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Zajścia z bezrobotnymi
w Sosnowcu

(Teleionem wd własaego korespondenta).

WARSZAWA 13,4, Wczoraj So- | magistratu. Prezydent miasta przy-|

smołwiec był widownią demontracyj | jął delegację, lecz nie mógł dać żad-

bezrobotnych domagających się pra-|nych wiążących zobowiązań,

cy. Początkowo grupa bezrobotnych Około południa tłumy, wypełniły

licząca kilkaset osób oblega biura | cały plac przed magistratem i przy-

Funduszu Pracy. Policja rozproszyła|brały agresywną postawę. Policja

manifestantów przy pomocy, gazów|konna szarżowała. Kilkanaście osób|

aż zostało poturbowanych.

rzesze robotników i kobiet Pod wieczór nastąpiło uspokoje-

przeniosły się pod wagistrat. Kilka| nie, e

oddziałów policji obstawiło  gmach

Żydzi na Podlasiu nie chcą płacić podatków
z powodu... bojkotu

WARSZAWA. 13,4. DoCentrali; zajść ucierpiało 130 kupców żydów.

żydowskich kupców detalicznych i Centrala Kupców żydowskich po

drobnych zgłosiła się wczoraj dele- wysłuchaniu tych opinii postanowiła

gacja żydowska z Sokołowa Pod- | Podiač interwencję u władz central-

laskiego. | nych w sprawie sytuacji wpowiecie

Delegacja oświadczyła, że od| sokoławskim.

przeszło 7 tygodni trwa w Sokołowie Jednocześnie deleśaci centrali

akcja bojkotu gospodarczego przed-|mają oświadczyć, iż kupcy z Solko-

siębiorstw żydowskich, oraz że do- łowa wcale nie handlują i wskutek

szło tam również do zajść, demolo-| tego nie będą mogli płacić podatków

wania straganów, bicia szyb u ży- | Wynika więc stąd konieczność odro-

dów i t. p. | czenia płatności podatków: i egzeku-

Delegacja twierdzi, że na skutek cji skarbowych.

izby inżynierskie
`° (Telefonem od własnego korespondenta),

WARSZAWA 13.4. W. kołach о-| inżynierów upoważnionych dla. po-

ficjalnych rozważany jest projekt po|szczególnych okręgów Polski. Pro-

wołania do życia w całej Polsce izb| jekt ten stanie się przedmiotem spe-

inżynierskich. cjalnej ustawy o 'orźanizacji samorzą

Zamierzone jest utworzenie na-|du technicznego.

czelnej organizacji inżynierów i izb

Życie zwycięża fikcje Komuny
Gospodarka prywatna w Sowietach

MOSKWIA. 13.4, W okręgach, kołchozu, zaś 70 proc.woźnica.

moskiewskim i woroneżskim szereg Zarząd kołchozu „Nowe życie”

kołchozów zorganizowało przedsię-|w obwodzie moskiewskim otrzymał

biorstwa prywatne. Jak stwierdza |z takiego przedsiębiorstwa w ciągu

„Ekonomiczeskaja Žižū“, 29 kolcho-| 2 miesięcy 42,000 rubli, a 58 wožni-

zów w tych okręgach popełnia. „skan|ców — 98.000 rubli dochodu.

daliczne bezprawie”, gdyż kołchozy

organizują w Moskwie przedsiębior-

stwa transportowe, złożone z pry-

watnych woźniców, których zapisują

jako członków kołchozów.
Dochód dzielony jest w ten spo”

sób, że 30 proc. otrzymuje zarząd

 

Kronika telegraficzna
** Rząd Rzeszy postanowił wystosować

notę do Papieża precyzującą stanowisko

Niemiec wobec encykliki o hitleryzmie,

** W związku z nowymi ustawami spo-

łecznymi w St. Zjedn. znanemu iabrykanto-

Asset Zw НАЫ CEART ii AOR | wi H. Fordowi grozi więzienie za uchylanie

POZBAWIONY PRAW
DYNASTYCZNYCH

| się od podpisania umowy zbiorowej.

*» Na jednej z wysp japońskich wybuch-

ła epidemia dżumy. /

*. Do Oslo przybył wczoraj dowódca

armii francuskiej gen. Weygand.

** W Anglii spuszczono na wodę nowy

lotniskowiec, o pojemności 22 tys. ton p. n.

„Ark royal“.

** Do angielskiej kolonii Somali przez

granicę Abisynji schroniło się ostatnio oko-

")ło 1.000 osób, niedobitków ostatnich grup

dywersyjnych abisyńskich.

 

Ks. Mikołaj rumuński usunięty ze
składurodzinykrólewski:  
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BERLIN 13.4. Tutejsze koła po-
lityczne przywiązują do decyzji ga-
binetu brytyjskiego w sprawie blo-
kady Bilbao wielkie znaczenie.
Mimo twierdzeń angielskich, iż u-|
chwała gabinetu „nie stanowi byinaj
mniej zasadniczej decyzji, leczprze- |
ciwnie ma na celu uniknięcie ko-|
nieczności powzięcia tego rodzaju.
decyzji”, — uważają koła polityczne|
niemieckie, że decyzja angielska o-|
znacza, mimo wszystko, krok na dro.
dze do uznania taktycznej sytuacji
w Hiszpanii.

Dezycja rządu angielskiego wy-
wołała dużą satysłakcję, Wniosek
nieufności, postawiony w związku z
tym Baldwinowi przez r Par-
ty, mie jest w opinii niemieckiej trak
towany poważnie. *

Natomiast z pewnym niepokojem
oczekują w Berlinie ewentualnego
zajęcia stanowiska przez inne mo-
carstwa, które przy nacisku kół le-
wicowych próbować by mogły, pod
osłoną swoich statków, zaopatry-
wać czerwone czerwone Oddzia:
zablokowane w Bilbao. ego rodzaju
próba wywołałaby tym większe kom
plikacje, że kontrola tego odcinka

| podlega W. Brytanii.

CZERWONI STRACILI 12 TYS.
LUDZI

SEVILLA 13.4. Gen. Queipo de
Liano oświadczył, że w czasie walk
stoczonych w ostatnich dniach woj-
sika rządowe straciły 12 tysięcy lu-
dzi, z czego 5 tys. zabitych i nie po-
sunęły się ani na krok naprzód.

SALAMANKA 13.4, Wczorajszy
komunikat głównej kwatery powstań
czej, wydany o godz. 22-ej donosi:

Armia północna: nieprzyjaciel u-
siłował bezikutecznie przedostać się
do naszych pozycyj przez strumień w
pobliżu drogi do Hueisca.

Front madrycki: niepowodzenia
brygad rządowych na froncie mad-

ryckim trwają w dalszym ciągu. Oko

ło godz. 1-ej nieprzyjaciel zaatako-
wał po intensywnym przygotowaniu
artyleryjskim miejscowość Cerro del

Aquila na przestrzeni między Cue-

sta de las Perdices i budynku Moli-

nero. Atak poprzedzany przez czoł-
gi rosyjskie zakończył się niepowo-

dzeniem. 7 czołgów zostało unieru-
chowionych. Oddziały międzynaro-

dowe, biorące udział w tym ataku
zaczęły się w panice coiać, zostały
jednak przyjęte ogniem  karabino-

wym przez wojska rządowe, praśną-
ce przeszkodzić im w cofaniu się. Po

nowny atak, który rozpoczął się o

godz. 20-ej przy użyciu nowych sił,

wynoszących 4 tys. ludzi, został rów

 

 nież odparty. Nieprzyjaciel pozosta-

wił na polu bitwy przeszło 300 zabi

tych. Według zeznań jeńców, straty | 
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nabędzie w wielkim wyborze ELEGANCKI PAN
w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ui. ZAMKOWA Nr. 9 tel. 6-46

Tii AHA i A iiii

Galia o dzielnicę unioersyteckqą O Madrycie
Powstańcy zablokowali minami porcy zajęte przez czerwonyca

wojsk rządowych w ostatnich dniach
są olbrzymie. Brygada Dimitroii zo-
stała zupelnie rozbita, Brygada Tha
elman składa się zaledwie z 2 bata-
lionów, a bryśadę włościańską sta-
nowi tylko 200 ludzi.

MADRYT 13.4. Agencja Havasa
donosi: 'wiczoraj o godz. 16-ej rozgo-
r: ponowne walki na odcinku Ca-
sa del Campo. W chwili gdy koncen-
tracje powstańcze poczęły schodzić
ze stolku góry Garabitas, artyleria
rządowa otworzyła gwałtowny ogień
zaporowy. Fala ataku skierowana
była w kierunku starego cmentarza
w Casa del Campo i drogi kastylij-
skiej, Powstańcy usiłowali za wszel-
ką cenę przywrócić polączenie Z
dzielnicą uniwerysteciką. Najkrwaw-
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OBRONA MADRYTU NAWOLUJE
POWSTANCOW DO PODDA-

NIA SIĘ
MADRYT 13,4. / Przewodniczący

komitetu obrony Madrytu gen. Mia-
ja wygłosił wczoraj przed: mikrofo-
nem przemówienie, skierowane do
wojsk powstańczych, obleganych w
mieście uniwersyteckim. Oświadczył
on m. in., iż rząd legalny w Hisz-
panii przebacza wszystkim dowód-
com, oficerom i żołnierzom, którzy
wyrażą żal, iż chwycili za broń-prze
ciwiko republice.

 

PŁASZCZ KORONACYJNY
Z PRZED 116 LAT —

sze walki toczyły się kołoj godz. 20ej|
ipo czym nastąpiło pewnego rodzaju
uspokojenie, Wojska rządowe utrzy
maty swe pozycje na wschód od
wzgórza Casa del Campo. Sytuacja
strategiczna w dzielnicy uniwersytec
kiej uległa zmianie. Odcinek ten ma
obecnie połączenie z pozycjami pow| $

stańczymi.

