki, środy i
czwartki od godz. 17 do godz. 19-ej

dla panów, a w piątki dla pań.

Nowości wydawnicze
Ukazał się nowy numer 17 Prosto z

mostu, prawie w całości poświęcony pamię

ci Karola Szymanowskiego. Numer zawiera

prace Stanisława Piaseckiego „Od Tymo-

szówki po Skałkę', Konstantego Rėga-

meya „ I'wórczość Szymanowskiego”, Roma-

na Maciejewskiego „Religijność Szymanow-

skiego”, . Zygmunla Mycielskiego „Karci

Szymanowski”, „Bolesława Micińskiego

„Pamięć', Stefanii Szurlejówny „Pogrzeb

Szymanowskiego”, Michała Kondrackiego

„Wspomnienie o Szymanowskim”, Jerzego

Walldorfa „Wychowawca pokoleń”, Jerze-

go Andrzejewskiego Wspomnienie — oraz

listy Szymanowskiego do rodziny i przyja-

ciół i duży zbiór fotografii z różnych okre-

sów jego życia.

Numer ten jest hołdem redakcji „Prosto

z mostu“ dła pamięci wielkiego twórcy.

którego z redakcją łączyły bliskie sto-

sunki.

B. U. L. zmodernizowane. Biblioteka

Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży

Szkolnej — któż nie pamięta szarychksią-

żeczek, które za kilka czy kilkadziesiąt

kopiejek, czy hallerzy lub groszy dawały

rozkosz obcowania z arcydziełami literatu-

ry polskiej i obcej. Tu niejednokrotnie po

raz pierwszy dorywalaśmy się do Sienkiewi

cza, Orzeszkowej, Prusa, Szekspira, Byro-

na i wielu, wielu innych. Dobrze się więc

stało, że Gebethner i Wolif zdecydował się

odnowić biblioteczkę: skrócił nazwę, zmi3-

nił szatę zewnętrzną na wskroś współczes-

ną, i w takiej zmienionej postaci zaczyna

prezentować najbardziej współczesnych pi-

sarzy i najbardziej współczesne tematy.

Aby jednak zademonstrować, że nie bę-

dzie się zaniedbywało i autorów klasycz-

"| nych, wydano na początek świetną nowelę

B. Prusa „Sieroca dola" obok tomiku, za-

wierającego, dwa najlepsze także opowia-

dania F. Goetla: „Pątnik Karapeta“ i

„Cyprian Czyż”, W dalszym ciąguwydaw-

nictwo zapowiada tomiki Zarębiny, Orzesz-

kowej, Makuszyńskiego, Konopnickiej, cykl

historyczny oraz przyrodniczy. *
ARKADY. Rok trzeci Nr. 4. Kwiecień.

Cena 3 zł. Treść: Salon 1937. U podstaw

włoskiej nowoczesnej architektury. Ferra-

ra Fez Windsor Pena Plowdiw Warszawa.

Osiedla pod  Sztokholmem. Z mieszkań

warszawskich. Hellenistyczny portret rzym-
sko-egipski. Syrena. Trzy portrety Włady-
sława IV przez Rubensa. Plakat angielski.

0.ZN. organizuje pospolite ruszenie
Qdrębna organizacja młodzieży

Lwów, w kwietniu. tolicyzmu został postawiony jasno i
Pierwsze zebranie lwowskiego wyraźnie, ale nie wiyjaśnił tego sto-

miejskiego sektora” O. Z. N. odby-| sunku w sposób dokładny i szczegó-
ło się w dniu 7 b. m. w sali ratuszo-| łowy. Inne ustępy przemówienia p.
wej, wypełnionej po brzegipublicz- | Starzyńskiego mie zawierały nic no-
nością, zaproszoną na tę uroczystość. |'weśo, w porównaniu z deklaracją
Ponieważ jednak zaproszenie na ze- |plk. Koca i właściwie były jej po-
branie było trudno uzyskać, prze-|powtórzeniem i streszczeniem. Ani
ciętny Iwioiwianin musiał się konten-| słowa nie znalazł p. Starzyński dla
tować transmisją radiostacji lwow-| trapiącej nasze miasto kwestii ży:
sikiej. Niestety, i tu go spotkał za-, dowskiej.
wód, gdyż przez pierwsze 15 minut| Przemówienie p. Starzyńskiego
radio lwowskie nadawało Be! nie wyróżniło się niczym. Inni mów-
szmeryj z sali ratuszowej, po tym, pe| cy, którzy przemawiali w imieniu
krótkich informacjach speakera, w, warstw lwowskiego społeczeństwa,
rodzaju: „są tu nieprzeliczone tłu- | mieli przemówienia ujęte krótko w
my:' it. p. usłyszano przemówienie|formie deklaracyj. Ponieważ prze-
prezydenta Ostrowskiego, który: —|mówienia te zostały uurzecinio „uzgo
jak zwyłkle — zapewnił, że zawsze|dnione”, więc jednostajność ich for-
wierny Lwów najgłębiej odczuwa my nikogo nie zaskoczyła. Stosun-
potrzebę konsolidacji. Potym już ra- | kowo najlepiej wypadło przemówie-
dio mie nadawało dalszego ciąguu- | ne inż. Kolbuszewskiego w imieniu
roczystości, lecz połączyło się z roz- | mżynierów, najbardziej zaś ogólne
głośnią warszawską, a przed tym| było przemówienie p. Pfaw'a w imie-
jeszcze nadało kilka płyt gramofo- |niu kupców. Przy końcu zebrania
nowyjch. | uchwalono depesze hołdownicze. Ca-

Uroczystość jednak odbyła się we- | łe zebranie trwało około półtorej go-
dle nakreślonego planu. Z mówiców| dziny.
zamiejscowiych przemawiali p. Sta-| Przed zebraniem oficjalnym od-
rzyński, komisarski prezydentWar- | było się jednak w lokalu O. Z. N.
szawy i p. Skulski, o którym przy- |przy ul. Bourlarda zebranie nieofi-
pominano, że był ongiś premierem. | cjaine, na którym p. Starzyński dość
P. Starzyński oświadczył, że O. Z. N. | surowo oceniał prace O. Z.N. na te-
jest rwłaściwie pospolitym ruszenieni | renie miasta Lwowa. Wspomniał
narodu polskiego, czym bynajmniej | też, że zostanie założona odrębna or-
nie ,wzbudził entuzjazmu wśród siiu- | ganizacja młodzieży, gdyż miodzież
chaczy, znających historię. Oświad-| — tak oświadczył — zadecyduje o

 

czył, też, że stosunek O. Z. N. do ka- powodzeniu całej akcji.

Zjazd Okręgowy Organizacyj
i Kółek Rolniczych

W, dniu 11 bm. w. sali Związku już legitymacyj członkowskich na
Oficerów Rezerwy w Wilnie przy, przeszio 4 był.
ul. Orzeszkowej 11 odbył się dorocz-|
my walny Zjazd Okręgowego T-wa
Organizacyj i Kółek Rolniczych z
powiatów. wileńsko-trockiego.

IW! zjeździe wzięło udział 179 de-
legatów ze 107-miu jednostek orga-
nizacyjnych oraz przedstawiciele sze
regu urzędów i organizacyj.

O godz. 11 min. 30 zjazd zagaił
prezes T-wa Taurogiński, który w
obszernym referacie omówił ogólną
sytuację rolnictwa.

Sprawozdanie z działalności T-wa
za rok ubiegły wygłosił kierownik
Edward Żywiecki. Liczba kółek rol-
niczych w. roku sprawozdawczym z
89-ciu doszła do 123, liczba człon-
ków, którzy wylkupili legitymacje
członkowskie z 2.115 podniosła się
do 3.401. Na rok 1937 wykupiono

Zkolei odczytane zostały spra-
wozdania kasowe oraz Komisji Re-
wizyjnej, której wniosek 0 udziele-
niu  absoltorium został przyjęty
przez aklamację. Następnie przyjęty
zostalł plan pracy i budżet na rok
1937/8.

Nad sprawozdaniami wywiązała
się dyskusja, w której brało udział
przeszło 30 delegatów. Dyskusja
trwała około 2-ch godzin i w wyniku
której Zjazd zgłosił szereg uchwał i
wniosków zmierzających ku poanie-
sieniu rolnictwa i usprawnieniu pra-
cy T-wa.

Przewidywany. porządkiem dzien-
nym referat p. gen. Żeligowskiego
na temat „Samorząd gminy czy or-
ganizacje dobrowolne w pracy nad
podniesieniem rolnictwa' z powodu
nieprzybycia па zjazd p. generała
nie został wygłoszony. 

Nareszcie naprawiono komunikację
nad jezioro Narocz

Wiskutek. prowadzonych od dłuż-
szego czasu starań о usprawnienie
komunikacji Wilna z jez. Narocz —
Dyr. Okr. Kol. Państw. w Wilnie
ostatnio uwzględniła słuszne żąda-

dania: sfer turystycznych i sporto-

wych.
Od 22 maja będzie obowiązywał

noiwy! rozkład kolejowy, a mianowi-

cie (dodziennie będzie odchodził z
Wilna pociąg o godz. 13.30, przyby-
cie dlo Łyntup — 18.10, przybycie
do stacji Kobylnik (Narocz) — 20.32.
Odjazd z Kobylnika о godz. 0.20,
przybycie do Łyntup — 2.10, przy-
bycie do Wilna 7.15.

Poza tym w okresie letnim — od

TBaig OEWEEDa ei iPAS
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„MAJESTIC* ZOSTANIE OKRĘTEM SZKOLNYM

6.VI do 5.IX będą kursowały pocią-
gi: roboczy — odjazd z Wilna 8.38,
przybycie do Łyntup 10.38, przyby-

| cie do Kobylnika — 12.37. Oajazd Z
Kobylnika 16.26, przybycie do Liym-
tup 1.08, przybycie do Wilna 20.30
W, dnie świąteczne będzie kursował
pociąg odchodzący z Wilna 7,22,
przyb. do Łyntup 9.22, przyb. do
Kobyllnika 11.17, Odjazd z Kobylni-
ka 17.59, przyb do Łyntup 19.50,
przybycie do Wilna 22.22.
Powyższy, rozkład jazdy, uwzględ-

nia w godz. rannych przybycie do
Wilna pociągów z Warszawy i Li-
dy, w godzinach wieczornych  (po-
wrót) odjazd pociągów w kierunku
Warszawy. (s)

zy

 

 

 

Oibrzym oceaniczny „Majestic”, od

   
paru lat wycofany z ruchu został na-

byty przez admiralicję angielskąi będzie przerobiony na okręt szkolny,

 

 
 



PRUSY I NIEMCY
Formalnie Prusy przestały istnieć

z chwilą, gdy podział Rzeszy na kra-
je został zastąpiony przez podział na

okręgi administracyjne. Faktycznie

jednak Prusy, jako pewien całokształt

interesów i dążeń w łonie narodu nie-

mieckiego istnieją nadal. Przypo-

mnialo o ich istnieniu niedawne po-
jednanie między Hitlerem a Luden-

dorfem. Ten ostatni jest raczej |

przedstawicielem ducha pruskiego w ;

polityce niemieckiej. Zajmuje on wy-

sokie stanowisko w opinii armii, to
zmaczy wyższych kół wojskowych, a

te koła właśnie są kwintesencją du-

cha pruskiego.

Niesądla nikogo tajemnicą dwie

rzeczy — pierwsza, że między naro-

dowym socjalizmem a wyższymi ko-

łami wojskowymi w. Niemczech ist-
sieje tylko współdziałanie, a nie

istotna jednolitość poglądów i druga,
Że wyższe koła wojskowe pruskie
nie są zadowolone z polityki zagra-

nicznej kanclerza Hitlera.
Pamiętamy, jak długo się wahał

stary marszałek Hindenburg, zanim

zgodził się na oddanie władzy Hitle-

rowi, a wszak Hindenburg był wier-

mym reprezentantem tego właśnie

ducha pruskiego w polityce niemiec-

kiej. Koła stojące przy Hindenbur-

$u poparły Hitlera, bo przynosił on

powodzenie w walce z marksizmem

i z Niemcami „demokratycznymi“, bo

zaprowadził ład i porządek w umy-

słach, bo przywrócił sprawom wojska
należyte miejsce w państwie i stwo-
rzył warunki polityczne, umożliwiają-
ce odbudowanie armii niemieckiej.