STATKI NA WODACH BISKAJ-
SKICH BĘDĄ ZATRZYMANE

BAYONE 13.4. Agencja Havasa
donosi, że hiszpański krążownik po-|

wstańczy ,„Almirante Cervera* ro-

zesłał przez radio mastępujące za-

wiadomienie: wszystkie statki hisz-

pańskie,
wejdą na wody biskajskie, zostaną

zatrzymane lub zatopione. :

MINY NA WYBRZEŻU BISKÓW

LONDYN 13.4, Ministerstwo han|
dlu komunikuje, że gen. Franco za-|

wiadomił władze brytyjskie o wzmo
cnieniu pól minowych przez okręty

powstańcze pomiędzy Sacratii a Cap

Falco na morzu śródziemnym i po:
między Cap Vidiod i Cap Machicha-
co w zatoce baskajskiej,

lub  cudzoziemskie, które| $  

 

Król Jerzy VI na koronacji przybra- ny będzie w płaszcz sporządzony
dla Jerzego IV-go.

GRAND EO OZ ZWOROO TOOK ZOO WOK OCEEZEAC

Nastrój nerwowości na giełdzie londyńskiej
LONDYN. 13,4, Na giełdzie lon-

dyńskiej wciąż trwa nastrój nerwo-
wości w związku z puszczoną przed

paru dniami plotką o zamierzonej

rzekomo zmianie amerykańskiej po

lityki złotej, Koła iachowe uważają,

że pogłoska ta—wimo zaprzeczeń—

nie jest całkowicie bezpodstawna 1

że wcześniej czy później pewne po-

sunięcia w tym zakresie będą doko
rane przez Stany Zjednoczone.

Bolszewickie symbole i pieśni

na francuskich uroczystościach oficjalnych

PARYŻ. 13.4. Umieszczanie przez|wie, sztandarów trójkolorowych fran

robotników, pracujących na wysta- cuslkich,
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zaopatrzonych w oznaki
partii socjalistycznej (trzy strzały),
komunistycznej (sierp i młot) oraz
czapkę irygijską, symbolizującą par-
tię radykalną, wywołuje duże poru-
szenie w sterach parlamentarnych,
Senator Reibel złożył w senacie in-
terpelację w tej sprawie oraz w spra

wie śpiewania  międzynarodówki
obok Marsyliankinauroczystościach
w których biorą udział członkowie

rządu. S
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Po aresztowaniu Jagody
Koniec Kariery Herszia z Białegostoku

Że skromnego zegarmistrza biało- |my ściślej: 5 milionów niewolników.
stocikiego stał się Herszel Jagoda po- | Jagoda zbudował ich rękami m. in.
tężnym szefem wszechrosyjskiej —|kanał białomorsko-bałtycki i kolej
G.P.U., panem życia i śmierci 5 mi-|amursko - bajkalską. Gdy: potrzebo-
lionów ludzi, trzymanych przezeń w|wał fachowców, oskarżał ich o kontr-
obozach koncentracyjnych. Powiedz-|rewolucję i zabierał do obozu, gdzie

P
w Belgii

BRUKSELA 13.4. „Nation Bei- pašci niemieckiej. Pomoc armii iran-
ge“ podkrešlając w obszernym arty-|cuskiej i armii angielskiej jest ko-

kule pt. „Nowe Locarno winno nam|nieczną, Im prędzej ta pomoc przyj-

pozostawić wolne ręce w sprawie|dzie, tym mniej jesteśmy narażeni

układów sztabów generalnych" ol- na niebezpieczeństwo. Byliśmy. sza-

brzymi wzrost zbrojeń niemieckich i| leńcami, gdybyśmy nie brali pod u-

rozwój niemieckiego przemysłu wo-| wagę lekcji r. 1914. Zapóźno jest

jennego wyraża się z rezerwą o | koordynować wysiłki obrony, gdy

przyszłym Locarno i czyniąc aluzję|nastąpi napaść. Ulkiady zawarte

do oczekiwanej wizyty min. Edena przez belgijski sztab generalny ze

w Brukiseli pisze m. in. „chodzi o ro- |sztabami francuskim i angielskim

lę umów wojskowych w przyszłym| nie byłyby sprzeczne z neutralno-

ESI

olityka narodowej

   

obrony

-pakcie, Jeżeli co do tego nie mie- šcią. Za często słowem „neutral-

liśmy dokładnych zapewnień, inne |ność* określają politykę, wytkniętą

gwaranoje straciłyby bezwzględnie przez naszego monarchę. Lepiej by

na skutecziności. Armia belgijska|się scharakieryzowała tę politykę

pozostawiona swym własnym siłom,|mówiąc, że jest ona polityką naro-
nie jest zdolna do zatrzymania na-| dowej obrony'”.

Arabowie przeciwko projektowi

bloku panarabskiego
JEROZOLIMA 13,4. Pogłoski o ły świat arabski.

projektach ikomisji lorda Peel'a o| JEROZOLIMA 134.  Naczelna
ustroju państwowego Palestyny i|arabska rada narodowa w Palesty!-
Transjordanii przyjęte zostały przez |nie wypowiedziała się przeciwko
wszyśstkie stronnictwa jalko próbne|projektowi bloku  _pan-arabskiego,
balony, mające na celu wysolndowa-|uważając, że Anglia chciałaby w ten
nie opinii publicznej. Arabowie za- sposób zneutralizować wspódziała-
sadniczo byliby przeciwni idei złą-| nie krajów arabskich w sprawie Pa-
czenia Palestyny z  Transjordanią,| lestyny.
jak również nie sprzeciwialiby się Arabowie palestyńscy żywią o-
nadaniu szerokiej autonomii prowin- | baiwy, że w projektowanym bloku
ejom z większością żydowską. Nato-| wpiywy angielskie mogłyby: mieć
miast mianowanie emira  Transjor-| decydujące znaczenie, a przez to

danii Abdullah'a królem nowego| samo zagadnienie palestyńskie stra-
państwa byłoby zwalczane przez ca-, ciłoby charakter międzynarodowy.

„Linia” Rzym Belgrad będzie przedłużona
do Bukaresztu

  

 

PARYŻ. 134. Havas donosi z | Stosunki pomiędzy Rzymem a Bu-
Bukaresztu: Koła polityczne i prasa|karesztem były zawsze dobre, mimo
rumuńska przewidują  możliwość|iż rumuńsko-włoski pakt przyjaźni,
zbliżenia pomiędzy Wiochami a Ru-
munią w wyniku poprawy stosunków
pomiędzy Wiłochami a Jugosławią.

zawarty w r. 1926 nie został przedłu-
żony w r. 1934. °

Komuniści w Polsce werbowali ochotników
do Hiszpanii

POZNAŃ 13,4. Policja w Jaro-
cinie zlikwidowała grupę komuni-
sbyjczną, która trudniia się rekruta-
cją ochotników do armii rządowej w
Hiszpanii Zawiadomiona, że komu-

- miści wyjechali z Kalisza autobusem,

®

policja obstawiła z chwilą przybycia
do Jarocina autobus i, po zbadaniu
wszystkich osób, aresztowała 3 z
nich, które przewieziono do aresztu,
skąd następnie odstawiono do Ka-
lisza.

Echa niedoszłych wyborów w P.A.LU“
ma Grzymałę - Siedleckiego, Jana
Lorentowicza.

Do drugiego głosowania weszły

„Jiutro” donosi, że na miejsce p.
Rzymowskiego zgłoszono w PAL'u|
aż 15 kandydatur, m. in. prot. w. |
Borowego, pro. St. Estreichera,prof. | kandydatury: Kornela Makuszyń-
Suchodolskiego, Z. Kossak-Szczuc-|skiego, Kazimierza Wierzyńskiego,
ką, Kazimierza Wierzyńskiego,  Ja-| Zofii Kossak-Szczuckiej i Jana Lo-
rosława Iwaszkiewicza, Kornela Ma-|rentowieza. Najwięcej głosów sku-
ikuszyńskiego, Juliana Tuwima, Ada-| pili Makuszyński i Lorentowicz.

 

wykonywali nakazane prace, To sa-
mo robili kiedyś z jego przodkami
iaraonowie egipscy. MW ten sposób
pracą miewolniczą budowano w So
wietach wielkie dzieła, które nasi
sowietochwalcy stawiali za przykład
zgniłej burżuazyjnej Europiel
Aż przyszedł krach pięknej karie-

ry Herszla Jagady. Jego protektor i
szwagier Swierdłow nie żyje. Stalin
usiłuje odciąć się od okrutnego kata.
Że Stalin nie ma skrupułów, więc li-
kwiduje Jagodę pod: hańbiącym za-
rzutem kradzieży i rozrzutności. O
powodach tego zwrotu donosi kóres-
pondent moskiewski „Kuriera War-
szawskiego“':

„Najbardziej prawdopodobną wydaje

się wersja, według której rząd sowiecki

pragnie, w związku z nadchodzącymi wybo-

rami do sowietów, nieco złagodzić kurs

swej dotychczasowej polityki wewnętrznej.

Wymaga to pewnego ograniczenia praw

wszechpotęžnego G. P. U., pewnej redukcji

obozów koncentracyjnych. Aresztowanie Ja

gody ułatwić ma Stalinowi dokonanie po-

sunięć w- tym kierunku, umożliwić ma o-

świadczenie, iż dyktator i jego najbliższe

otoczenie nie ponoszą odpowiedzialności za

wszystko, co się działo w ciągu ostatnich

lat w więzieniach i obozach. Odpowiedzial-

nością za całe to okrucieństwo, za wszyst-

kie nadużycia obciąży się Jagodę, znaleźć
zaś w jego postępowaniu element zbrodni

i przestępstwa nie będzie rzeczą trudną”.

Jak Rewolucja Franciuska, tak i
rewoliucja rosyjska pożera swoich wo
dzów. Żostanie wikrótce sam Stalin.
Ewolucja obecna Sowietów zasługuje
na baczną uwagę.

Kto wygrał na loterii?
Pierwsze ciągnienie,

5.000 zł. — 44518.
50.000 zł. — 150083.
15.000 zł. — 152384 174672.
10.000 zł. — 47135 166084,
2.000 zł. — 34759 70559 88178

113769 161198.
1.000 — 74483 75449 77059 190197

191796.
ё Drugie ciągnienie.
20.000 zł: — 159295.
10.000 zł. — 147782.
5.000 zł. — 44255 70414 146183

154613. |
2.000 zł. 2861 3393.

1.000 zł. — 51622 143923 146289.

wileńskie Wici
Harcerskie

Przygotowania .Harcerzy do Świę-
ta Lasu. Na odprawie drużynowych
Wileńskiego Hutca Harcerzy w dniu
6 kwietnia omówiono między innymi
sprawę wzięcia udziału Harcerzy
Wileńskich w Święcie Lasu. Przygo-
towania do tego rozpoczęły się już
nazajutrz po ddprawie, Wszyscy

Podróże Schachta mają wyprowadzić Niemcy
z odosobnienia gospodarczego

BRUKSELA. 13.4. Prezydent Ban- | Londynu, żywo interesuje się roko-
ku Rzeszy dr. Schacht przybył dziś, waniami francusko - niemieckimi w
o gddz.9 specjalnym pociągiemdo | sprawie nowego układu handlowego.

Brukiseli. |Kokowania te, wszczęte w Berlinie,
PARYŻ. 13.4. „Echo de Paris“ prowadzone są obecnie w Paryżu

podaje, iż dr. Schacht zamierza po- pomiędzy rzeczoznawcami obu kra-
dobno przybyć do Paryża, aby prze- jów w warunkach, które pozwalają
wodniczyć na otwarciu pawilonu nie przewidywać zawarcie układu w
mieckiego na wystawie międzynaro- | końcu tego miesiąca. Podpisanie lub
dowej, które nastąpi 4 lub 6 maja. parafowania nowego traktatu han-
Dr. Schacht, który ma udać się do| dlowego francusko-niemieckiego na-

stąpić ma również między 4 i 6 maja.

Żupełnyrozkład ZZ. й.
Kto kogo wyrzuca i dlaczego?

KATOWICE. 13.4. Prezydium za-
rządu głównego związku górników
ZZZ, uchwałą z dn. 12 b. m. rozwią-
zało sekretariat okręgowy tego
związku w Sosnowcu i wykluczyło
ze związku sekretarza okręgowego
na teren Zagłębia Dąbrowskiego
Framciszka Litwornię. Równocześnie
prezydium zarządu głównego związ-

Wznowienie akcji „„porządku i czystości”
Rozporządzenieżmin. opieki społecznej

o urządzeniach sanitarnych ‘
WARSZAWA. 13,4. Minister O- , obowiązek porządku i czystości rze-

pieki Społecznej, w dążeniu do po- | Czyiwiście był „przestrzegany.
lepszenia warunków sanitarnych i ' Okólnik zaleca wznowienie ener-
zdrowotnych kraju — wydał do wo- | gicznej akcji inspekcyjnej oraz wy-
jewodów i starostów okólnik,wisika- | danie niezbędnych zarządzeń, pole-
sujący, że stan sanitarny| wszystkich | cających uporządkowanie ulic, pla-
osiedli w państwie pozostawia na |ców, targowisk, odnowienie domów
ogół wiele do życzenia. Ulice, place | utrzymanie ich w czystości oraz @0-
i budynki w miastach są często za- prowadzenie do należytego stanu

niedbane, a nawet brudne, w wielu|podlwórzy, studzien, ustępów i gno-
wsiach (brak  najniezbędniejszych u- | jdwisk, Frzellożeni gmin oraz właści-
rządzeń sanitarnych, jak studnie, u- ciele nieruchomości będą — w myśl
stępy, gnojowiska itp. Taki stan rze- obowiązujących przepisów — oso-

czy nie może trwać dłużej i należy biście odpowiedzialni za należyte

dołożyć wszelkich wysiłków, aby) wykonanie tych zarządzeń,

„Zaczyn* o b. ministrze Zawadzkim
Natomiast „Zaczyn“ ma inne

talistėw“  „sanacyjnych”, to jest|pretensje do b. ministra Zawadzkie-
„Zaczynu”, ukryty pod liczbą 77 au- go. Wlyraża mianowicie takie žy-
tor zajmuje się sprawą gospodarki|czenie:
b. ministra skarbu p. Zawadzkiego.| „Chcielibyśmy usłyszeć _ wyjaśnienia
Autor sądzi, że nie ma podstawy do min. Zawadzkiego jako świadka na doj-

pociągnięcia p. Zawadzkiego do «ck- rzałych i dojrzewających procesach  sądo-

powiedzialności konstytucyjnej, jak| wych, wytoczonych  skarbowcom za po-
to głosił poseł Dębicki. Bowiem pełnione nadużycia w okresie jego urzędo-

gu górników ZZZ uchwałą z tego sa-
mego dnia rozwiązało na ierenie po-
wiatu będzińskiego te oddziały
związku, iktóre nie podporządkowały
się powziętym uchwałom zarządu
głównego w dniach 25 i 26 marca br.

O zarządzeniach tych zarząd
główny zawiadomił kompetentne
władze powiatu będzińskiego.

W. ostatnim numerzie: organu „to-

 

„co się tyczy przekroczenia przez min.

Zawadzkiego preliminowanych wydatków

wania. To by były rzeczy ciekawe!

Ano, pewnie, że byłyby ciekawe...
Cielkawe są również zasadnicze, a
często powstałe na tle personalnym,
różnice w — „zjednoczonym“  obo-

zie.

państwowych — to teza bardzo krucha.

Skurczył już ją swym  urejudykatem sam

Marszałek Józef Piłsudski broniąc w swo-

im czasie przed Trybunałem Stanu min.
Gabriela Czechowicza”.

Charakterystyczny proces

 

 cerze jalk jeden mąż przyczynią się!
własną pracą do wielkiego społecz-|
nego dzieła wysadzenia drzewkami
części drogi między Wilnem a Żuło- |
wiem, Drzewika zostaną dostarczone,
przez Dyrekcję Lasów  Państwo-.

24 kwietnia.
Teren pod Zlot. Jak to już kil-

kakrotnie podawaliśmy  Jubileuszo-
wy: Ziot Wil. Chorągwi Harcerzy
oabędzie się pod Wilnem. W ziwiąz-
ku z tem w bieżącym tygodniu Ko-
mendant Zlotu osobiście uda się w
teren, aby! dokładnie ustalić miejsce
obozu.

Harce Zlotowe. Program harcow
na Zlocie między innemi przewiduje
ćwiczenia  wylkazujące sprawność
harcerzy do obrony kraju. Harcerze
pochodzący ze wsi będą mieli moż-
ność poznania Wilna, gdyż są prze-
widywane specjalne wycieczki, w
czasie których nastąpi zwiedzanie
zabytków i zakładów technicznych.

Sprostowanie
W numerze 100 z dn. 13.IV 1937

r. „Dziennika Wileńskiego w ob-
wieszczelniu Zarządu - Miejskiego w
Wilnie o przystąpieniu do  sporzą-
dzenia szczegółowego planu zabu-
dowania części miasta Wilna (ul. I

| Baterji -z przylągłymi),zostało mylnie
| wydnukowane: „Od północy — rze-
у S anasg Rynku Łukis-

| kiego do mostu Zielonego", winno
| być: „Od północy — ii Wilia na
|odcinku od Rynku Łukiskiego do
'mostu Zielcnego“, oraz zostało wy-
drukowano: „Od zachodu do
zbiegu ulicy Montwiłłowskiej z ul.
Łukiską przez Rynek Lukiski do

'rzelki Wilii” — winno być: „Od za-
| chodu—od zbiegu ulic Montwiłłow-
|skiej z ul. Łukiską przez Rynek Łu-
|kiski do rzeki Wlii*—co niniejszem
| prostujemy.

 
wych. Alkcja ta zostanie zakończona!

W dniu wczorajszym podaliśmy w wyborach itp.

krótką wzmiankę o procesie karnym Sąd Apelacyjny po wysłuchaniu

4 działaczy marddowych z Wilna,|wywodów obrońcy  gskarżonych

oskańżonych o wpływanie na wynik | mec, Węsławskiego, który po obale-

głosowania drogą podstępnego i fal- | niu koncepcji prawnej oskarżenia,

szywego oświetlania sytuacji poli- |powołując się na stan faktyczny

tycznej w Polsce. stwierdził zgodność oceny zawartej

„Narzędziem” przestępstwa: była|w ulotce z istniejącą wówczas sytua-

w mniemaniu władz ulotka Str. Na- |cją polityczną, wydał wyrok unier

rodowego  (skonfiskowana zresztą | winniający, uznając tem samem.

przez władze), a szczególnie jej ustę- | prawdziwość podanych tam faktów.

py mówiące o tem, że „do wyborów Charakterystyczny znak czasu.

stają tylko sanacja, Ulkraińcy, Niem-|Trzeba było procesu i wyroku sądo-

cy i żydzi”, a wobec tego „śodność”|wego by) móc głośno doł wiadomości

i poczucie narodowe nie mogą po-| spoieczeństwa podać prawdziwą o-

zwolić Polakowi na wzięcie udziału|cenę sytuacji . politycznej w Polsce.
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„TITANIC“ TONIE
 

 
Di 15 kwietnia 1912 roku, a więc przed - 25-ciu laty zatonął okręt oceaniczny „Titanic” razem z przeszło tysiącem pasażerów,  



PG WYBORACH
'W BRUKSELI
Wynik wyborów uzupełniających

w Brukselli był z góry wiadomy —
nikt nie wątpił, że premier van Zee-

land otrzyma większość głosów. In-
teresujące było tylko to, jak dużo sło
sów uda się zdobyć przywódcy „Re-

xistów”, p. Degrelle'owi. Bo trzeba

przypomnieć, dlaczego musiały się

odbyć wybory uziipełniające? Spo-
wodowali je Rexiści, którzy polecili

zarówno swemu posłowi, wybrane-

mu w Brukselli, jak i wszystkim je-

$o zastępcom podać się do dymisji.

Mieli dwa cele: zdobycie okazji dla

asitacji i propagandy swego progra-

mu i pokazanie, że ruch ich szerzy
się i zdobywa coraz więcej zwolen -

ników.