Lecz kołom tym jest obce to wszyst
Ko, co Hitler nazywa w swym progra-

mie socjalizmem, a có należy rozu-

mieć, jako dążenia społeczne, jako

program zrównania wszystkich Niem-

ców w ich prawach i obowiązkach

oraz zaspokojenia interesów gospo-

darczych najszerszych warstw. Nie

omylimy się chyba, wyrażając opinię,
Że te wyższe koła wojskoweniemiec.
Kiśtważają rolę Hitlera"za przej“

ściową i myślą na serio o tym, że gdy
kanclerz obecny rolę swą spełni, to

tsiinie się w cień, a na plan pierwszy

wysuną się te czynniki, które razem
z Bismarckiem doprowadziły do zje-

dnoczenia Niemiec. W całym, tak

ciekawym procesie przeobrażenia

wewnętrznego w Niemczech ten kon-

£likt między dążeniami Hitlera i hit-

lerowców a planami wyższych kół
wojskowych i reprezentowanym
przez nie duchem pruskim zajmuje

bodaj pierwsze miejsce. Wydaje się

nam, że istnienie tego koniliktu jest

jednym z powodów szczerych ten-
dencyj pokojowych kanclerza Hitle-
ra — wszak nie trzeba być bardzo

przenikliwym, by się zorientowąć, że

w.razie wojny kierownictwo nie ty!-
ko działaniami wojennymi, lecz także

polityką przeszłoby w ręce kół woj-
skowych... $

Gdy bowiem Hitler w swej polity-
ce zagranicznej odszedł daleko od
zasąd wyłożonych w głośnej książce

„Mein Kampf”, koła wojskowe stoją

wiernie przy tych zasadach — uwa*

żają, że główny teren ekspansji dla

narodu niemieckiego leży na wscho-

dzie, krótko mówiąc na ziemiach pol-
skich i że do zdobycia nowych tery=
toriów najkrótsza droga prowadzi

przez wznowienie przymierza z Ro-

sją, nie licząc się wcale z tym, jaki
tam istnieje ustrój społeczny i gospo”

darczy i jaki regime polityczny. Tę po
Ištykę, o czym wie każdy w Berlinie,

reprezentuje Ludendorff, będący w

bliskich stosunkach z pewnymi koła-
mi wojskowymi.

Myraziliśmy już raz na tym miej-
tcu Opinię, Że nie sądzimy, ażeby w

chwili obecnej były warunki sprzyja-
jące zmianie zasadniczej stosunków
politycznych między Niemcami i Ro-

sją. Nie należy jednak zamykać o-
€zu na fakt, że istnieją w polityce
światowej różne czynniki, któreby

przychylnie patrzyły na zmianę taką
4 gotowe byłyby pomagać w jej urze-
<zywistnieniu. Pamiętajmy o tym, że

w.opinii przeważającej ilości Pola-
ków dominującym zagadnieniem jest „

 

Komu trzeba „otworzyć oczy”

Z poważnych kół obywatelskich o-
trzymujemy poniższe uwagi, które
omawiają zagadnienie młodzieży i
jej stosunek do współczesności w
sposób żywy i ciekawy:

Zupełrie dziwić się nie można, że
dzisiaj tak dużą wagę nadano spra-
wie pozyskania dia akcji tej mło-
dzieży — ściślej — młodzieży aka
demickiej, — trafienia do jej głów i

1 — co może jeszcze ważniejsze — do
jej serc.
Dziwićby się raczej należało, gdy-

by ten odcinek zdobywanego frontu
został zaniedbany. Jest on przecież
— sub specie najbliższej przyszłoś-
ci — nie tylko najważniejszy (wkrót
ce już stanie się on całkowitym fron
tem nadchodzącej Polski)
—lecz i najtrudniejszy do zdobycia
przez ludzi, których wizja Polski za-
sadniczo różni się od wizji, jaką no-
si w sercu dzisiejsza młodzież pol-
ska.
Ludzie ci — wciąż ci sami — na-

zwijmy ich utartą już nazwą: „sana-
cją“ — działali zawsze tak — w sto-
sunku do młodzieży, jakgdyby sami
nigdy młodymi nie byli, jak gdyby
obce im były tak drogie młodej du-
szy ideały i imponderabilia, jak gdy-
by w niechęci, lub zgoła w nienawiści
mieli młodzieńczą niezłomnośćza -
sad, wierność ideałom narodowym i
religijnym, bezkompromisowość i bez
interesowność, odwaśę zdania i prze-
konania, — jak gdyby natomiast ob-
darzali uznaniem serwilizm i kariero
wiczostwo,
Otóż w związku z akcją O. Z. N. —

oddani jej publicyści — podnieśli
niedawno lament na łamach „Kuriera
Porannego” nad moralnym upadkiem
młodzieży polskiej, nad brakiem z jej
strony uznania i zrozumienia dla tego  

ina co?
wszystkiego, co działo się w Polsce w
„ostatnim dziesięcioleciu, dla „wielkoś
ci osób i wielkości czynów bieżącego
okresu historycznego”.
Bodajże najmocniej piętnuje te rze

kome ułomności moralno - psychiczne
młodzieży naszej autor artykułu pod
tytułem „Trzeba otworzyć młodzieży
oczy na Polskę”, chociaż i inni auto -
rzy nie szczędzili tu czarnych barw,

„| oraz szat swoich, rozdzieranych z pa-
tosem.

Otóż, wydaje mi się rzeczą bezspor
ną, że publicyści „sanacyjni” niepo-
trzebnie komplikują sprawę nader
prostą: stosunek polskiej młodzieży
akademickiej, a przynajmniej — olb-
rzymiej jej większości, do spraw i wy
darzeń ostatniego dziesięciolecia w
Polsce, oraz — odpowiedzialnych za
nie osób, w najbardziej zasadni-
czych liniach orientacyjnych, jest po-
prostu stałym i niezmiennym do
soraw tych i osób stosunkiem całej
Polski narodowej i katolickiej, Mło-
dzież — to tylko najbardziej ideali -
styczna, naibardziej impulsywna i
bezkompromisowa część tej Polski i
jej właśnie stosunek „do biegu pol--
skiej współczesności” i jej moralno-
ideowych podstaw stanowi najwymow
niejsze i najiaskrawsze tej „współcze

sności” skwalifikowanie,
Dlaczego? Dlatego, że w żadnym

kraju, w żadnvm narodzie, w żad-
nym okresie historii, od czasu uświa-
domienia narodoweśo i rozwoju u-
czuć patriotycznych, nie było niśdy i
nisdzie wypadku, aby młodzież,
zwłaszcza na wyższym poziomie mo -
ralnym i intelektualnym, nie czcila
goraco swoich bohaterów .narodo -
wych, nie szła za nimi tłumnie i samo
rzutnie, nie brała żywiołowego udzia-

łu w wielkich i doniosłych dła naro -
du wydarzeniach historycznych.
Żadna agitacja, żadne yjnictwo

two“ nie mogło temu nigdy i nigdzie
przeszkodzić, ani też tego — w braku
realnych podstaw — narzucić! Nieza
wodny instynkt narodowy młodzieży,
ich czyste serca i nieskażony jesz-

cze idealizm i ideowość były i są tu

zawsze najlepszym i. nieomylnym
sprawdzianem.
Nie będzie możew tym Panteonie

młodzieńczych serc — wielkich uczo-
nych, statystów, czy wynalazców, ale
zawsze i wszędzie znajdziemy w nim
napewno tych wszystkich wodzów.
wieszczów i bohaterów narodowych,
którzy najjaśniej t najtrafniej rozu -
mieli i czuli swym nieomylnym in-
stynktem narodowym misję dziejową,
ducha i cele swego narodu i najpew -
niej go ku: nim prowadzili — rozu-
mem i sercem.

Jeżeli wyrazy: „żywiołowy”, „Sa -
morzutny”, czy „spontaniczny” tak
wciąż nadużywane bezsmaku i umia-
ru przez prasę sanacyjną, mają być
nareszcie użyte właściwie, to właś-
nie, gdy oznaczają bezwzględnie
szczery i bezinteresowny stosunek
młodzieży do idej, zdarzeń i ludzi.

Nie trzeba zatym „otwierać mło-
dzieży oczy na Polskę". Młodzież pol
ską wpatrzona jest w Nią swymi mło
dymi bystrymi oczyma i widzi nie-
równie wiecej, niż się to niepowoła-
nym krytykom wydaje.

I dlatego właśnie jest i będzie „od
wrócona twarzą” od tego wszystkie -
go, co — z rasy lub z ducha, było i
jest Polsce obce, szkodliwe i wrogie.
Zatym — trzeba także „otworzyć

oczy” krytykom na młodzież polską,
ы J. Młod. 
 

Z pielgrzymką do Rzymu
W krajuczarnych koszul

IL
Wjeżdżającdo Tarvisio — nadgra

„|nicznejstacji włoskiej, znajdujemy
się już w kraju czarnych koszul. Dzi-
siejsze Włochy są bowiem, jak mo-
głem się przekonać w ciągu 10-dnio-
wego pobytu w rozmaitych miastach
włoskich, czy to w stolicy, czy w ma-
leńkiej Fiesole, krajem mundurów, a
jeszcze ściślej — krajem czarnych ko
szul. Mnogość mundurów, spotyka-
nych niemal na każdym kroku, rzuca
się z łatwością w oczy. Spotykamy
więc czarne mundury żandarmerii kró
lewskiej, specjalnej policji drogowej,
zielone mundury. wojskowe, niebie-
skie mundury lotników, wreszcie
liczne czarne koszule faszystów, a na
wet czarne koszulki dzieci, należą-
cych do organizacji faszystowskiej
„Balilla“. :
Trzeba przyznać, że mundury te

nie sprawiają wrażenia ponurego, czy
odstraszającego. Właściciele ich ma -

 

ją pogodne miny i wiele życzliwości
dla otoczenia. Specjalną zaś uprzej -
mością wyróżniają się faszyści. Nie“
trzeba dodawać, że ludzie w mundu-
rach należą do młodej, bądź do śred-
niej generacji.
Na stacji granicznej w Tarvisio od-

bywa się rewizja celna. Okazuje się,
że Włosi już orientują się w sprawie
żydowskiej, bowiem według zaczerp-
niętych przeze mnie wiadomości zwra
cają baczną uwagę na przyjeżdżają-
cych do Włoch Żydów. Ponieważ nasz
pociąś pielgrzymkowy jest zdecydo-.
wanie „antysemicki”, przeto też i for-
malności celne nie są tak uciążliwe,
jakby to miało miejsce w wypadku u-
działu w podróży Żydów.
Kiedy mówię o „antysemckim” po

ciąśu, nie mogę pominąć radosnego
wrażenia, jakie wszyscy odnieśliśmy,
jadąc be ztowardzystwa żydowskiego.
Dzięki temu w całym pociągu pano-
wał serdeczny, niemal familijny na-

TAKSI TTAOPRE EEKWEZ ACZ AEO MIRC YARO DZTPEFE RSTKZOE IEPREPOCZEDZA

to, które można określić w słowach
Polska — Niemcy; natomiast u róż-

nych czynników polityki. światowej

zagadnieniem dominującym jest to,

które można określić w słowach —

świat i Hitler, ‚ Н
My tu w Polsce znamy tysiącletnie

dzieje polsko - niemieckie, patrzymy

na tragiczny uklad geograficzny nad
Bałtykiem i na tych przesłankach

budujemy politykę. polsko - niemiec-

ką. Hitler i to wszystko, co ruch je-
go mieści w dziedzinie narodowej i
społecznej nas nie przeraża, powie-

my więcej — jest dla nas zupełnie

zrozumiałe (stosunek do Kościoła ka-

tolickiego leży na płaszczyźnie „nie-
mieckiej“, a nie „hitlerowskiej“).

Dla całego szeregu czynników poli-

tyki międzynarodowej na plan pierw-
szy. wysuwa się Hitler, a nie Niemcy.

Takie stanowisko zajmuje polityka
żydowska, polityka masonerii, polity-
ka „sfer gospodarczych i fnanso-
wych” świata, polityka W. Brytanii
i Ł d. Nie trzeba mieć bardzo dobrej
pamięci, by sobie przypomnieć, że
Żydzi zawsze sprzyjali Niemcom. że
masoneria reprezentowała w różnych

krajach (w Polsce w czasie wojny)

tendencje do zgody z Niemcami, że
w „słerach gospodarczych i finanso-
wych” wielką rolę odgrywali - Żydzi

urodzeni w Niemczech — w Frank:  

furcie, Hamburgu, Berlinie i t. d., że

Anglia ma więcej niż stuletnią trady-

cję współdziałania politycznego z

Prusami, Tradycje tego wszystkiego

sięgają aż do Zakonu Krzyżaków,

którzy podobnie jak Templariusze.

mieli bliskie koneksje z tajnymi or-

ganizacjami typu wolnomularskiego.

Jeśli dziś te wszystkie powyżej wy-
mienione czynniki zajmują pozycję

przeciw Trzeciej Rzeszy, to wcale

nie dlatego, że jest ona niemiecką,

lecz dlatego, że jest hitlerowską, na-

cjonalistyczną. I gdyby Hitler upadł,

to z pewnością okazałoby się, że od-

żyłyby stare uczucia miłości dla Nie-

miec i dla Prus.
Z tego wszystkiego powinna sobie

zdawać dokładnie sprawę opinia pol-
ska, bo jest ona wciąż objektem ró-

źnych prób, zmierzających do zamą-

cenia rzeczy prostych,

Te wszystkie siły, które widzą naj-

większego wroga dla swych intere-

sów i swej ideologiiwosobie Hitle-
ra, nianewrują przy każdej okazji tak,

by skłonić politykę polską do powa:
dowania się nie względami na za-

gadnienie: Niemcy, lecz wzglę

dami na zagadnienie: Hit-
let. Gdybyśmy zaś weszli na tę
drogę, to prowadzilibyśmy politykę
żydowską, masońską, może angiel-

ską, lecz napewno nie polską,

strój. Nie było między. pasażerami
najmniejszych zgrzytów, Spróbujcie
takiej jazdy pociągiem bez Żydów, a
zaznacie napewno tej samej przyjem
ności, co i my. Dyskutowano na ten
temat w pociągu, podkreślając słusz -
ność żądania całkowitej separacji Ży
dów z życia polskiego.

Na stacji granicznej w Tarvisio mu
simy pokazać swoje pieniądze wło-
skiej straży celnej. Niema z tym
większego kłopotu. Z kraju bowiem,
poza opłaceniem kosztów podróży
„Francopolowi', wolno. wywieśćza -
granicę zaledwie 60 zł. w dewizach, z
tego 10 zł. w szylingach austriackich
na jednadniowy pobyt w Wiedniu, o-
raz 50 zł. w lirach włoskich na 10-
dniowy pobyt we Włoszech.

Ograniczenia dewizowe mają @а
turystów i dobre, i złe strony. Dla nas
—tych, co nie grzeszą zbytkiem po-
siadania pieniędzy, ośraniczenia de-
wizowe nie bardzo dają się we znaki.
Jednak na. dwutygodniowy pobyt za-
granicą suma 60 zł. jest stanowczo
nie wystarczająca, nawet mimo onła-
conego pobytu. Sam na własnej skó -
rze przekołanem się, jak nieprzyjem-
ne są te ograniczenia. Raz np. zabra -
kło mi na bilet tramwajowy podczas
wycieczki z Florencji do Fiesole. Z
opresji wyratowała mnie uprzejmość
konduktora, który z należną dla prze
pisów dewizowych  wyrozumialošcią
przyjął ode mnie brakującą resztę w
znaczkach pocztowych...

Po załatwieniu formalności celnych
na granicy jedziemy drogą na Wene-
cję do Rzymu. W oknach wagonów
głowa przy głowie, z wydłużonymi
szyjami, spogląda z ciekowością i za-
chwytem na niebotyczne, pokryte
śniegiem Alpy oraz na ciekawy kraj-
obraz górski.

Charakterystyczne mosty, typowe
dla krainy górskiej, oraz liczne tune-
le dostarczają dodatkowych wrażeń
w podróży przez północne Włochy.
Późnym wieczorem docieramy do We
necji, skąd po niedługim postoju je-
dziemy przez całą noc do Rzymu. Już
od wczesnego ranka, zbliżając się do
Rzymu, oglądamy z okien pociągu
krajobraż. Na lewo i prawo rozciąga-
ją sięprzednaszymi oczami niemal

ącznie winnice.
Wreszcie — Rzym — Roma. To

wyśnione od ławy szkolnej „wieczne
miasto” sprawia nam u samego progu

rozcza: nie. Zamiast słonecznej,
pogodnej Italii, wita nas rzęsisty, u-
lewny. deszcz, taki sam jak u nas, z
takim samym przejmującym chłodem marcowym.
pa Słefan Niebudek.

| dziej zasadniczych. S
Kard a

PRZEGLĄD PRASY
MIĘDZYNARODOWE

ROZWIĄZANIE KWESTI
ŻYDOWSKIEJ

Artykuł Świętochowskiego o an*
'tysemityzmie odbija się teraz rosną*
cym echem w prasie żydowskiej.
„Nasz Przegląd“ komentuje m. in.
myśl Świętochowskiego o międzyna-
rodowym rozwiązaniu kwestii žy-
dowskiej.

„Ten sposób rozwiązania kwestii ży-
dowskiej w skali międzynarodowej i
na arenie światowej już został wypró*
bowany, Dokonano tego rozwiązania w
Wersalu i to całkowicie w myśl (7)
wywodów Świętochowskiego. Mocar+
stwa poszły jeszcze dalej: nie tylko
zapewniły Żydom prawa mniejszości
w miejscach ich większego skupienia,
lecz i postanowiły utworzyć dla nich
siedzibę narodową w Palestynie, aby
Żydzi mogli zwolna emigrować i z cza-
sem zlikwidować (!) rozproszenie. Nie-
stety, ci sami antysemici, którzy niby=
to pragną rozwiązać kwestię żydowską
udaremniają (?) to rozwiązanie. Wy-
powiadają traktaty mniejszościowe,

które mogłyby ułatwić współżycie w

diasporze i zarazem аа przeciw

Żydom w Palestynie, i w innych (!)

krajach możliwej imigracji Żydów”.

„Nasz Przegląd" zupełnie nie ro-
zumie myśli _ Świętochowskiego.
Przecież utrzymanie ochrony mniej-
szości żydowskiej (o niej tylko w tej
chwili myślimy) w państwach, gdzie
ludność żydowska jest najbardziej
zgęszczona (Polska, Rumunia, Litwa),
nie tylko nie ułatwia jej emigracji
do innych krajów ale ją hamują. Ży-
dzi bowiem zostaną chętnie w kra-
jach, gdzie opiekę nad nimi roztacza
Liga Narodów, i nie będą emigrować
tam, gdzie tej opieki nie ma. Tego
rodzaju więc  „międzynarodowe”
traktowanie problemu staje na prze*
szkodzie jego istotnemu  rozwiąza-
niu. i

Świętochowski miał niewątpliwie
na myśli międzynarodową akcję nad
innym rozmieszczeniem Żydów w
świecie. Próby takiej akcji obserwo-
waliśmy już w Genewie w odniesie-
niu do Assyryjczyków i Orm'an, wy-
pędzonych z Iraku i Turcji. Chodziło=
by o to, by państwa, które mają tere-
ny osadnicze lub wolne warsztaty
pracy, przyjęły obowiązek osiedlania

| u siebie corocznie pewnej ilości Ży-
dów z Polski. Mamy prawo żądać, by
cały świat ulżył Polsce i Żydom w
rozwiązaniu kwestii przeludnienia
żydowskiego, śdyż kwestia ta jest za-
razem kwestią uspokojenia  po-
wszechnego i cywilizacji, cały świat
obchodzącą.

KONSOLIDACJA I JAWNOŚĆ

Zalecając „konsolidację” płk. Ko-
ca, zapewnia „Czas'”, że istnieje już
u nas „jedność narodowa”, ponieważ

„nie ma rozbieżności w sprawach
dla istnienia i rozwoju narodu najbar-

to najbardziej
nalne zasady z dziedziny polity-

ki zagranicznej i obrony narodowej*.

ma nic wspólnego z aktualnymi prą-
dami politycznymi. Byliśmy jednym
narodem i wtedy, gdy — jak przed
wojną i podczas wojny — panowały
u nas skrajne rozbieżności w рой!а-
dach na politykę zagraniczną. Jesteś-
my i dzisiaj jednym narodem, choć
istnieją między nami duże różnice w
poglądach na obecną politykę wew-
nętrzną państwa. Jedność narodu, to
zn, poczucie przynależności do je-
dnego narodu nie wystarcza jednak
jako podstawa dla konsolidacji poli-
tycznej. Nie ma sensu udawać, że się
nie widzi trudności, które są aż nadto
realne.

Można się zato zgodzić z opinią
organu konserwatywnego, że

„ostrość politycznej walki byłaby
0 poważnie stępiona, a jej szko-

dliwe konsekwencje usunięte, gdyby

oznad asi wd:' spoie-

czeństwo mogło sobie: 002 as
walka rozgrywa się naprawdę doo-

PR zagadnień, dotyczących istotnych

ko rozgrywka pomiędzy interesami
partykularnymi osobowymi czy grupo-
wymi”,
Że walka u nas nie odbywa się w

pełnym świetle jawności, wina za ta
ada na tych, którzy tej jawności nie
opuszczają. Jeśli poglądy politycz-

ne są konfiskowane, organizacje par-
tyjne rozwiązywane, zebrania zaka-
zywane, to siłą rzeczy życie politycz-
ne kryć się będzie w półmrok pouf-
ności. Pierwszym warunkiem jawno-
ści i lojalności walk politycznych jest
traktowanie przez rząd stronnictw
nie jąko wrogów państwa, ale jako

narodu. Mówimy oczywiście o stron-
nictwach, wyrosłych z potrzeb naroa du, a nie z obcych inspiracyj,

 
Pojęcie „jedności narodowej” nie“

interesów narodu, czy też jest to tyl- ›

normalne organy politycznego życia.

  



„Sokrates Warszawy”
AW Warszawie zmarł przed

dmiami śp. Franciszek Fiszer, jedna

а majbardziej charakterystycznych

postaci Syreniego grodu.

Cała prasa stołeczna poświęca

Zmarłemu artykuły i wzmianki.

Ten 77 letni bywalec kawiarnia-

my, „cygan* i „kawalarz” był spe-

cyficznym 'wykwitem atmosfery sta-

rej, ginącej Warszawy. Dlatego że-

na go prasa warszawska z senty-

mentem.

Poniżej przytaczamy felietonpió-|

ra p. St Br., poświęcony Zmartemu|

w. „Kurjerze Polskim", |

Śmierć,  porywając Franciszka

Fiszera, pozbawia Warszawę i jej

elitę intelektualną postaci jedynej

w swoim rodzaju. Postaci, której wa-,

lorem była nietylko popularna ma-

łowiniczość; Franciszek Fiszer byt

symbolem i wykwitem kultury od-|

chodzącej w: przeszłość, kultury czy|

stej i bezinteresownej, nieskończe- |

nie odległej od wszelkiego utylita-|

ryzmu, szybującej na najwyższylch

szczytach myśli. I choć sam nie był,

twórcą, choć nie napisał w życiuani

jednego wiersza, reprezentował

przecież nieodłączny od wszelkiej

autentycznej kultury typ entuzja-|

stycznego Ikonsumenta sztuki i lite-

ratury, człowieka wyżywająceśo się

w. obcowaniu z pisarzami i artysta-

mi i zapladniającego ich swem

głośnem_ myśleniem, przetwonem

swej erudycji, ogniem swego 1

pału. :

Był to ostatni z cyganów, pogro-

bowiec Młodej Polski. Umarł jak

żył: bezdomnie, ma łóżku szpital-

nem, recytując swego ukochanego

Coleridge'a i słuchając wierszy, nie

troszcząc się o ciała i chorobę i że-|

glując ku śmierci na tchnieniu du-

cha. Majątek swój, włości niegdyś

roziegłe w Łomżyńskiem, roztrwo-

ni wsympozjonach iplatońskich ucz

tach, z szczodrobliwą fantazją Me-

    

aż. 2

O 15 km. od frontu Bilbao odbywa

BEEEDSTTSTATELAST OOOO AREA

STANISŁAW CYWIŃSKI.