Pierwszy cel osiągnęli, drugiego

nie. Bo z 345.000 głosujących, 275.000,

czyli 75 proc. oddało swe głosy pre-
mierowi van Zeelandowi, a 69.242,
czyli 19 proc. Degrelle'owi. Ponie-
waż przy wyborach w roku zeszłym

kandydat Rexistów otrzymał 85.000
głosów, więc ubytek stanowi obecnie

około 10 proc.

Wynik wyborów nie mógł mieć i

nie będzie miał wpływu na politykę

bieżącą w Belgii. Jest on inieresują-

cy tylko z tego punktu widzenia: ja-
kie rzuca światło na przyszły rozwój
stosunków politycznych w Belgii.

Kogo reprezentował premier van

Zeeland?Trzy złączone stron. politycz
ne belgijskie—katolickie, liberalne i

socjalistyczne z całym ich starym a-

paratem wyborczym oddali nań swe
głosy komuniści (by nie dopuścić wzro
stu wpływów „faszyzmu”); poparł go

wydatnie prymas Belgii, ogłaszając

lisi, nakazujący katolikom głosowa-

nie przeciw Degrelle'owi. Premier
van Zeeland miał za sobą tedy nie

tylko cały aparat rządowy, stanowi-

sko Kościoła, zjednoczone stronnic-
twa polityczne z komunistami włącz-

nie, lecz także te wszystkie „impon-

derabilia”, które wynikają z tego, że

reprezentował dotychczasowy przez

tradycję uświęcony stan i obyczaj
polityczny w Belgii.

Trudniej nieco określić, co repre-

zentuje ruch „rexistowski” i jego

przywódca, p. Degrelle? Najbar-

dziej rzuca się w oczy to, że skupił

on koło siebie znaczną część młode-

$o pokaienia, że idzie z nim młodzież

różnych warstw — inteligencji, ro-

botników, sier wojskowych i t. d.
iWyszedł on z szeregów obozu kato-
lickiego i zawsze oświadcza, iż jest
wiernym synem Kościoła. Zwraca
się natomiast przeciwko parlamenła-

tyzmowi, przeciwko korupcji poli-

tycznej, przeciwko metodom i oby-

czajom wszystkich dotychczasowych

stronnictw i z największą energią
przeciwko komunizmowi.

Ażeby czytelnikowi polskiemu uła-

twić zrozumienie, czym jest ruch
„rexistowski”, powiemy, że jest to

ruch analogiczny do ruchów nacjo-

nalistycznych w innych krajach, na-

leży do tej samej kategorii zjawisk,

co faszyzm we Włoszech, narodowy-
socjalizm w Niemczech, ruch rojali-

styczny we Francji i t. d. Oczywiście

jest od tych wszystkich ruchów róż-
ny, bo nowoczesne prądy polityczne
i społeczne załamują się w różny

sposób w duszach różnych narodów.
Jeśli 'im się bliżej przypatrzeć, to
można w nich dojrzeć bardzo duże
sprzeczności, Rozpatrywane jednak z
punktu widzenia historycznego, z
punktu widzenia obecnej chwili dzie-
jowej, składają się na prąd ideowy i
polityczny, ogarniający całą Europę,
przeciwslawiający się komunizmowi
i jedynie zdolny do skutecznego z
tym ostatnim współzawodnictwa, je-
śli chodzi o zdobycie serc i umysłów
szerokich warstw ludowych i mło-
dzieży, =

I nie tylko w Belgii przeciw podo-
bnemu prądowi łączą się najróżnoro-
dniejsze czynniki, reprezentujące da-
wny układ stosunków, dawne oby-
czajepolityczne, dawne nastawienie  

.2 ruskiego życia politycznego
UNDO w Sejmie — UNO I UNDO — Kiedy będzie Ukraina?

Lwów, w kwietniu 1937.
Qd pewnego czasu istnieją niepo-

rozumienia między kierownictwem
UNDA i jego głównym organem „Di-
łem”, To ostatnie zagrożone kampa-
nią „nieprzėjednanych“, zwalczają-
cych zaciekle taktykę UNDA w spra-
wie współpracy z rządem ogłosiło, iż
jest organem samodzielnym, od partii
undowskiej niezależnym. Od kilku
miesięcy też nie spotykamy na ła-
mach tego dziennika artykułów „par-
tyjnych”, a informacyj o pracach i za-
miarach UNDA musimy szukać w ty-
godniku „Swoboda', dotychczas prze-
znaczonym wyłącznie dla wsi i do-
piero od niedawna przybierającym
charakter oficjalnego pisma partii.
W tygodniku tym ukazał się os'at-

nio artykuł bilansujący politykę UN-
DA z oltazji zakończenia sesji zwy-
czajnej Izb sejmowych. Czytamy więc

| w tym artykule, iż INNDO tylko dla-
tefo zawarło pakt normalizacyjny,
żeby tym lepiej bronić interesów „u-
krainskich“:
— „Jak wiadomo, nowa polityka

UNDA, zapoczątkowana w 1935 r., po-
stanowiła zerwać z dotychczasową
taktyką parlamentarną. Po długich la-
tach negacji, wyczerpującej nasz orga-
nizm, zdecydowano postawić zaporę
nieustannemu wpływaniu polskiej pań-
stwowo politycznej woli bez nas na
nasze najżywotniejsze narodowe spra-
wy. Chodziło o to, żeby odtąd nie by-
ło sprawy, nie było ustawy ani rozpo-
rządzenia, aby nie było żadnej doty-
czącej nas czynności państwowej, przy
której my nie bylibyśmy obecni i nie
oświadczylibyśmy: hola! zaczekajcie
panowie!”. — :

Po pochwale wysokiego poziomu i
wyrobienia undowskich posłówi se-
natorów następuje stwierdzenie, że
prestiż „ukraińskiej sprawy” wzrósł
wskutek tej taktyki znakomicie, że

Sejmie nie wychodzą już
i — w czasie przemó-

wień undowskich posłów do bufetu,
lecz uważnie słuchała. a no więcej:

— „nowa polityka UNDA otworzyła
naszym reprezentantom drogę nie tyl-

ko do uwaśi i poszanowania obu izb,
lecz i do niezliczonych centralnvch
państwowych instytucyj i urzędów,
gdzie zdarzało się naszym ludziom in-
terweniować w setkach aktualnych
potrzeb i spraw”,

W słowach tych znajdujemy po-
twierdzenie tez już dawniej przez
nas wysuwanych, że partia undowska
cieszy się przywilejami brania bez-
pośredniego udziału w pracach egze-
kutywy państwowej, który to przy-
wilej dawniej należał się wszystkim
partiom i nazywał się wtedy „sejmo-
kracją”. Dzisiaj — oczywiście — na-
zwa ta byłaby już anachronizmem,
gdyż chodzi nie o cały Sejm jako ta-
ki, lecz o jedną tylko partię.
Artykuł w „Swobodzie'* mówi też

© bezpośrednich korzyściach, które
taktyka UNDA przyniosła ruchowi
ukraińskiemu. „W porównaniu do
naszych maksymalnych żądań — pi-
sze „Swoboda” — osiągnięcia tej se-
sji nie są szczególnie wielkie”, Tych
maksymalnych żądań organ UNDA
nie wymienia. Wolno przypuszczać,
że chodzi tu o autonomię terytorial-
ną, która miałaby być zaczątkiem
państwowości ukraińskiej. Jakież są
tedy te osiągnięcia?
— „Sukcesy Ukraińskiej Parlamen-

tarnej Reprezentacji leżą dzisiaj nie na
linii rejestrowania tego, co zdobyto,

  

|

lecz na linii stwierdzenia tego, czemu
zapobieżono..  Przytępiono ostrze ue
stawy o niepodzielności i niezbywalno-
ści gospodarstw powstałych z parce-
lacji.
„Zapobieżono również i pierwotnym

planom kolonizacyjnym, które groziły,
iż na nasze ziemie posunie się z całej
zachodniej i rdzennej Polski chmura
nowych kolonistów.. Poza koloniza-
cyjną zawieruchą... zachowano bodaj
dotychczasowy status quo.

„Wobec niesamowitej po prostu an-
tyukraińskiej nagonki, którą w ostat-
nich czasach zauważamy ze strony e n-
dechiej szowinerii, ma to bez-
sprzecznie swoje znaczenie.
„Zato poszczęściło się przeprowa-

dzić niektóre drobniejsze rewindyka-
cję na terenie szkolnictwa, a także
na odcinku państwowej polityki kre-
dytowej wobec ukraińskiego życia
gospodarczego”. —

Sukcesy tej polityki są o wiele
większe, niż to „Swoboda” przvzna-
ła. Rejestrowaliśmy je już kilka ra-
zy i rejestr ten uzupełnimy przy naj-

bliższej sposobności.

Zdarzeniem politycznym są rów-
nież oświadczenia greck.-kat. bisku-
pa stanisławowskiego, ks. Chomy-
szyna, który bardzo wyraźnie odcina
się od UNDA. Partią, której biskup
Chomyszyn udziela swego poparcia,
jest UNO (Ukrajińsko Narodna Ob-
nowa). Partia ta poszła do wyborów
w 1935 r. razem z „sanacją“ i UN-
DEM i uzyskała nawet jeden mandat |
poselski i jeden senatorski. Ponieważ
jednak reszta mandatów ruskich na-
leżała do UNDA, które było głów-
nym partnerem ugody „normalizacyj-
nej”, groziło partii UNO rozpłynięcie
się w większości i zatracenie własnej
lini: politycznej.
Wobec tego biskup Chomyszyn

jeszcze w ub. roku poradził posłowi
i senatorowi 7 UNO, aby po prostu
wstąpili do UNDA. a teraz ten swój
krok motywuje. Ogłasza więc w
„Nowej Zorii”, iż zawsze był zwolen-
riikiem lojalności wobec państwa
polskiego. śdyż to wypływa х 1260
światopoglądu, który wyklucza walkę
© prawa polityczne za pomocą „tero-
ru i szantażu”:
— „Lojalność moja — pisze bisk':p

Chomyszyn — zawsze była i jest pro-
stolinijna, daleka od dwulicowości i
chytrzenia. Lojalność moja nie pocho-
dzi z osobistej interesowności, dla u-
zyskania poselskiego mandatu lub mi-
ski soczewicy. Nie uprawiałem opozy-
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cji, a następnie akrobatycznych sko-
ków lojalności. Za moją lojalność do-
znałem podejrzeń, przeciwności i na-
paści, głównie od UNDA”, —

Jest zatym jasne, że lojalność UN-
DA jest taką lojalnością, jaką nie jest
lojalność UNO-a. Oświadczenie swo-
je ogłosił biskup Chomyszyn z po-
wodu argumentu undowskiego sena-
tora w czasie obrad iż nawet biskup
Chomyszyn przeciwny był głosowa-
niu za er Oświadczenie to
wzmocnił następnie ks. Chomyszyn
osobnym artykułem w „Nowej Zorii”,
z którego ika, że UNO nie za-
przepaści dla korzyści doraźnych
swojej ideologii, nie chce rozpłynąć
się w partii undowskiej i dlatego
wolało rozstać się ze swoimi przed-
stawicielami w parlamencie.