ZA FRONTEM SPOKÓJ

£

kilkudyceusza podejmując i wspomagając

swiych przyjaciół-poetów. Drugą po-

łowę lżycia spędził w gościnie u

przyjaciół-ziemian i w kawiarniach

warszawskich, rozprawiaiąc, pero-

rując, dyskutując, deklamując, czy-

tając i pauczając.

Każdy kto otarł się o cyganerję

warszawską, kto bywał w kawiar-

miach literackich, znał, choćby z: wi-

dzenia,  Framciszka Wspaniałego.

Był to Sokrates i Marchołt, Prospe-

ro i Falstaf w jednej osobie. Kiedy

Ikroczył majestatycznie po ulicy, po-

przedzany laską i wypukłością brzu-

cha, w zachwycającym  kapelusiku

na czulblku głowy, z kieszeniami od-

stającemi; «id! książek, rzucając na

prawo i lewo groźne nastroszone

spojrzenia z poza binokli, — zdawa-

ło się, że to Prospero, obchodzący

siwą; "wyspę.
Kiedy wchodził do kawiarni —

był to Falsfat, wkraczający do g0-

spady „Pod podwiązką”. Witały go

wiernopoddańcze uśmiechy i szep-

ł ty, zapraszające skinienia.

On rozglądał się wokoło, jakiby

tu stolik zaszczycić swoim akcesem.

Siadał ociężale, odrzucał głowę w

tył i wspierał ręce na lasce, piono-

wo ustawionej między nogami. Bro-

|da zadzierżyście wysforowana na-|

przód, binokile en bataille i oczki

pod niemi pryskające Ikostyczną

werwą.

Zaczynał mówić głosem tubalnym

i arbitralnym rzeczy bezapelacyjne.

Systemy filozoficzne harcowały je-

den na drugim pod wtór superlaty-

wów: genjalne, rewelacyjne, mieby-

wałel...

Wi tem co mówił nie było ważne

co, lecz jak: ferwor, zaraźliwy Заг

idei, imperatywna siła przekonań. |

Pan Franciszek umiał nietylko
tryskać

witriolejem. Jego „mots” były jak
roztaczać małmazję, ale

groty o zatnutem ostrzu. Patrząc w   
się w spokoju tar$na bydło rogate.

3

$zohera Jłownih Ortoepiczny
Dziwacznie brzmią wyrazy: klu”

sek, rzadziej: kluska; łazanek, nie:

tazanka (?). Należy też mówić: Du-

kla pod Krosnem, nigdy zaś: koło

Krosna (?). Zamiast: centrala tele-

oniczna, lepiej mówić: łączalnia (2).

Toć to śmieszne!
lście po barbarzyńsku

zwrot: ćwiczyć Szopena, obok: ówi-

*czyć konia. Chybaż autor chciał po-|

wiedzieć: ćwiczyć się w graniu Szo-|

pena? Podobnież zgoła niedopusz-

czalny jest zwrot: edstawienie

miało miejsce, który Szober dopusz-

cza, miast oczywistego zwrotu:

przedstawienie się odbyło.

Niepodobna też się zgodzić z dłu-

gą litanją wyrazów, które Szober

skazuje na wygnanie, zwłaszcza jeśli

się je porówna z całem mnóstwem

innych, pieczołowicie przezeń utrzy-
m:

Do tych ostatnich należy jakiś:

auszus, $dy przeciwnie: forszus jest

zakazany. Dobry jest nadawca (wy-

raźny germanizm: Aufgeber), dobre:

brzmi

eksponować tawiać), ewikcja,

kaponować użwojeniej,. biesnium
ie; alle Szober nawet nie tłu-

maczy, co to jest), i ać (wy-

daltikową, dalibóg, że pierwszy raz w
życiu słyszę. Zakazane natomiast są
wyrazy, chyba: nieco bardziej znane,
jak: antypaństwowy, autorytatywny,
buciary (ma być: buciory); poczciwy
nasz: busiak; brytwanna, który a-
je Bruckner (ma byč: brytianna). Po-
dobnież potępiona jest ewidencja,
ekwiwalent, fascynować, także depo
wagonowe, (winno się mówić: wago-
nownia). Zły też jest przymiotnik:
litośny. Okazuje się, że Słowacki czy
Kasprowicz, kreskujący, tu —ś—, źle
mówili po polsku.

Któż nie przyzna, że właśnie te

zalkazane wyrazy są lepsze, niż owe

polecone? Innych argumentów, poza
smakiem osobistym, Szober nie po-
daje. Natomiast pogromiony jest kom-
pletnie Nitsch, gdyż Szober jednak

mówi i pisze miękko: pojedyńczy, nie
zaś twardo: jedynczy, jak tego

chce Nitsch. h, z jaką ulgą to się

czyta!
(Widzimy; więc, że mołwa Szobera,

którą chciałby om uznać za wzoro-
wa, jest nader indywidualna i bardzo
daleka od typowej. Podzieliłem się

z czytelnikami tylko drobną cząstką

zastrzeżeń, Iktóre budzi ten Słownik nagradzać), dobra jakaś fasja, które

żo słowo, oznaczające deklarację po-'
ortopoeiczny. Ale a tego wy”

starczy, by pobudzić czytelnika

 

górę ma świaździste niebo nad o-
śródkiem Ipsu, odezwał się które-
goś wieczora do siedzącego obok
malarza:

—Piękny plafon... toś ty go ma-
lował?... o

Do pewnej wykwintnisi piszącej:
— Dla pani założyłbym poradnię

świadomej płodności.
O pewnym krytyki:

— Bóg go ukarał: odebrał mu
wszystko, prócz rozumu.
_O pewnym wytwornym styliście:

„Kaligrafoman*. O pisarzu lubują-
cym się w tematach .szpitalno-cho-
robowych: „Choromańjak”.

„ Tristan Bernard Warszawy, pan
Franciszek był źródłem wszelkich
chlaszczących „kawałów* i dosad-
nych słówek. I nawet kawały anoni-
ruowe, iktóre chciano poprzeć auto-
rytetem, przypisywano jemu, albo-
wiem pożycza się tylko bogatym.

Kochamy pan Franciszek! Był
instygatorem myśli,  rozsadnikiem.
bakteryj ideotwórczych. Był  tubą,
która obwieszczala maszym 'kler-
kom systemy filozoficzne, nowe
„izmy”, teorie wersyfikacyjne, „fe-
nomenologie“ i „perswazjonizmy“,
wyralinowane rozkoszė smakoszo-
stwa. й

Co poczniemy bez Franca Fi-
szera! ;

  
W kwartale I-ym b. r. (Styczeū—

marzec 1937) 742 dziet w 1195 to-
mach; z tego 23 ofiarodawców złoży:
ło 929 tt., 64 insytytucyj zaś nade-

słało w darze lub na wymianę 266 tt.

oraz mabyto za gotówkę 9 dzieł w

210 tt. Najobfitsze dary złożyli pp.:

ze spuścizny po ś.p. Wincentym Ja-

nuszewskim — 422 tt. oraz wiele: ry-

cin, fotografji itp.; W. Charkiewicz —

178 tt.; ks. F. Tyczkowski — 144 tt.;

W. Ziemacki — 112 tt., Polska Aika-

demia Umiejętności — 64 tt.; Towa-

rzystwo Naukowe Lwowskie
25 tt.; H. Łowmiański — 21 tt.;, Głó-

wny Urząd Statystyczny — 17 tt;
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
— 13 tt., Akademia Nauk ZSRR —

13 tt; iks. E. Małkowski — 12 tt;

Universititsbibliothek Tubingen —

10 tt. itd.

Na rzecz działurękopisów
złdżyło dary 6 ofiarowców, a miano-

wicie pp.: Balkinowski Stefan: (ulot-
ki); Brensztejn Michał (m. inn. rę-
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Michał

FACHOWO, TANIO i SZYBKO. 
wielkiej rozwagi i ostrożności w ko-|

rzystaniu z niego. Przypuszczam,

owszem, że większą część tego, co

on poleca, jako 'poprawne zwroty i

wyrazy, należy przyjąć. Podobnie

większość wyrazów napiętnowaniych

trzeba niewątpliwie odrzucić, Ale w

całem mnóstwie wypadków należy

się prof. Szoberowi gorąco sprzeci-

wić, oraz jeszcze bodaj więcej uwaś

jego zignorować,
Czy jednak Słownik ten należy

uznać za pożyteczny? ‚

To zależy. Jeśli kto kompletnie

źle mówi po polsku, może zeń od-

nieść lkorzyść. Ale dla osób, mówią-

cych po polsku naogół biegle i prze-

ciętnie poprawnie, Słownik omówio-

my jest zupełnie zbyteczny.

ZAMKNIĘCIE

Trzy te, ostatnio ogłoszone prze-

ze mnie na łamach Dziennika Wileń”

skiego artykuły, tworzą całość, Zda-

ję sobie doskonale sprawę, że noszą

one charakter publicystyczny, bo w

zakresie języka nie posiadam nau-
ikowej kompetencji. Jednak są one

głosem ścisłego badacza literatury,
którzy, jak wiadomo, niemal wszyscy
myślą podobnie, czego dali dowód

w znanej deklaracji zbiorowej przed

dwoma laty, której to deklaracji

prof. Nitsch nie ił odczytać

na posiedzeniu owego Komitetu Or-
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  tograficznego.Nie wiem, jakie przyjęcie spotka

Jugosłowiański „Obilić
We wtorek. 13 kwietnia r. b. wy-

stąpi przed publicznością  wileńską
słynny zespół śpiewaczy jugosto-|
wiańskki „Obilić”. Jest to zespół a-
kademicki, który dawno już uz
świetną markę w opinii świata mu-
zycznego.

Mili ci goście przyjeżdżają do

nas nietylko jako zespół artystycz-

ny gwoli popisu. Jugosłowiańscy
akademicy w podróżach swoich po

Polsce składają rewizytę naszej mito

dzieży akademickiej. Kto brał u-
dział w tej wycieczce do Jugosławii,
ten wie, jak gościnnie i z jaką ser-

deczną życzliwością, z jaką manife-

stacją przyjaźni dla naszego! narodu

przyjmowali Jugosłowianie Polaków

w swojej pięknej ojczyźnie. Niepo-

dobna więc traktować drużynę arty-

styczną Obilić tak jak wszystkie

wędrowne ptaki artystyczne, które|

w przelocie zatrzymują się i w na-

szem mieście. Powitajmy więc aka-

demików jugosłowiańskich jalko dro-

gich gości, mile wśród nas widzia-

raak]

Popierajcie

handel i przemysł

э # 99

nych i okażmy im gorącą sympatję,
jaką czujemy dla bohaterskich sło-

wian, zjednoczonych w państwie

Jugosławii.

Ze wszystkich narodów słowiań-

skich mieszkańcy, Jugosławii są dziś
dła nas majbardziej bratnim naro-

dem, z którym łączy nas nietylko

wspólność ideałów kulturalnych i

wspólność interesów politycznych,

Poludniowi słowianie w kulturze

swojej zachowali wiele nieskażonych

pierwiastków wspólnej pra-słowiań-

skiej kultury i blizsi są niż my
twórczości ludowej.

Koncert Obilića będzie wspania-

łą prezentacją zarówno cudownej

pieśni ludowej południowych sło-

wian jak też i ich twórczości arty-

stycznej od czasów dawnych pe

dzień dzisiejszy. Koncert ten będzie

także nauką dla nas, do jakich wy-

żyn doprowadzić może kultywowa-

nie śpiewu zbiorowego.

Okazać swą sympatię i zainte=

resowanie możemy  przedewszyst-

kiem tłumnym zapełnieniem widow-

mi na koncercie i gorącymi oklaska-

mi. Nie wątpimy więc; że wszyscy

spollkamy się w_ najbliższywtorek.

na koncercie Obiliča w sali teatru

na Pohiulanice. $. Х. chrześcijański

kopis sporządzonego przez siebie wiy:

kazu treści „Wiestnika jugo-zapadnoj

i zapadnoj Rossii* z lat 1862—65, u-

lotki, pojedyńcze numery pism rzad-

kich i wyczerpanych), Brodowska

Józefa (Nr. 3 pisma wileńskiego z da.

13. IX. 1862 p.t. „Głos kapłana”);

Turkowski Tadeusz — (egzemplarz

rzadkiej kilkujęzycznej jednodniėwiki

wileńskiej z dn. 8.XII. 1914); Х. У.
(wiersz Ign. Chodźki); Życka Ludwi-

ka (4 teki „Minscianów”, zawierają

ce 108 Nr.Nr. rękopisów — listy,

spraiwozdania, wspomnienia oraz 52

Nr.Nr. broszur i książek oraz czaso-

pisma, — materiały, użyte przy 0-

pracowaniu „Działalności popowsta-

niowej Polaków w Mińsku iMiń-

szczyźnie”, pozatem rękopisy dwu

powieści).

Muzeum TPN w tymże okre-

sie wzbogaciło swymi darami 7 „osób,

mianowicie pp.: Biłgorajska Jadwiga,

Brancewicz Henryk, Karpowicz Zyś-

mumt, Narębski Stefan inż., Siotkin
šiaES
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te moje artykuły oraz osobną bro-

szurę, którą z nich robię; czy zostaną

one zauważone i czy wywołają za:

mierzony przeze mnie skutek: t. zn.

czy ostatnia reforma pisownia. zosta-

mie przez władze zawieszona jeszcze

ma jalkie dwa lata, byj w wolnej kon-

konkiurencji dopiero mogło się ujaw-

nić, która z mich, dawna czy nowa;

lepiej odpowiada potrzebom życia i

by w dyskusji, bez obawy represyj

rządowych, mogli się wypowiedzieć

wszyscy zainteresowani, czyli sze-

roki ogół piszących.
Jal ziel swej strony raz jeszcze mu-

szę podkreślić tę osobliwą, arcy-

szkodliwą atmosierę, w której ta pi-

sownia się poczęła. Jej inicjatorem

był Jan Rozwadowski, b. prezes

Alkademji Umiejętności, który nie

tyłko psychologicznie, jak. o tem.pi-

szę, ale także politycznie, jak się O

tem dowiaduję prof, Otrębsikie-

go, sprzyjał bolszewizmowi, uważa-

jąc jego rozpowszechnienie po ca-

łym świecie za bezwględną,koniecz-

ność. ..Co do Polski zaś, mawiał, to

im prędzej do niej bołszewizm prze-

niknie, tem będzie lepiej". Zapewne

uważał on to zwycięstwo bołszewiz-

mu za rzecz przejściową, ale czy te-

go rodzaju determinizm idefetyzm

nie są dowodem, že Rozwadowski

zgóry aprobował wszelkie zamiesza-

nie, przewrót, słowem (jego termin):

dysautomotyzację, jako rzecz kor

1 Towarzystwa Przyjaciół Houk © Ollnie
Kazimierz, Tołłoczko Włady
sław Iks.dr. i Wolbek Marian,od kto-
rych otrzymano 29 przedmiotów, w
tem: rycin — 13, totografij — 11,

medali — 2, monet — 1 i inn. 2. Na

szczególną uwagę zasługuje z daru p.

K. Siotkina srebrny kwartal-

nik wileński Witolda, jeden

z 2-ch, znalezionych w r. 1936 w ru-

inach Zameczku pod Wilnem, śm.
rzeszańskiej, Pozatem Zarząd Towa-

rzystwa! zakupił od Związku Numiz-

matyków Lwowskich 4 medale bron-

zowe, wybite ku czci: Jana Sobies-

kiego (w r. 1923), Oswalda Balzera

w r. 1928), Aleksandra Brūcknera i

Franciszka Biesiadowskiego (w roku

1931).

Wi okresie sprawozdawczym uka-

zał się kolejny XI rocznik „Ateneum:

Wileńskiego” (Wilno 1936, str, 988),
jako wydawnictwo Wydziału IIITPN

w Wilnie; wydawnictwo to jest do

do nabycia 'we wszystkich księgar-
niach wileńskich.

(Wszystkim laskawym. ožiarodaw-
com, ktėrzy wzbogacili zbiory Towa-

rzystwa Przyjaciot Nauk w Wilnie
swymi darami lub w inny sposób po-
mocą swą przyczynili się do rozwoju
Towarzystwa — Zarząd TNP składa

najserdeczniejsze podziękowania.

Zbiory Towarzystwa mogą być

zwiedzane 'w: niedziele, w godz. od

12 do 14 oraz w inne dni i godziny —

po uprzednim porozumieniu się z

Biurem T-wa (ul. Lelewela r. 8, tel.

14-79), w: godz. od 9 do 13 w dni po-

wszednie. |Wiycieczki grupowe ko-

rzystają ze žnižek.

 

choza, Iktora wywowala, mowiąc na-
wiasem, prostrację uchową intełigen-
cji rosyjskiej, a w skutku niebywały
pogrom rosyjskiej kultury, nie prze-
szła od Rozwadowskiego do jego
najbliższych współpracowników, wła
śnie najczyjnniejszych członków Ko-
mitetu Ortograficznego? Czy, sło-
wem, wzw| jego nie są produktem
tej

Nad tem należałoby się zastane-
wić sine ira et studio, t. zn, w każ-
dym razie nie tak, jak to robi głów-
ny sprawca zamieszania,prof. Nitsch,
w owym artyjktiłe p. t. Chore prote-
sty. Sądzę, że stanowisko i opini
prof, Otrębskiego, Berenta, Wasi-
jewskiego, Zdziechowskiego, Jabło-

о, Iwaszkiewicza, Drogo-
szewskiego,  Iiłakowiczówny, Gor-
skiego, Nowakowskiego, Zawodziń-
skiego, Charkiewicza i moje powin-
my być potraktowane poważnie, gdyż

wszystkim nam, zwolennikom i prze-

ciwnikom nowej pisowni, winno le-

żeć na sercu dobro polskiej kultury,
mie zaś afirmacja tego lub ciwego

„falktu dokonanego”. Kultura — to
falkt matury wyższej, fakt wiecznie

się dokonywiujący, nigdy nie zam-

knięty, wszystkie zaś decyzje
mogą być cofnięte lub przeksztai-
cone.

Powtarzam więc raz jeszcze:
Kkrwestja pisowni w Polsce jest wciąż

sprawą
: mieczną, z którą niepodobna wal-

czyć? I czyj ta arcy-szkodłiwa psy-
Wilno, 7ktwietnia 1937.
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Izba Przemysłowo-Handlowa
Zgromadzenie Stow. Kupców i Przem. chrześcijan

W) niedzielę 11 b. m. odbyło się
doroczne walne sprawozdawcze
zgromadzenie członków Stowarzy-
szenia Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan 'w Wilnie,

Po zagajeniu i złożeniu sprawo- |lzby, p. Kuciński,

jące żydów. Talk np. przy podziale
nerbaty — 80 proc. kontyngentu
otrzymali żydzi, chrześcijanie zaś
tylko 20 proc.

| Na te zarzuty odpowiadał prezes
który usuował

zdań udzielono absolutorium zarzą-;udowdanić, iż komisja przydziału

dowi.
Zkolei nastąpiły

sekcyj (spożywczej, galanteryjnej i
inn.), które nie wywołały prawie
żadnej diyskiusji, oraz sprawozdania
Gimnazjum  kupieckiego i szkoły
dokształcającej.

Podczas dyskusji nad sprawo-
zdaniami nutą przewodnią wszyst-
kich przemówień członków Stowa-
rzyszenia byłło dążenie do odżydze-
nia handlu polskiego w Wilnie.

Dyrektor Banku Chrześcijańskie-
go na Antokolu, p. Skarżyński, na-
wołyjwał do utworzenia hurtowni
polskich aby uniezależnić handel
chrześcijański od hurtowników ży”
dów.

Pp. Żebrowski, Januszewicz i in.
wysunęli zarzut pod adresem Izby
Przemysłowo - Handlowej, iż niedo-
statecznie troszczy się ona o intere-
sy handlu polskiego. Jako przykład
motywowali, iż komisja przydziału|
dewiz, istniejąca pod kierunkiem

sprawozdania |
niezależna od

skład komisji
kontyngentu jest
wfadz 1zby i że w

Handlowej, Kolniczej i Rzemieślni-
czej, to też nie przypuszcza by taki
skład chciał skrzywdzić kupców
chrześcijan, W każaym razie gotów
on, jako prezes lzby, przyjąć zażale-
nia kupców chrześcijan i w tej spra-
wie interweniować w komisji przy-
działu.

Oświadczenie p. Rucińskiego nie
przekonało jednak kupców. Bylo
ono ciągle przerywane głosami, iż
Izba nic nie pomoże wobec przewagi
żydów w skliadzie wileńskiej lzby
Przem. - Handl.

Przewidywany porządkiem obrad
wybory — nie odbyły, się.
W toku obrad zgromadzenia od-

czytano protokół ze wspólnego po”

Kupców i Przemysłowców Chrześci-
jan w Wilnie i Związku Detalicznych

Kupców i Przemysiowców Uhrześc.

w Wilnie z dnia Y kwietnia r. b. Na dyrektora lzby Przem.-Handl. przy-
dziela kontyngenty towarowe krzyw,
dzące kupców polskich a faworyzu*|

posiedzeniu tym, w którym wzięto

udział po 10 przedstawicieli z każ-

LIika a GATAO DOO

Proces narodowców w apelacji Si gins
W. dniu wczorajszym odbyła się

rozprawa  apelacyjna  przeciwko
działaczom narodowym o akcję prze
ciwdziałającą wyborom do Sejmu
1935 r. (art. 120).

Na lawie oskarżonych zasiedli
pp. dr. Gružewski, Świerzewski,

Jungnikiei i Giecewicz. Obronę
wnosił mec. St. Węsławski.

Sąd Apelacyjny, pod przewod-
nictwem s. Dmochowskiego! wydał
wyrok uniewinniający osk, narodow-
ców.

Gdańscy kupcy zakupują drzewo
w Wileńszczyźnie

W. ostatnich dniach w Wilnie i w
powiatach 'woj. wileńskiego bawiła
delegacja kupców z Gdańska. Po-
czynili oni poważne zakupy drzewa

; budulicowego 1 papierówki.
Część zakupionego drzewa bra-

karze gdańscy wysyiają bezpośred-
| nio do Anglii i Prus. (h)

Złodziejski zarząd gminy Porzecze
Wielką alerę ujawniono w zarzą-

dzie gminy Porzecze. Zawieszono w
czynnościach i postawiono pod sąd
b. wójta Porzecza Z. Lisiewicza
i funkcjonarjuszów zarządu gminne-
gow Porzeczu: J. Obuchowskiego,
D. Krasińskiego i S. Mojnicza.

Wspomniani prowadzili rabunko-
wą gospodarkę gminną. Brali łapów-
ki od oskarżonych, których zwal-
niali bezprawnie z aresztu, falszo-
wali kwity kasowe oraz kradli pro-
dukty rolne, zgromadzone na pomoc

| głodującym i bezrdbotnym. J. Obu-
chowski skradł i sprzedał przeszło
5 tys. klg. zboża, nalelżącego do gmi-

 ny i przeznaczonego 'do rozdania
wśród! biednych.