Na zakończenie interesujący szcze-
gół z rzeczywistości wołyńskiej. Opo-
wiadał mi naoczny świadek zjazdu
„Kół Młodzieży Wiejskiej”, sanacyj-
nei organizacji „bez różnicy narodo-
wości” na Wołyniu — który to zjazd
odbył się przy końcu lutego w Krze-
mieńcu — iż pos. Ignacy Pulaw-
ski, Polak z okręgu krzemienieckie-
go, wygłosił na tym zjeździe mowę,
w której między in. zapewniał zebra-
nych mniej więcej w taki sposób:
„Ukraina? Ukraina będzie! Napewno
będzie! Może ja już teśo nie docze-
kam, ale wy — młodzi przyjaciele
napewno doczekacie”.
Na to wstał jeden z obecnych, mło-

dy Rusin i powiedział: „Jeżeli pan
poseł mówi, że Ukraina będzie, to ja
PO, kiedy ona będzie? Bo je-
żeli wogóle ma być, to nie ma po-
wodu, dla którego by nie miała być
natychmiast. Niech więc zaraz będzie
ta Ukraina”.
W kilka tygodni potem przeczyta-

łem w „Dzienniku, i wkrótce odbę-
dzie się na Wołyniu proces 43 człon-
ków organizacji nielegalnej „Ukra:ń-
ski Kozacki Narodowy Ruch”, rozwi-
jającej się w powiecie horochow=
skim. Pomyślałem więc sobie, że po-
wiat horochowski leży niedaleko
krzemienieckieśo powiatu i że o tym,
co się mówi w jednym powiecie, mu-
szą wiedzieć i inne powiaty. Prawdo-
podobnie jednak ludność powiatu ho-
rochowskiego ma temperament  g$o-
rętszy: Rusin krzem'eniecki wycią-
guął konsekwencje tylko w słowach,
Rusini horochowscy chczeli to zrobić
także w czynach. й

ы OBSERWATOR

 

Prasa sowiecka wzywa

do wzmożenia propagandy
antyreligiinei

W Moskwie odbyło się zebranie kie
rowników obwodowych  organizacyj
związków zawodowych i kierowni-
ków klubów i bibliotek przedsię-
biorstw moskiewskich, poświęcone
sprawie propagandy antyreligijnej.
Na zebraniu wystąpił z referatem Ja
rosławski (Żyd), który podał ostrej
krytyce działalność związków zawo-
dowych i instytucyj kuliuralnych, któ
re „z niedopuszczalną beztroską odno
szą sie do propagandy antyreligij-
nej“. Korzystają z tego tylko organi-

społeczne, dawne przyzwyczajenia.
Nie chodzi w tym wypadku tak bar-
dzo o programy i idee, ile o całą kul-

turę polityczną, sposoby myślenia i
reakcje uczuciowe.

Nie sądzimy, by niepowodzenie
Degrelle'a w Brukselli było zapo-
wiedzią zniknięcia z powierzchni ży-
cia politycznego w Belgii ruchu re-
xistowskiego. Przede wszystkim do-

wiódł on wbrew wysiłkom tylu i tak
mocnych przeciwników, że istnieje.

Ważniejszym od tego wszakże są
fakty, dowodzące rozkładu dotych-
czasowego układu politycznego w

Belgii. Wystarczy wziąć pod uwagę

najważniejszy: stronnictwa belgijskie
nie są już w stanie wydawać z siebie

rządów parlamentarnych na starą

modłę; wszak p. van Zeeland jest
bezpartyjny, a rząd jego zachowując
pozory oparcia o koalicję stronnictw

parlamentarnych, jest w gruncie

| rzeczy rządem pozaparlamentarnym.

Jeśli zaś przyglądać się uważnie po-
lityce p. van Zeelanda, to trzeba
dojść do wniosku, że jest on bodaj
bliższy tych tendęncyj, kiórych wy-  

razem jest Degrelle, niż dawnych

stronnictw politycznych. Najbliższy-

mi zaś współpracownikami obecnego

premiera w rządzie są pp. Spaak i

de Mann, którzy należą wprawdzie
do stronnictwa socjalistycznego, lecz
są bardzo dalecy od ortodoksji mar-

ksistowskiej.

Wniosek nasz ogólny jest taki, je-

śli chodzi o przewidywania co do
przyszłego rozwoju stosunków w

Belgii: Odbywa się tam przeobraże-
nie polityczne, którego przejawem

jest zarówno ruch rexistowski, jak i

przesiany w „starych”  stronnic-

twach. Poprowadzi ono do istotnej

zmiany w układzie stosunków  poli-
tycznych wówczas, gdy w „starych

stronnictwach ewolucja będzie już
dostatecznie zaawansowana, a ruch
rexistowski po okresie dzieciństwa i
młodziericzości wejdzie w stadium
dojrzałości politycznej.

Dwaj przeciwnicy niedzielnych
wyborów, van Zeeland i Degrelle są
w giuncie rzeczy przedstawicielami

uałędej”Bejgi,- 4  

zacje religijne, umacniając swe wpły
wy.

„Ordžonikidzkaia Prawda“ donosi,
że organizacje religijne na Kaukazie
ponownie ożywiły swą działalność i
propaganda antyreligijna nie jest pra
wie w ogóle prowadzona. W rejonie
dniestrjewskim chłopi wychodzą z
procesją na pola, W Ceceno - Inóusze
wie zachorowała nadle jedna z kom-
somołek, wskutek czego Mułłowie sta
rali się rozpowszechniać pogląd, że
Allah każe bezbożników za wstępo -
wanie do komsomołów. Komsomołka
ta stała się przedmiotem prześlado-
dań ze strony ludności,

Nie rzadkie są wypadki, że pod
wpływ religijny dostają się kołchoz-
nicy, którzy uczęszczają do mecze -
tów, chrzczą swe dzieci itd, W Dasie-
stanie baptyści rozwijają propagan-
dę antysowiecką wśród młodzieży,
nawołując ją do nie wstępowania do
czerwonej armii. Ludzie religijni do-
stają się nawet na stanowiska kie-
rowników rejonowych. Na czele tej
akcji kontrrewolucyjnej stoją biali o-
ficerowie, kupcy i kułacy. Przewodni
czący kołchozów urządzają zebrania
religijne w meczetach. Nawet człon-
kowie partii należą do organizacji re
ligiinych, jako aktywni działacze.
W Dagiestanie aśituje się w tym

duchu, że na podstawie nowej kon -
stytucji wolno otwierać arabskie szko
ły religijne. Wierzący występują z
żądaniem wydania im pozwolenia na
otwieranie domów modlitwy. W rejo
nie Effenduki prawosławni zażądali
pozwolenia na urządzenie ,Jorda-
nu', motywując swe żądanie tym, iż
procesia reliśijna jest takim samym
pochodem, o którym mówi art. 125
konstytucji. :

Dziennik wzywa do ožywienia i
wzmoženia propagandy  antyreligij-
nej, która prowadzona jest tylko oka
zyjnie w okresie świąt Bożego Naro -
dzenia i Wielkiej Nocy,

PRZEGLĄD PRASY
O NARODOWĄ MONARCHIĘ

W POLSCE
W „Głosie Monarchisty” (Nr. 5)

znajdujemy zarys programu ruchu
monarchistyczno - narodowego. Czy-
tamy w nim, że

„pojmując Naród jako stworzoną
= Krew i Tradycję —o po-
oleń minionych, żyjących i przy-

szłych, polski ruch monarchistyczny
dąży do nadania państwu polskiemu

iego ustroju, zat w  najwyż-
szym stopniu posiadał cechy pewności
stałości i trwałości i którybydawał
Narodowi Polskiemu największe mo-
żliwości zachowania i dRISRRG0 rozwo-
ju swej osobowości pod względem kul-
turalnym, politycznym i gospodar-
czym.
Możliwości te może dać Narodowi
Polskiemu tylko państwo narodowe,
czyli państwo polskie pojęte jako or-
ganizacja polityczna Narodu Polskie-
o, państwo, w którym pochodząca od
oga władza należy do Narodu Pol-

skiego uosobionego w postaci dzie-
dzicznego Króla”. | ь
Program opiera się na gruncie ka-

tolickim, žąda korporacyjnego ustro-
ju gospodarczego, usunięcia kapitału
anonimowego i spekulacyjnego, roz-
budowy gospodarstw włościańskich,
przejęcia własności nieruchomych w
miastach w ręce polskie, wysiedle-
nia Żydów i t. d. O dynastii mówi:

„Dziedziczny charakter Monarchii
nawiązuje do tradycji Monarchii Pia-
stowskiej, która stworzyła państwo
polskie. Dziedziczny charakter Monar-
chii znajduje swoje uzasadnienie rów-
nież w  geopolitycznych warunkach
państwa polskiego.
Monarchia dziedziczna jest jedy-

nym ustrojem, który usuwa wp:
mniejszości narodowych i czynników
zagranicznych na powstawanie naj-
wyższej władzy państwowej. Obrona
państwa, naturalnie nieobronnego, wy-
m nina, stałości ośrodka woli i
myśli”,
Ponadto polski ruch monarchi-

styczny podkreśla rolę społeczną Mo-
narchii jako czynnika realizującego
ideę sprawiedliwości społecznej.
Jak z powyższego streszczenia wy-

nika, polski ruch monarchistyczny
staje na gruncie nacjonalizmu. Przy-
pomina on w pewnych sformułowa-
niach programowych ideologię nacjo-
nal'zmu integralnego, głoszoną przez
„Action Francaise", *
Z tegoż „Głosu Monarchisty” do-

wiadujemy się, że Komisariat Rządu
odmówił zatwierdzenia „Związku
Monarchistów". Założyciele wnieśli
odwołasie,

NOWY:REFORMATOR
* SZKÓŁ AKADEMICKICH

Z oryginalną propozycją ogranicze-
nia dostępu do szkół wyższych wy=

| stępuje niejaki p. Mirosław Orłow-
ski w „Tygodniku Ilustrowanym
(Nr. 15). Autor uważa, że do przyję-
c'a na wyższe studia nie wystarcza
matura, ale że trzeba jeszcze „doko-
nywać ścisłej selekcji kandydatów
nod katem widzenia dofrzałości e-
tycznej”,

„Proces przyjmowania kandydatów
miałby niejako dwa stadia, W pierw-
szym, po przyjęciu wpisowego, poda-
nia z załącznikami, sekretariat uniwer-
sytecki zwracałby się do dyrekcji
szkoły (czy liceum), z której kandy-
dat pochodzi, o udzielenie wyczerpu-
jącej opinii o wychowanku, na podsta-
wie informacyj wychowawcy, nauczy-
cieli i innych wiadomości ze szczegól-
nym uwzględnieniem, czy nie zdradzał
złych skłonności, amoralnych, jak kła-
mliwošė, donosicielstwo i t. p.“.
Te opinie przygotowywane bylyby

"az po maturze i przechowywane
jako poufne. Я

„Po otrzymaniu opinii wladze aka-
demickie przystepowalyby do wlašci-
wego aktu przyjęcia kandydata, któ-
rego drugie stadium poleśałobę na
przyjęciu kandydata „w oznaczonym
dniu i godzinie przez dziekana odno-
śneśo wydziału, względnie profesorów
lub docentów wyznaczonych w tym
celu przez dziekana, Dziekan, względ-
nie deleśowany profesor (lub om
na podstawie matury, opinii dyrekcji
i osobistego wrażenia w rozmowie z
kandydatem, stawiałby wniosek, na
podstawie którego miarodajna władza
uniwersytecka przyjmowałaby lub od-

rzucała petenta. praktyce oczywi-
ście wniosek powyższy miałby znacze-
nie decydujące, przesądzając o losie
kandydata“. `
A więc przyjęcie na studia wyższe

zależałoby ostatecznie od osobistego
wrażenia profesora, który po raz
pierwszy spoikawszy kandydata (a
spotykałby ich rocznie kilkuset!) de-
cydowałby odrazu o jego losiel
Przecież to byłby krzyczący absurd.
O wychowanie moralne winna

dbać szkoła średnia, a dalszą kontro-
lę nad moralnością akademików wy-
konuje sam uniwersytet. Złodzieja
lub oszusta wyklucza się przecież z
grona akademickiego. ›
Pomyślmy zresztą, ile nadużyć

wywołałby projekt, niezły zresztą w
intencjach, p. Orłowskiego. Jak upo-
wszechniłby pewne wady uczniów:
obłudę, lizusostwo, jak demoralizo-

, wałby profesorów, w ręce których
| oddałby tak niesłychanie ważne de-
| cyzjel I oczywiście, jak groźnym na-
| rzędziem politycznej presji na ucz-
nió i rodziców stałaby się w praktyce

„taka samowolna „selekoja“. Nie, le«

 
| piej gie próbować takiej „telocwym
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Stalin wieźniem Woroszyłowa?
Rozwiązanie gwardii G. P. U. Aresztowano

400 agentów. Wojsko objęło Straż na Kremlu.
„ABC“ denosi z Moskwy: Od

szeregu miesięcy stolica Rosii żyje
pod znakiem nieprzerwanych sen-
sacji politycznych. Serie procesów,
w których ławy oskarżonych zajmu-
ją najwyžsi dygnitarze sowieccy,
ciągłe zniiany na kierowniczych sta-

Losy ustaGy
„Przegląd Pedagogiczny”,

TNSW pisze:

 

organ

Z różnych stron otrzymujemy za-|
pytania w sprawie losów moweli e-
merytalnej, zapowiedzianej we wnio-
sku posła Ostafina, który to wnio-
sek scharakteryzowaliśmyj niedawno
w artykule pt. „Przed nowelą eme-
rytalną”,

Odpowiedź na to pytanie jest
prosta: wniosek nie uzyskał więk-
szości na plenum senatu i został tuż
przed końcem kadencji odesłany do
Komisji senackiej dla ponowneśo
przedyskutowania. Tym samym no-
wela emerytalna na razie została za-
hamowana i może wejść pod obrady
senatu najwcześniej w czasie zapo-
wiedzianej sesji nadzwyczajnej, któ-
rą rząd jakoby zamierza zwołać w
maju.
W czasie dyskusji w plenum se-

natu podnoszono „niechlujną redak-
cję” wniosku, niesłuszne ogranicze-
nie emerytów w pracy najemnej,
wreszcie miesłuszną tendencję do
sanowania budżetu kosztem emery-
tów.

Wobec stanowiska senatu, któ-
re pod znakiem zapytania stawia
cały tekst noweli, mniej ważną sta-
je się dotychczasowa jej postać,
między in. niekorzystne zmiany art.
art, 11 i 25 dotychczasowej ustawy

Żydzi organ
gospodarstwa

Na terenie gminy zdzięciolskiej i

nowisłkach rządowych, a wreszcie
‘согах w'yraźniejsza zmiana zasadni
czych linii polityki wewnętrznej — ,
dowadzą, że ZSRR stoi w obliczu,
donicisłych przeobrażeń, |
W Moskwie mówi się coraz glłłoś-:

niej, że ukrytą sprężyną tych wszyst

emerytalnej
emerytalnej, o których pisaliśmy już
w cytowanym artykule „Przeglądu”.

Jak słychać, pewną rolę w sena-
cie odegrała świeżo wydana książka
znakomitego slkarbowca, prof. d-ra
Jerzego Michalskiego, pt. „Zagad-,
nienia emerytalne w Państwie Pol--
skim”, Warszawa, Księg. Św. Woj-
ciecha. W książce tej prof. Michal-
ski podaje statystykę emerytów, o-
mawia przyczyny ich madmiernego,
pomnażenia i żąda m. inn. gruntaw-'
nej zmiany polityki personalnej,
gruntownego przerobienia całej u-
stawy, natychmiastowej nowelizacji
dekretu z r. 1935, ustawowego ogra”
niczenia przenoszenia na emerytu-
rę i wneszcie niezwiocznego powo-
łania do służby młodych emerytów.

Ostra krytyka nieznośnych sto-
sunków, panujących w Polsce w
dziedzinie emerytalnej, jest aż nad-
to słuszna i nad wyraz pożądana. Z
drugiej strony niespodziewane  sta-
nowisko senatu, który zamiast po-
prawić nowelę, wolał ją odroczyć,
nie daje na razie nic pozytywnego
emerytom. Musimy przeto czuwać,|
by nowela z Komisji senackiej wy:|
szła istotnie polepszona i by dzia-|
łała z mocą wsteczną od 1 kwietnia;
od tego iermentu bowiem emeryci,
(a zwiaszcza zaborcy) oczekiwali z
dawna wyglądanej zmiany na lepsze.

izują drobne
na prowincji _
źnie 5 ha Lipa Renujśnicki, w Robot-

| własne bezpieczeństwo,
| się nie sprzeciwia marszałkowi i po-

w samym miasieczku Zazięcioł daje nie 4 ha Jojne Sionimski, w Oziera-
się obecnie zaobserwować charakie- nach 8 ha Szkoinikowicz, w Segaj-
rystyczne zjawisko. Oto tamtejsi zy- |łewszczyźnie 40 ha Miojżesz Mirski,
dzi, zajmujący się dotąd wyiączniew Luszniewie 20 ha Szumiiowicz Mi-
handlem, ostatnio zaczęli na gwałt chael i Lworzecki Jakuo, a oprócz
kupować grunta. | nich, w tej samej miejscowości rodzi-

  

Jak donoszą z prowincji, dziś już
niemal każdy hanalarz żydowski, każ
dy rzemieślnik żyd, nie mówiąc już
o członkach woinych zawodów, na
prowincji posiada mniejsze lub więk
sze gospuaarstwa, kupione nieraz za
ostatnie pieniądze, prawie że kosz-
tem nadwerężenia posiadanego przed
siębiorstwa.
W ostatnich zaś czasach żydzi na-

byli lub zorganizowali małe lub śre-
dnie gospodarstwa w następujących
miejscowosciach gm. zdz.ęciolskuej:
w Kadzinowszczyźnie 12 helkkiarowe
Szloma Korabielnik, w Koziowszczy-|

|na żydowska Hilarewiczów posiada
1300 ha ziemi, W maj. Grambinowo
10 ha Mowsza Rabca, w Koleśnikach
40 ha Lejba Borecki.

| Jak na jedną gminę, to ofenzywa;
"żydów poczyniła zasiraszające po-|
stęjy. Niektórzy przypuszczają, żej
powodem wzmożenia napływu Žy-
|dostwa w szeregi rolników jest boj-
Ikoi przedsiębiorstw żydowskich, kió
ry, jak wiadomo, w mniejszych mia-
steczkach jest prowadzony daleko
intensywniej i skuteczniej, niż w
wielkich ośrodkach.  m.I. 8.

kich przemian jest nie Stalin, ale
armia w osobie jednego ze swoich
wodzów marsz. Woroszyłowa, Wie-
dług wersji obiegających stolicę,
wszystkie ostatnie posunięcia w so-
wieckiej polityce
nowcze żądanie. Stalin w obawie o

w niczym

słusznie wykonuje jego wolę.
Wczoraj mieszkańcom Moskwy

zgotowano nową _ niespodziankę.
Mianuwicie od samego rana nastą-
piła przy bramie „Trojka“ sensacyj-
na zmiana warty, Oto stojących na
posterunku żołnierzy specjalnej
gwardii GPU zmienili czerwono-
£wardzišci, a więc żołnierze armii
regularnej.