Wczoraj Sąd skazał Lisiewicza
ma 8 mies. więzienia, głównie za
zwalnianie przedterminowe  aresz-
tantów, Krasińskiego ma 6 mies.
więzienia, Majnicza na 1 rok i 6
mies., zaś Obuchowskiego na 3 lata
z pozbawieniem praw  obywatel-
skich na przeciąg lat pięciu. (h)

MORSZYN-ZDRÓJ $
JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORZKICH.

TANI SEZON MAJ — CZERWIEC.

 

wchodzą cielegaci Izb: Przemysiowo-

siedzenia zarządów Stowarzyszenia|

ŻA

dego z wymienionych zrzeszeń, za-
pacła uchwała (punkt 6-ty protokó-
tu) połączenia obu tych organizacyj
i alkt połączenia został podpisany
przez obie strony. Dla zrealizowania
tego połączenia ma ulec likwidacji
Związek Detaliczny Kupców i Prze-
mysłowców Chrześcijan w Wilnie.
Uchwała o likwidacji tego Związku
ma zapaść na walnym zgromadzeniu
członków tegoż Źwiązku w dniu
25 kwietnia r. b.

| RF ZZS KAIMAS ATA IKT
l

| Teatr i muzyka
| — Teatr Miejski na Pohuiance, Dzisiaj

' о godz. 8.15 koncert słynnego akademic-

kiego Chóru  Jugosłowiańskiego  „Obilić'*

złożonego z ponad 100 osób pod kierownic-

twem dwuch znakomitych dyrygentów
| Svetolika Paśćah-Kojanova i. Branko Dra-

| gutinovica. W) programie dzisiejszego kon-
| certu złożonego z 3 części, zostaną wyko-

nane ludowe pieśni jugosłowiańskie oraz

i współczesne utwory najcelniejszych kompo-

| zytorów jugosłowiańskich

Pozostałe bilety w przedsprzedaży w

; kasie teatru „Lutnia” do godz. 4-ej popoł.
zaś od godz. 5-ej popołudniu w kasie te-

| atru Miejskiego na Pohulance.

| —  „Mazepa* — adcydzieło Juliusza

! Słowackiego ukaże się w sobotę bież. ty-

godnia w inscenizacji i reżyserii dyr. SZpa-

kiewicza, w nowej oprawie dekoracyjno-

kostiumowej projektu W. Makojnika, w

dobcrowej obsadzie zespołu z p. Szymań-

prepagandy Teatru. Występy J. Kulczyc-
kiej. Dziś „Taniec szczęścia” wywołujący

„ ustawiczną wesołość na widowni w obsa-

' dzie premierowej.

! — Premiera „Władczyni iilmu* w „Lu-

tni”, Kilka tygodni prób forsownych po-

zwoliło reżyserowi Tatrzańskiemu zmonto-

wać widowisko naprawdę ciekawe, a pod

względem technicznym niezmiernie trudne.

Widowiskiem tem będzie op. Gilberta

„Władczyni filmu", pełna pięknych melo-

dii, która w interpretacji J. Kulczyckiej i

M. Wawrzkowicza niewątpliwie

właściwego wyrazu. Baletmistrz J. Ciesiel-

ski zapowiada nowe, efekiowne balety.

Paiskie Radio wilno
Wtorek, dnia 13 kwietnia 1937 r.

6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dz.

poranny. Informacje i giełda. Muzyka. po-
'|ranna. 11.30: Audycja dla szkół. 11.57: Czas

i hejnał. 12.03: Płyty. 12,40: Dziennik poł.

12.50: Pogadanka rolnicza. 15.00: Wiadomo-

ści gospodarcze. 15.15: Niespodzianka —
skecz (KKO). 15,20: Płyty. 15.25: Życie kui-

15.45: Płyty. 16.00: Zespraw litewskich.
16.10: Pieśni polskie. 16.15: Skrzynka PKO.
16,30: Muzyka. 17.00: „Dni powszednie

państwa Kowalskich — powieść mówiona.

17.15: Sonaty skrzypcowe Ludwika van
Beethovena. 17.40: „Babsko kuracyjo* —

obrazek. 18.00: Pogadanka aktualna. 18.10:
Przemówienie Kier. Okr. Urzędu WF i PW

Brześć n/B. 18.20: Wiadomości sportowe.
Nicturn romantyczny słuch. oryg, Wiktora

Trościanki. 18,50: Pogadanka aktualna.
19.00: Po co chodzimy do kina? — dy-

skusja. 19.20: Józef Haydn: Fragmenty z o-
ratorium „Cztery pory roku“. 20,40: Dzien.

wieczorny. 20.50: Pogadanka aktualna.
21.00: „Odgłosy polskie" (Transmisja do

nabiorą |

turalne. 15.30: Codzienny odcinek prozy.|

— ат

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Na Wileńszczyźnie i Polesiu dość po-

godnie, poza: tym jeszcze zachmurzenie

zmienne i miejscami zanikający deszcz,

naogół jednak tendencja do polepszania się

stanu pogody. :

Temperatura bez większych zmian. U-

miarkowane wiatry z południo-wschodu.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Otwarcie wystawy K. O, P.

Wczoraj w lokalu Garnizonowego

Kasyna Podoficerskiego w Wilnie,

otwarto ruchomą wystawę K. O. P.

Wystawa posiada przeszło „30

tablic, przedstawiających dorobek

pracy w dziedzinie oświatowo”spo-

łecznej na terenie Kresów Wschod-

nich oraz bogaty dział wydawnictw

K. O. P., jednodniówek, pism itd. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
Kurator Okręgu Szkolnego

Wileńskiego p. Marian Bronisław

Godecki w dniu dzisiejszym (13 b.m.) |

wyjechał na wizytacje. Zastępować

p. kuratora będzie p. naczelnik Lu-

bojacki. .

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

Z Towarzystwo Przyjaciół Ju-

gosławii w Polsce, Zarząd którego

ukonstytuował się w dniu 6.XI 1936

r. w składzie następującym: Prezes

adw. Witold Jodko, wiceprezes Ma-

rja Albramowiczówna, sekretarz inż.

Mikołaj Protasewicz, zast. sekreta-

rza mag. prawa Alina Mokrzecka,

skarbnik i bibliotekarz Paweł Mali-

szewski, gospodarz Leon Kalinow-

ski, czł. Zarządu adw. Zb. Jasiński,

inż. T. Jasiński, inż. M. Trojan, St.

Nagin. Komisja Rewizyjna: inż.

Bogowolski, M. Czekotowska, AL

Kapuściński, niniejszym zwraca się

do wszystkich osób,  życzących

wziąć udział w pracach T-wa z proś-

bą o zgłoszenie się pod adresem:

Wilno, ul. Mickiewicza 22-a m. 29 w

lgodz. od 11—13 oprócz sobót i dni
świątecznych (tel. 21-62), lub tel.

| 3-44 od 16—19. :

| — Zarząd Okręgu Wileńskiego

Z. O. R., podaje do wiadomości, iż

| w dniiu 25 kwietnia rb. w Wilnie od-
będzie się XH Okręgowy Zjazd De-

legatów Kół Z, O. K., połączony z

tradycyjnym „Apelem Oticera i Pod

chorążego Rezerwy" z terenuOkrę-

| gu Wileńskiego Z. O. R. )

Žbiėrka czionkėw Związku, de-

legatów i pocztówsztandarowych

Ina dziedzińcu lokalu 'związkowego

|przy uł. Orzeszkowej П-а o gocz.

8-ej.
ZEBRANIA i ODCZYTY.

— Šroda literacka. Dnia 14 b. m

Związku Literatów, ul. Zamiko-w
| Ja 9, odbędzie się wieczór autorski

Juliusza Stełana Petry'ego. Na pro-

gram złożą się autorecytacje auto-

rów poetyckich i dramatycznych:
Początek o godz. 20.15. Wstęp dla

wszystkich.
ODCZYTY.

—Odczyt P. Georges Rousseau.

| W, środę 14-$o o godz. 19-ej w Auli
| Kolumnowej Uniwersytetu p. Geor-

| ges. Rousseau wygłosi odczyt pt.: Le

Franęais vu par les bons mots (audi-

tion commentće). Wstęp wolny.

" RÓŻNE.
— Eugeniusz Bodo w kinie „kie-

lios*. Glosy prasy, o filmie „Piętro

wyżej” z Eugeniuszem Bodo wy-

świetlanym dziś w kinie „Helios”:

Nareszcie dobry film polski. 
 

— Zdrój i wszystkie 85

a
Iniormacje: Zarząd Zdrojowy Morszyn

placėwki Orbisu.

Wiednia), 22.10: Bieniowski w życiu i lite-' Świetna ta komedia nie ustępuje w
raturze — szkic literacki. 22.25: Muzyka | niczym: dobrym komediom  zagran.

taneczna. 22.55 Ostatnie wiad. dziennika | produkcji, a rozmachem režyserji i  
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$RANK BUCKIFERRIN FRASER. 65

„Ałyipazury'
Marku przystanął na skraju po-

lany. Pod skalną ścianą nosiciel, z
trąbą wzniesioną wyzyiwająco, trząsł
się ze wściekłości, Z różowaiwego
pyska kapała piana, podobna do go-
rącyich sopli. Na długich kłach krze-
pła krew słoni i ludzi. Wściekłe po-
ryki niosły się po dżungli jak granie
rogów.

Marku chwilę stał bez ruchu. Na-
śle wyprostował zwiędłe ciało do |
pełnej wysokości. Siwa broda zjeży-
ła się. Kulejąc postąpił ku słoniowi.
Już się teraz nie podpierał. Niósł kij
w wątlłej ręce niby kruchą maczugę.

Podszedł prosto do ryczącego, pie-
niącego się, oszalałego zwierza i ze
wszystkich nędznych sił wyciął go
laską w trąbę. Piskliwy starczy głos
wzbił się przeraźliwie nad ryk sło-
nia:

— Sura ka bachil
Nosiciel patrzył chwilę czerwo-

nymioczkami na siwobrody atom
ludzki i raptem śniew i wściekłość

ucielkły z tych oczek, olbrzymie ciel-
sko przestało się kolebać, głowa od-
wróciła się lekko w bok, jalkby
zwierz bał się, czy wstydził spojrzeć
małemu człowiekowi prosto w twarz.
Kij podniósł się ponownie i spadł ze
słabym klaśnięciem na okrutną, wiel-
iką sr
— Bite! Na kolana! — wrzasnął

Marku.
Chwila*głębokiej ciszy: — olbrzy-
mi zwierz zniżył powoli łeb, opuścił
Ikolana w krwawe błoto i podwinął
trąbę.
„„ Marku uchwycil za jedno ucho,
jak po stopniu wspiął się po zgiętym
kolanie na łeb tak zwinnie, jak mu
na to pozwoliły siły i stare kości.
Zasiadłszy okrakiem na potężnej

|szyi, zaczępił się bosymi nogami o
wielkie, kłapiaste uszy i grzmotnął
siedmiotonową bestię cienkim kij-
kiem.
— Geldi jau! — wrzasnął prze-

raźliwie, — Ruszaj! Ruszaj prędko!
 

 

 radiowego.
Nosiciel Zęba Buddy, ze swoim

pogromcą na łbie niby muchą, z kła-
mi czerwonymi od zaschłej krwi, pu-
ścił się spokojnym kłusem z powro-
tem do Kandy.

Tak więc podczas gdy powiastki
o lwach i jagniętach są trochę nie-
wiarogodne, to opowieści o ludziach
i zwierzętach wiydają mi się łatwe
dol wiary, gdyż miłość człowieka do
zwierzęcia ustępuje w sile jedynie
miłości zwierzęcia do człowieka.

X.
Bębny!

Tę opowieść słyszałem z ust sta-
rego przyjaciela, Billa Dwyera, jako
inżynier kolejowy, zapuszczał się w
zakazane zakątki i bywał w ciężkich
tarapatach. Znam go od wielu lat i
ilekroć przyjadę na Malakkę, zawsze
muszę na niego wleźć. To też nie
dziwiłem się, gdy za ostatniego me-
go pobytu w Penangu, spotkaliśmy
się w „E. i O. Hotel“.