Jalk się okazuje, w związku z
aresztowaniem Jagody, gwardia
GPU została rozwiązana, a służbę
na Kremlu objął batalion wojsk re-;
gularnyich.
W związku z powyższym mówi

się, że wkroczenie czerwonogwar-
dzistów na Kreml oznacza oddanie
się Stalina ma łaskę i niełaskę о-
roszyłowa.

| W związku z aferą Jagody aresz-
towano 400 agentów GPU, przeważ-
nie b. zaufanych pomocników Jago-
dy. Cały aparat organizacyjny GPU
jest wslkutek tego w stanie rozstro-
ju i reorganizacji. Upatrują w tym
także rękę Woroszyłowa.

są na jego sta-|

_ ź£brodniczy fryzjer
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 Wiadomo — wypadki chodzą po
| ludziach, Woleliby, ludzie LE
wać po wypadkach, ale tak, nieste-
ty, nie jest. Wiadomo również, że
wypadki bywają szczęśliwe, co nale-
ży do rzadkości, i nieszczęśliwe, co
przytrafia się znacznie częściej, Tak
ap. jeśli, bracie wygrasz na loterii

| stawikę, albo i coś ponadto, jeśli cu-
"dem jalkimś uda ci się znaleźć na-
iwniaczka, który ci pożyczy 5 zo-
tych — to są zdarzenia szczęśli-
we. Nieszczęśliwych jest znacznie

| więcej i wyliczanie ich, nawet przy-
| kładowe, jest zgoła zbyteczne.

Z moim przyjacielem stał się też
| nieszczęśliwy wypadek — dość ory-
| ginalny. Napozór drobiazg, a jednak
| zacecydowai o jego przyszłości.

Gdyby, nie to błahe zdarzenie,
Adaś byłby został do śmierci zac-
nym i pożytecznym człowiekiem.

| Miał wszelkie dane ku temu. A jed-
jnak wylkoleił się i to fatalnie wyłko-
'leił się: zatem w mózgownicy niebo-

 

Urzędnicy państwowi domagają
się zasiłku drożyźnianego

Biuro Informacyj Prasowych ko-
munikuje:

Obradował w Warszawie zarząd
główny Stow. Urzęcników Państwo-

| wych w plenarnym składzie.
W dyskusji nad sprawami zawo-

dowymi urzędników wysunęła się na
czoło paląca kwestia wzrastających
kosztów utrzymania.

Zebrani postanawili  wispółdzia-
łać z czynnikami rządowymi i spo-
Ow akcji zwłaszcza spelku-
acji,

Ponieważ ruch zwyżkowy cen
zdołał już podważyć równowagę

Demonstracje
„5-ta rano” donosi: .
Wczoraj pomiędzy godz. 19.30 a

21 w Al Ujazdowskich pojawiła się
grupa studentów wznosząc okrzyki.
Jednocześnie kolportuwano  niele-
galną „Sztaietę“. Policja manifestan-
tów rozproszyła, zatrzymując jedne-
go z nich.

Ta sama grupa zebrała się na
Nowym Świecie oraz przed Uniwer-
sytetem, gdzie poczęto rozrzucać
„Sztafetę“. I w tym wypadku rów-
nież policja wszystkich rozproszyła,

„Nasz Przegląd" donosi:

budżetów urzędniczych, szczególnie
urzędników niższych _ kategoryj,
|zmniejszając realną wartość uposa-
żeń

się co Rządu z memoriałem o przy-
znanie urzędnikom państwowym
jednorazowego zasiłku  drożyźnia-
nego.
Wydatek na ten cel móglby, zda-

niem zarządu głównego S. U. P.,
znaleźć pokrycie w ramach obecne-
go budżetu, mianowicie w sumach
uzyskanych z redukcji dodatków
słudbowych i funkcyjnych.

w Warszawie
IWiczoraj wieczorem grupa koło

|200 studentów urządziła  diemon-
| strację w olkolicy pl. Napoleona i ul.
| Sienkiewicza, wznosząc głośne о-
| krzyki: „Precz z Żydami, Niech iży-
se 0. N. RI“,

Demonstranci nosili transparen-
ty. Na widok policji manifestanci
rozbiegli się.

| Również wczoraj na Nowym
|Świecie grupa wyrostków rozrzuca-
'Та ulatki, nawołujące do bojkotowa-
Į Żydów i handlu żydowskiego.

 

i ich siłę nalbywczą, zarząd|
fgiówny S. U. P. postanowił zwrócić|

RADJOODBIORNIKI I RADJOSPRZĘT
w NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michał Girda
20, TEL. 16-28.

Repberacja i ładowanie akumulatorów, słuchawek i radloodbiorników

FACHOWO, TANIO I SZYBKO. — — ROWERY I CZĘŚCI.
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raka Żagnieździły się myszki i —
„chłop zaczął pisać.

| Dobre rady i perswazje nic nie
| pomogły. Kiedy jeaen z bliskich iko-
jlegów z caią życziiwoscią poradz.ł
"mu, by się zwrócił do psychjairy i
podclat się kuracji, Adaś nietyiko

j rady nie przy,ął, ale zwrócił ją auto-
| rowi w zmaterjalizowanej formie, tj.
jw postaci guza na giowie,

A no trudnol Stracony człowiek.
| Narazie sympiomy choroby Ada-
jsia były dość mewinae: psuł bieda-
czysko papier i atrament, a potem
psu krew wydawcom i redaktorom.
"Lresztą toby jeszcze uszło, chuciaż
i przy tych objawach stosowany
bywa kattan bezpieczeństwa.

Aliści nie na tem koniec. Wkrót-
ce przyszły dalsze symptomy: przy-
jaciei mój przybrał i wygiąd ze-
wnętrzny, cechujący literata: włosy
w „poetycznym” niełaazie, popla-
mione i zniszczone ubranie, krawat
na bakier, wykoszlawione pantalie,
$iupia mina i zaczerwieniony organ
powonienia, zdradzający wybitną
skłonność właściciela ao „czystej” i
„wyborowej”; Caiošė przedstawiała
wazięczny; objekt zainteresowań
nietylko dla psychjatry, ale i dla
stróża bezpieczeństwa.
Wszelkie próby wydobycia z Ada-

sią przyczyny tej tragicznej meta-
moriozy zawiodły. Muiiczał  chłulpi-
sko, jak zakięty, albo piód koszałki-
opaiki o talencie, powołaniu itp.
niedorzecznościach.

Aż razu pewnego, po solidnej
dozie „wyłborowej” — wygadał się.
— Widzisz stary, miaiea chwiię,

kiedy otworzyły mi się oczy na mo-
je powliannictwo na tym pawoie. By*
io to... u tryz,era. Podczas zabiegów
iku doprowadzeniu do porząuku
wierzchoika mojej osoby, zrobił mi,
łajdalk, wczesanie a la... literat, Byto
mi z tem do twarzy, więc zairzyma-
łem ta uczesanie. Potem jąiem po-
ważnie zastanawiać się, czy isioinie
nie mam powołania w tym kierunku.
Zacząłem pisać, narazie — tak  s0-
Ibie, dla zabicia czasu, pótem nabra-
iem zamiłowania, Oto 1 wszystko.

 

Na wszelki wypadek zapytałem
przyjaciela o adres owego tryzjera i
jego personalia, przypuszczam
wiem, że władze prokuratorskie za-
interesują się zbrodniczym osdoni-
kiem.

opryszek dożywotniegoWart
więzienia.

Kleoias Łazęga. 
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we zatonięcie statków. Wszystkie Ten przykład nie pozostał widocz- chylić się od fatalnego uderzenia.

Zmienione oblicze wojny morskiej i
Na stoczniach wszystkich potęś

morskich, w Anglii, Francji, we Wło-
szech, Niemczech,. w Japonii i Sta:

mach Zjednoczonych wre wzmożona
praca, wszędzie wykuwa się oręż
walki na morzu, odpowiadający no-
wym, zmienionym warunkom tej wal
ki, wywoianym przez postęp techni-
czny i ukazanie się nowych rodza-,
jów broni.
W ich rzędzie na pierwsze miej-

sce wysuwa się lotnictwo bojowe,
które podczas wielkiej wojny było

zaledwie w powijakach, a dziś sta-
mowi broń może cecydującą. Niepew-

' mość, co zwycięży, samolot bombo-,

wy, czy wielki pancernik, zaważyła,

jak wiadomo, na losach ostalniego

konfliktu o Abisynię: Anglia, mimo

przygniatającej przewagi swej floty,

nie zaryzykowała walki i ustąpiła,

zostawiając Włochom wolną rękę.

Było tojednak bardzo dotkliwe prze;

ście zarówno dla ambicji, jak i dla

realnych interesów Wie.kiej Bryta-

mii, która nie może podać w watpli-

wość swej przewagi na morzu, wzię-

to się więc natychmiast do pracy.