Po powitaniach musieliśmy wypić
stingach na chłodnym tarasie,
wychodzącym na błękitną zatokę.
Musieliśmy obgadać plotki malajskie
i powszechnym męskim zwyczajem
na Wschodzie przedyskutować i

 

| pomysłami imponuje poprostu.

dobre strony: wspólnych znajomych.
Tymczasem słońce zniżvło się ku wi-
dnokręgowi, cienie steły, się długie
i milionowe roje owadów wszczęły
wieczorną symfonię,
— Natknąłeś się kiedy w swoich

wędrówkach na niejakiego George'a
Stanhope'a? — zapytał ni z tego,
ni z owego. ;
— Stanhop'ea? Nie. Co on robi?
— Dziwny typ. Udaje plantatora

kauczuku. A może nim jest. Pamię-
tasz starą plantację na północ od
olbozowiska, które założyłeś nad
brzegami Pahangu i Johore?

Sekunda namysłu.
Talk, była tam plantacja, jedyna

w okręgu. Ale to przed. dziesięciu
laty. Ostatnim razem, gdy tam bawi-
łem, już nie było na co patrzeć.
Dżungla zarasta plantację, bungalow
w ruinie.
—To, to, to. Stanhope przejął tę

plantację.
— Będzie miał ciężką robotę.

Dużo wody upłynie, nim doprowadzi
wszystko do porządku.
— O, tak. A na pierwsze wraże-

nie nikt by nie powiedział, że tam
czego dokaże.

45

Nikogo nie zabraknie dziś w ki-
nie „Helios“.

iii

pika
zp mydło hygieniczne

9 do twarzy i ką-
pieli o subtelnym
i długotrwałym

i zapachu.

Kosztuje tylko
50 groszy,

   
      

  
  

  
   

   
 
 

   Poznań.

Mydio do golenia
4 te crime „Mieliars“

 

   

 

BER we. WYPADKL
— Przejechany przez taksówkę, Wczo”

raj popołudniu przy zbiegu ulic Mickiewi-
| cza i Styczniowej, taksówka Nr. 16 przeje-

chała 10-letnieśo Zbigniewa Tomaszewicza

(Literacki 11). Chłopca przewieziono do

lokalu unzędu pocztowego przy ul. Mickie-

wicza 32, gdzie udzielono pierwszej pomo-

cy lekarskiej. Wezwany lekarz pogotowia

ratunkowego, skierował chłopca do szpi-

tala św. Jakuba. (h)

— Przygnieciony maszyną. Wczoraj na

stacji towarowej podczas  wyładowywania

maszyn rolniczych, został przygnieciony
maszyną Józef Markiewicz. Skierowano go

do szpitala św. Jakuba. (h)

Z za kotar studio
RÓŻNIE O TEM MOWIĄ...

R.| ale wszyscy zgodnie potwierdzają fakt, że

„Małżeństwo”* w Teatrze na Pohulance jest
sztuką bardzo ciekową. Nic dziwnego, że

przedstawienie dla radiosłuchaczy, które

odbędzie się w środę 14 bm. cieszyć się

będzie napewno zasłużonym powodzeniem.
Bilety po cenach specjalnie niskich, są do

nabycia codziennie w księgarni Zawadz-

kiego przy ul. Zamikowej w godz. od 12—

13-ej i od 17 do 19-ej,
„CZTERY PORY ROKU*

Oratorium Haydna na falach eteru,
Przez długie czasy utrzymywał się żar-

tobliwy przydomek Haydna: „Papa Haydn".
Była to jakby synteza pogody, pewnej do-
broduszności i zdrowego optymizmu, panu-
jącego w muzyce haydnowskiej. Rzadko

gdzie jednak występują te cechy tak do-
bitnie, jak w dziele „Cztery pory roku” —

oratorium na orkiestrę, chór i głosy solo-

we. W lekki i promienny sposób odmalo-
wuje Haydn pory roku; główne osoby:
stary Szymon, córka Hanna, młody — раго-

bek Łukasz — spełniają raczej rolę opo-

wiadającą niż działającą. Zapowiadają bo-

wiem nadejście wiosny, chwalą w prostych

melodiach pracę na roli, zanosząc prośby

do Boga o deszcz, który wśród wesołych

odgłosów przyrody zwilża ziemię. Lato
budzi się wraz z pianiem kogucim; gorąco

przypieka słońce i wróży burzę. Po gwał-
townej ulewie zapada nastrojowy, pogodny

wieczór. W jesieni cieszy się wieśniak z

obfitego plonu, a jak soczysty owoc — doj-

rzewa na jesieni miłość Hanny i Łukasza.
Radosne winobranie kończy trzecią porę

roku. Zima jednak posiada również swe ra-

dości. W ciepło ogrzanej izbie prząśniczki
snują na wrzecionach nici, śpiewając pio-

senki i ballady, Nadchodzi czas refleksji i

religijnej kontemplacji.

Wielkie to dzieło, jedno iz najpiękniej-

szych, a zarazem  najpopularniejszych w

wokalnej literaturze usłyszą radiosłuchacze

w transmisji z Wilna dnia 13 kwietnia o

godz. 19.20. Jako wykonawcy wystąpią:

Wanda Hendrich, E. Jakutis, E. Romanow-
ski, chėr „Echo“ pod dyrekcją Kalinow-

skiego i wileńska orkiestra symfoniczna
pod dyrekcją Lewickiego.

iTART TITANANSI OKTSSORKABA ZWOR ROARECTPORTA TEE AOC

Dwyer dotknął swej szklanki
wsikazującym palcem.

—Dlatego — rzekł. — Za dużo
sobie pozwalał.

Skinąłem głową. „To“ rujnuje
bardzo wielu białych na Wschodzie.
Wigor, życia, tempo, towarzystwo
klubowe, upał — wszystko to działa.
Przy tym każdy pamięta, że tak jak
sąsiad umarł przed tygodniem, tak
on molżle umrzeć jutro. Słowem picie
bez ucztowania i bez wesołości. Ży-
cie i kariera niejednego zmarnowaty
się od zbyt gęstych phitte i stin-
gah.
— Bądź co bądź robiłem co mo-

głem, żeby go oduczyć tego nałogu
—ciągnął Dwyer — ale ciężko szło.
Nawet przez jakiś czas ja byłem za-
grożony. — Chwilę wpatrywał się w
gęstniejący mrok. Raptem zapytał:
— Frank, słyszałeś kiedy o „tygry-
sotaku''?

Drgnałem. Brzęk owadėw, poglę-

biające się ciemności, zawsze niesa-

mowita dżungla tuż za wąskim ka-

nałem na kontynencie użyczyły

wzmiance © „tygrysołaku” przera-
żającej oprawy.

(D. c. n.)  —Dlaczego? —— 3  
:
3
4
|
|
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PIETRO WYZEJ
Fktórą publiczność uznała za najlepszą w sezonieW rol. gł. B 0 d0, He'ena Grossėwna

Eugeniusz I Józef Orwid
Po 2 miesięcznym nienotowanym powod. i ;„Rialto“ obecnie demonstrujesię е w a Śiskch oto: adami

 

cześnie
Kto przyjdzie będzie zachwy

Nadprogram: Atrakcja kolorowa i aktualia
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3 gwiazdy — Joan GRAWFORD,

  

 

Michorowski
ę jeszcze w 2-ch kinach stolicy jedno- jako aaa powieści Heleny MNISEEK

„Sfinks I „, 66 '
Šu lasWezywtkich swoich troskachdziszy 35 R EDo

W roi.gł. BRODNIEWICZ, JUNOSZA STĘPOWSKI, BARSZCZEWSKA
CWIKLINSKA, Wiszeiewska, Chmieiewski, Grabowski i in.

Cuduwny kolorowy dodatek: p. t.: „Dom dziwėw“

Ywesołym błyskiem w oczach
z pocałunkiem na ustach

wflimie „Nie ufaj mężczyźnie!

wATEJ::

 

 

idą WAM naprzeciw

Clark GABLE i Franchot TONE.
6 Nadprogram: Piękna

kreskówka
i aktualia.
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Giełda warszawska
z dn. 12. 4. 37.
Dewizy

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 288.60 289.32
Londyn 25.85 25,92
J. M czeki 527', 528 i pół
Paryż 28.60 23.66
Praga 18.40 18.45

AK cje:

Bank Polski 102.00 102.50
Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 66.05
3 » ” ” ® 26025
5 proc. konwersyjna 57.00
5 „ kolejowa 54.75 55.00
6 dolarowa 55.25 kupon 339
4 „ premj. dolarowa 45.00
7  „. stabiliz. 368.00 kupon 84,94
4 „ konsolid. 56.00 55.50

Waluty:
Dol. amer. 528 525 i pół
Marki niem. 125.00 122.00

Giełda zbożowo towarowa

i Iniarska w Wilnie

Dnia 12 kwietnia 1937 r.
Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

'malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.
*f-co wag. st. zał,). Ziemiopłody—w ładun

w prześlicz- i fu kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej
Ave Maria nym fimie „Dla Ciebie Mario szych ilościach,

śpiewa W roli glównej kobiecej wybitna artystka S W złotych:
KATHE v. NAGY. Nad program atrakcje otych:

Żyto I stand, 696 g/l *) 24.50 — 25.00TTT ž Żyto II stand. 670 g/l °) 3400 — 2450
WYTWÓRNIA MALARSKA © | Pszenica I stand, 730g/1) 3050 — 31.00

P0X0J0WO-SZYLDOWA ЯНа оааš „z| Jęczmi Е
i | šį 2 22 O ań 24.50 — 25.00

WALERIANA 'WOŹNICKIEGO „a para Еa #1 23.50 — 24.00

WILNO, DOMINIKAŃSKA 13, TEŁ. 20—09 a NBA mó 2%
mall wanie fasady domów, ścian sufitów, okien, drzwi, š Owies I stand. 468 g/l 2250 — 23.00

: podłóg, tapetowanie i t. p. roboty о & Owies II stand. 445 g/l 21.75 — 2225

wszeikie remonty i przeróbki OSA Gad 57%
szyldy na szkie, drzewie, błaszc, wypukłe, napisy % Ś| wag. stoo. zał, 46.00 47.00
у na płótnie, oknach i inne š ®| Len trzep, stand, Woło-

POR 3 po cenach niskicł,, wykonanie solidne i fachowe „® _Е—; = b. I sk, 216.50 z 1745.00 — 1785.00
R EEE PLAiiiWROCI adiSKWOK ISL AKA UEIEO en trzep. stand. ого-у Ёо W OSTREJ ROGDR, CYBULSKI i i in. : -Ё dziej b. Ide == # 1910.00 — 1950.00
adprogram: wspania'y koloro- i я en „ Miory b.Т WIECISZ BRAMIE arm, wspaniey kolro CZYTAKCIE | EFIEFJEJEFEFIEFIEEFI a 3 >ROZPOWSZECH -| Owies „RYCHLIK TRYBANIECKI" 3| Len trzep stand, Traby b.> ‚ 2 J k, 216, 1710 — 1750

Suska 1 E manonoUA, | aż >З a(W. DOWGIAŁŁO |Liz aj aka 1 !
Na sezon wiosenny i letni gustowne AB ayA PA i. WILENSKI SPOLDZIELCZY ul, Ś-to Jańska 6 z:au AE 2020.00 — 2060.00

koszule, krawaty, pijamy ||FU7 П3kts. =" "da aaazwytworną bielizn waskie Ę . ( A E | Wilno, Zawalna 9, telet. 323, Žas Targaniec moorony Aso i aidę ZE ` : tyment 106000—110000aia ; NE, „ietnie płaszcze Leo 4 Łopuszański ž jELEEEFEEEEEFEFEFEN T Przy ulgowych taryfach, z których
g nterje, bonżurki trykotaże вн › Ė ! OD 8 TYSIĘCY ZLOTYCH ZGUBIONY korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

poleca chrześc. Oa. | poszukuję do współpracy spėlnika-czkę doldow6d tożsamości ko-) nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45w Wilno, PŁ/ : : Е ę ceny lują się
* . ° е amski rozwinięcia b. intratnej placówki, yt proj nia . >, Ww“ niej w odl. ach a:оыы ше па NOWICKI więk, 30] + 7ASZCZE damskie modele|| | rozwinięcia b. iatraacj placówki Zoytpralnia Nr. 70SŁ MY gear“ ena m odległościach powyzejanka AKI wybór. Ceny_ niskie| | om ore, Obceporami się Za py, waka |-70 Uй: 2 “KI ki J. iE M—————— <isAgg i ! walna 24 skład nasion w godz, 12 — 15, zamieszk. 2866; "lwa" ЗАМЧОЕНЕЕНИЕТЕНБОоВОИPRAC TRZOOTEPROCEULGA DLA CIERPIĄCYC - B niszki gm. Mickuns-

ATIKA TN KIETASISAIAKI CLOWOPZEAZYZONEK(TETZDLI ал $ z a

Przy reumatyzmie, artretyzmie, AE Й , нч aa „Mie!—Uniewažniasie REKLAMAW „DZIENNIKU WILENSKIM“
Ša Lp akutsiasi AS E sl W zawromym temipie žycia ZCZENIEp. ie działa nacieranię dobie rekordów, zdobyczy — OBWIESZC „ |JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM POWODZE-Emb t s 66 Rej у ej 7| ъ si yczy Zarządu Miejskiego w Wilnie o przystąpie- Ę” eta-Stawolit“ „i, | z bije. wszystkie rekordy miu do sporządzenia szczegółowego planu| NIA HANDLU  CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.
aka Mgr. w, PAZDZIERSKIEGO ZEG S dobrze czas liczy zabudowania części miasta Wilna (placuprzedaż w aptekach i składach aptecznych. GARKI NAJLEPSZE GWAFŁANTOWANE Katedralnego z przyległymi ulicami). | 225729 7009709000999.97905195065asFabr, Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz.. | / poleca Na podstawie art. 25 i 26 Rozporządze-8 OBWIESZCZENIEAAEEIIZEN

SEU £ 'Mickiewicza 4,
Reklama jest džwignią bazdlų w. JURE WICZ 25-15 w Wilnie

 

  

 

   

 

TEABS RAIDOS „Da

K. GORZUCHOOSKIJ| o"00 6KI Do sprzedanig. mieruchomości w Wilnie dlo ovalas u:

| SRO . | lektantów
ZAMKOWA 9 DOM HAMDL,-      

  
komisowy „PRACUM“'

ub.wILEŃSKA 29—3, tel. 22-24

Posiaxla również różne objekty.

Т POSZUKUJE SIĘ
pomocnik kawaler do
gospodarstwa rolnego
wymajgana jest zna-

R: | jomość Eo
° teoret: uż-› Аа w Adm „Dzi, LETNISKO  |Mieszkania yz» dż

| WAl. 189—4 Kolonia Wileńsk:a, poszukuję 2 pok. z rencje z pracy nale-
julica Dona 33. 3 po-|kuchnią. Zgł. do adm. ży mieć. Adres: Za-ale oset AE 21 kuchnią s Wi” dla „K. walna. 8—4 Dr. Sza-$ зро: w wszelkie mi  wygoda- W.". i głasza. i

Raepo ać do-,mi. e RA a A 11 A ži
prosperujący. -— —— 1 ej.

„Adres w Adm. „Dz į BAUKĄ 12

D еаp į IPRACĄ į
! L AAS į; POSZUKiW.; '

MŁODA **"*

dom murowany o © wynajęcia w po-
2-ch mieszkaniach po, bliżu ul. Mickiewi-

Zegarki szwajcarskie wyregulowane. Biżuteria,
Platery nowe fasony.

Reperacje zegarków z gwarancją. . A ź

złoto, srebro,

 
 

B
i

o x

MIESZKANIAВ
LETNSSKAŻIŻ | POKOJE
0000POL AAS    do!

{ Młody|*?
|sad, ładna dzielnica. 4 = 4

 8  
ia

 

LEKCJI
) angielskiego udziela
„rodowity amerykanin
iPutkowski, ul.

OKALE    
Wil.* pod M. D.

DÓ SPRZEDANIA

 

 
4

tychmiast. doZgł.
adm. „Dz. WiL“ pod  wykwalifikowany

długoletnią praktyką„K. A.“ 802—3 £

jod 1—2 h kupię na

jskładać do adm. Agra: Ko- inteligentna _ wycho-

ze и S posady do dzieci. A
& ł |Umiem szyć, znam

Działka lastytat |kró i cab ręczne.
2 J Him i Poprowadziłabym go-
ZBAĆ do 4 pok,i 4 pok. drewn. /€ża. Sala, trzy poko- Germanistyki |lspodarstwo nieduże.

Ini Я „ Sze- Irontowy. Сепа 25 ° ‚ % szatnia, Lokal przy|10 m. 2 (obok Kura .skjep spożywczy dlaj
RZicm UO, direkt I „datny ma  siedzibę|  torlum Szkoln) | |T, M. į
53—2. 786 lejowej Inform. M' ją. stowarzyszenia, lub „=stococo00000000%0000

(|. kiewicza 46 — 9 zgjna większy warsztat,|$ _ pRaca $
„3 po poł. 801 _3 może być szopa па © ZAOFIAROW. Ż

+ “ ‚оФФФФФФФтФФоФеФоФФ-plac obszaru _ 4.000 w admin, „Dziennika| w
— - mtr.» przy ul, Rossa sklepowe, lada i Wileńskiego”. ; „|nicze, kre
SPRZEDAM za 8,000 zł. Dowie- fa — półki osz = - --- S tato ELE inne solidnie i nie

30 ba ziemi bez zabu-| dzieć się Ostrobram- do sprzedania, — Таг LOKAL dnego w każdym do-|drogo. Łaskawe zgło-dowań.w pow. Lidz-| ska 4 (piekarnia), śielska 2—2  ©%08—3|handlowy z mfieszka- [mu poszukiwani |szenia: Wilno, ul. Po-
7 : m ZZA miem do wynajęcia.|Adres w adm. Dz. Wil.| lockakim. Adres w Adm.

„Dz. WiL“ 196—2

j przedmieściu. Oferty

812 wawczyni poszukuje;

wej sprzedaje się. domek, Plac, 2500 m.? „je, dwie alkowy, du-|Z4 ow. Michalski: Nr. Adres: Jagiellońska 9'

SPRZEDAJE SIĘ | - garaż. Dowiedzieć się|
MEBLE ZDOLNI

„- |Miekiewicza 47. ‚ 806

 

 |—-——-15115 - e

| 2722-00ee) 554200
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pnDZIERŻAWY

wykonuje robotymier specjalista,
ślarskie ipraktyka

ра оа Н
TOŻ i

wia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16.11
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23 poz, 202) ze

zmianami wprowadzonymi ustawą z dn. 14
lipca 1936 r. (Dz. Ust. Nr. 56 poz. 405) Za-
rząd Miejski w Wilnie podaje do wiadomo-

ści, że w myśl art. 9 pkt. d tegoż Rozpo-
rządzenia przystępuje do sporządzenia pla-
nu zabudowania (regulacyjnego) części mia-

sta Wilna położonej w granicach: od wy-
lotu ulicy Garbarskiej przy ul. Mickiewicza
przez nieruchomość Nr. 1 przy ulicy Mic-
kiewicza, ulicą Arsenalską do rzeki Wilii,

Zarządu Miejskiego w Wilnie o przystąpie-
niu do sporządzenia szczegółowego planu:
zabudowania części miasta Wilna (ul. I Ba--

terii z przyległymi),

Na podstawie art. 25 i:26 Rozporzą-

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z da.
161I 1928 r. o prawie budowlanym i zabu-

dowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23 poz.
202) ze zmianami wprowadzonymi ustawą
z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. Ust. Nr. 56 poz.
405) Zarząd Miejski w Wilnie podaje do ulicą Podzamcze do Góry Zamkowej, pół-

пспуш stokiem Góry Zamkowej do rzeki
Wilenki, dalej w kierunku południowym
ulicą Syrokomli: do ul. Królewskiej, ulicą

Królewską, ulicą Marii Magdaleny (nieru-
chomość Nr. 2 i 4) do ul. Biskupiej (nieru-

chomość Nr. 4 i 6) w kierunku ul. Garbar-

skiej przez nieruchomość Nr. 16 na placu

Katedralnym i nieruchomość Nr. 4 przy uli-
cy Garbarskiej, dalej ulicą Garbarską do

ul. Mickiewicza.

Osoby zainteresowane będą mogły

przeglądać projekt szczegółowego planu za-
budowania Placu Katedralnego w okresie

od 20-go do 30-go kwietnia 1937 r. w Za-
rządzie Miejskim, 'w BiurzeUrbanistycznym

(Sala posiedzeń Wydz. Kultury i ,Oświaty---

parter) w godzinach urzędowych, zaś w

ciągu mastępnych 2-ch tygodni, t. j. od dnia
1-g0 do 14 maja tegoż

zgłaszać wnioski dotyczące planu zabudo-

wania do Kancelarii Wydziału Techniczne-

go tegoż Zarządu pok. 54.

(Dr. W. Maleszewski)

PREZYDENT MIASTA WILNA.
Wilno, «dn. 9.IV 1937 r.

200000000000000000064

SEROWAR $
щ‚“‘‹яВ 1006900000009006140006

aw. t-|DzierżawyWi-

 

pracy.

od zaraz. Zgłoszenia7
a klerować do adm. Dz.

 

roku będą mogły;

52—16 Ko-,poszukuję do 30 ha.

Wil. pod „30 ha.“ ‘

wiadomości, że w myśl art. 9 pkt. d tegoż
Rozporządzenia przystępuje do sporządze-

|nia szczegółowego planu zabudowania (re-
,gulacyjnego) części miasta Wilna położonej
w granicach: od północy — rzeka Wilia

na odcinku Rynku Łukiskiego do mostu

Zielonego, od wschodu — ul. Wileńska
na odcinku od mostu Zielonego do nieru-
chomości Nr. 46 przy tejże ulicy, od po--
łudnia — od nieruchomości przy ul. Wi-

leńskiej Nr. 46 w kierunku wylotu ul. Św

Jakuba przy zaułku Gazowym, dalej ul. Św.

Jakuba, ul. Dąbrowskiego od nieruchomo-

ści Nr. 10 przy tejże ulicy, od nierucho-

mości Nr, 10 przy ul. Dąbrowskiego przez
ulicę Św. Filipa, ulicą Łukiską do Rynku

i Lukiskiego, od zachodu -— do zbiegu ulic

Montwiłłowskiej z ul. Łukiską przez Rynek

Łukiski do rzeki Wilii, ‚

Osoby interesowane będą mogly prze-
'glądač projekt szczegółowego planu zabu-
dowania i zapoznać się z treścią projektu

w okresie od 20-go do 30-go kwietnia 1937

r. w Zarządzie Miejskim w Wilnie, w Biu-

jrze Urbanistycznym (Sala posiedzeń Wydz.
i Kultury i Oświaty — parter) w godzinach

urzędowych, zaś w ciągu następnych 2-ch

tygodni tj. od dn. 1-go do 14-go maja te-
goż roku będą mogły zgłaszać wnioski do-

tyczące planu zabudowania do Kancelarii

Wydziału Tcehniczneśo tegoż Zarządu

pok. 54,

(Dr. W. Maleszewski)
PREZYDENT MIASTA WILNA,

Wilno, dnia 9.IV 1937 r.

(IT TIK INSESI g DARKA TA LL RERINKTINĖS
ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, crynna od fjodz, 9 _ 16, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnosreniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł, 7 gr. 50, zagranicą # 6—
CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem A w tę kście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jedroszp., nekrologi 40 gr., ra tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym sa

słowo sł. 0,15, cłowo tłuste zł, 0,25. Kronika redakcyjna i ke mmunikaty za wiernz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabalaryczne o 25% drożej. Dle poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega

‘ sobie prawo smiacy terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje sastrzeżeń miujses.
 — 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
—
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