Przebudowa istniejących pancer-

potrzebne do ich nowego zadania,
wyposażono natomiast w nader licz-
ne baterie przeciwlotnicze, W ten
sposób krążownik taki, wchodzący
w skład eskadry bojowej, bierze na
siebie całe zadanie walki z samolo-
tami, broni swych towarzyszy i daje
irm możność skoncentrowania całej
uwagi nainnych celach. Jeden z tych
krążowników  poslano zaraz na
Maltę. ; |

Rzecz jasna, że statki nowowy-'
budowane muszą być zaopatrzone w
aktytwne i pasywne środki przeciw-
lotnicze. Do pasywnych ńależy prze-|
dewszystkim ocjpowiedniej grubości
pancerz na pokładzie, żeby mógł o-
przeć się wybuchowi bomby, rzuco-
nej zgóry. Potrzeba talkiego wytrzy-
małego opancerzenia pokiadu okaza-
ła się zresztą już dawniej, gdy lotnic-
two „nie wc] iło jeszcze w grę.
Walka artylerii okrętowej najcięż-
szych kalibrów zaczyna się dziś na
tak wielkich odległościach (do 17 mil
morskich, prawie 30 kilometrów), że
pociski, idące według linii krzywych,
spadają na cel z góry. W bitwie,
lu brzegów Jutlandii poszły; na dno,

więc budowane obecnie pancerniki
otrzymują podwójne, potężne opan-
cerzone pdkłady, mogące chronić
zarówno od bomb lotniczych, jak i
od dalekich strzałów artyterii. Od-
bije się to, oczywiście, niekorzystnie
na stosunku wagi pancerza do cało-
ści statku i do jego zaczepnago wy-
posażenia. Konstruktorzy mają cięż-
ki orzech do zgryżienia, mimo iż
rozmiary statków wciąż są powięk-
szane. Walka między pancerzem i
armatą toczy się nadal, a ostatnio
Japonia odrzuciła propozycje angiel-
skie, zmierzające do ograniczenia
armat na pancernikach.

Nowa broń zagraża pancerniko-
wirównież od dołu w postaci nowych
typów torpedowców. Są to właści-
wie łodzie motorowe, uzbrojone w

jedną, lub dwie torpedy i pokłada-
jące całą swoją nadziejęwszybkości.
Jak się zdaje, pomysł takich łodzi
zawil się jeszcze podczas wielkiej

wojny we-Wilłoszech. Dokonano tam

wówczas wyprawy, niesłychanej ze

względu na zuchwałość: dwie mato-

rówki, uzbrojone w torpedy, obsa-
dzone przez desperacko odważnych

Wiłochów, przedostały się do portu.

w Poli i storpedowały krążownik,

 

ników tak, żeby były bezpieczne z niecczekiwaną łatwością olbrzymy|otoczony strażą kontrtorpedowców,

przeciwko atakom z góry, nie jest

łatwa. Znaleziono najpierw drogę

pośrednią, która może okaże się do-|

bra i na stałe. Mianowicie wybrano

dwa odpowiednich rozmiarów krą-

žowniki „Coventry“ i „Curlew“, usu-

nięto z nich wszystko, co nie było

angielskie: „Indefatigable'” i „Queen;
Mary”, a pociski z niemieckich dział
28-centymetrowych nie przebiły ich
bocznego pancerza, lecz. właśnie
przez słabo chroniony pokład wpa-
dły do wnętrza i wywowały wybuch

| magazynów amunicji i natychmiasto-

Te rozpoczęły natychmiast pogoń,
lecz armaty ich nie mogły trafić w
drobny: mknący szybłko cel i zuchwa-
li napastnicy uszli cało, uszkodziw-|
szy jeszcze jednego z prześladowców
za pomocą miny, rzuconej ną jego
drogę.

nie we Włoszech bez śladu i w po-
czątkach konfliktu abisyńskiego u-
kazały się pogłoski, że flota wtoska
ma przygotowanych 300 takich mo- |
torówek i wytrenowane, gotowe na
wszystko załogi na nich. To był dru-
śi powód rezerwy angielskiej i jej
niechęci do ryzykowania.

Obecnie, wszystkie państwa bu-
dują talkie flotylle ..komarów*", każ-
de odpowiednia do swych doświad-
czeń. A więc Włochy. małe motorów-
ki z obsadą dwóch ludzi, Anglia wię-
ksze szalupy z ośmioma ludźmi za-
łogi, pod komendą oficera. Zasada

| wszędzie jest jednakowa, mianowicie
|korzystanie z wielkiej szybkości (do
120 kilometrów na godzinę), padje-

„Zaczynają tedy wchodzić w użycie
| torpedy z popędem elektrycznym,
nie mające tej wady.

Gdy tak coskonali się broń tor-
pedowa i jej użycie, obrona pancer-
„nika mie śpi. Oprócz coraz lepszych
dział, sama konstrukcja nowyczes-
jnych statków ma je zabezpieczać
przed śmiertelnymi skutkami uderze-
mia torpedy, a w tym celu wzmacnia
się opancerzenie podwodne, stosuje
się podwójne ściany z „poduszkami”
powietrznymi, które łagodzą skutki
wybuchu i dziś można powiedzieć,
że jeźlna torpeda nie da pancerniko-
wi całkowitej rady: uszkodzi go, ale
nie zatopi, a nawet nie zmusi do cał:
kowitego wycofania się z szeregu.

chanie do pancernika na odlegiość Tak tedy floty wszystkich -mo-

gwarantującą celny strzał torpedy: carstw przygotowują broń mową,

| ucieczika. Szybkość i drobne. wymia- | jeszcze nie wyjpróbowaną, o niezna-

(ry łodzi utrudniają jej zatopienie ne, skuteczności i kto wie, czy te

przez działa przeciwnika, ale zawsze nowości nie wywołają, w razie kon-

przeckięwzięcie . tego rodzaju jest fliktu, sensacyjnych korektyw w sto-

wielkim ryzykiem, na które odwa- sunku sił morskich. -Wszystkie jed-
żyć się mogą tylko majdzielniejsi. Ja- nak potęgi morskie uznają w dal-

| pończycy budują do tego celu mi-|szym ciągu jako podstawę flotywiel-

| niaturowe ładzie podwodne, obsługi-ki i szybki pancernik, coraz większy
wane podczas - ataku tylko przez |i coraz szybszy. Ostatnio zatrzyma”

diwóch. ludzi. no się na wielkości 35 tysięcy ton i

Jednocześnie niektóre marynarki na szybkości 34 węzłów, czyli około

| zmieniły konstrukcje torped. Dotych- 42 kilometrów na godzinę i talkie

| czas torpedy były zaopatrzone w: właśnie ptwary sąbudowane na sto-

| motorki, pędzone ścieśnionym po- czni Anglii, Francji, Włoch i in. Czy

wietrzem. Miało to tę ujemną stro-|ta granica długo się utrzyma, nie

nę, że bąble powietrza, wydcbywa- | wiadomo, miarodajne są tu nietylko

|jące się na powierzchnię, zdradzały,możliwości finansowe, ale również

JEse biegu torpedy, talk że niekiedy| wymiary istniejących portów i do-

atakowany mógł nagłym skrętem w- Arcturus,
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„Kronika wiieńska
"JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Naogół pogoda słoneczna, Rankiem
miejscami chmurno lub mglisto.

Ciepło. Słabe wiatry z kierunków

wschodnich.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Pobór główny w r. 1937 w Wil-

nie. Pobór zostanie przeprowadzony
w miesiącu maju. Poborowi, stający|
przed Komisją Poborową, powinni
posiadać dokumeqty stwierdzające
tożsamość osoby, zawód i wykształ-
cenie. Brak tych dowodów spowodu-
je nieprzyjęcia przez komisję, to też
w interesie poborowych leży wcze-
śniejsze zaopatrzenie się w wyy!maga-
ne dokumenty.

Poborowi pochodzący z innych
powiatów (zarejestrowani poza Wil-
nem) mogą ubiegać się o pozwolenie
na stawiennictwa przed Komisją Po-
borową w Wilnie, składając odpo-
wiednio uzasadnione podanie do

Starostw, właściwych dla miejsca
zarejestrowania.

— Komenda Miasta Wilno poda-
je do ogólnej wiadomości oficerów
i podoficerów w stanie spoczynku, a

w szczególności niestowarzyszonych

w związku oficerów w stanie spo-
czyniku, że:

1) w okresie letnim, t. j. od dnia

15 kwietnia r. b. do 30 września r. b.

można ukazywać się na ulicach mia-

sta w pelerynach — komu przysłu-

Gują,
2) z dniem 30 kwietnia r. b. koń-

czy się termin donaszania przez ofi-
cerów i podoficerów zawodowych
kurtek dotychczasowego typu,

3) z dniem 30 kwietnia r. b. koń-

czy się termin donaszania przezofi-

cerów płaszczy dwurzędnych,
4) z dniem 1 maja r. b. do 30

września należy chodzić bez płasz-
czy. Płaszcze wolno nakładać w ra-

zie niepogody i w porze nocnej, t. j.

od capstrzyku do i
Wszelkie uchylenia od powyższe-

go tolerowane nie będą.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Nowe przedsiębiorstwa sezo-

nowe. Wydział Przemysłowy zarzą

du miasta otrzymał około 15 zgło-

szeń na otwarcie sezonowych przed-

siębiorstw w postaci sklepów: z na-

pojami gazowymi, lodziarni włoskich

itp. A

— Ceny na mąkę i chleb. Staro-
sta Grodzki Wileński w dniu dzisiej-

szym wobec niedojšcia do: porozu-

mienia z przedstawicielami odnoś-

nych branż, wyznaczył następujące
ceny hurtowe na mąkę:

60 proc. iżytnia 34 gr. za 1 kg.

65 proc. żytnia 31 gr. za 1 kg., razo-

wa 25gr. za 1 kg.
Ponadto Starosta Grodzki Wileń-

ski ustalił w porozumieniu z przed-

stawicielami branży piekarskiej no-

we ceny chłeba, a mianowicie:

Chleb pytlowy 34 gr. za 1 kg.,

chleb sitkowy 32 gr. za 1 kg., chleb
razdwy 26 gr. za 1 kg.

Winni pobierania cen wyższych,

odmawiający sprzedaży lub ograni-

czający produkcję będą pociągani

do surowej odpowiedzialności kar-
no-administracyjnej.

Nowe ceny mąki obowiązują od

dnia 1 4kwietnia, chleba zaś — od

dnia 15 kwietnia r. b.
SPRAWY SZKOLNE.

— Terminy egzaminów matural-

nych W. bieżącym roku szkolnym

Kuratorium Okręgu Szkolnego wy-

znaczyło następujące terminy egza-

minów maturalnych i końcowych
dla różnego rodzaju szkół:

W: gimnazjach państwowych: pi-

śmienne w dniach 4, 5 i 7 maja, ustne

od 20 maja.
W gimnazjach prywatnych: pi-

śmienne w dniach 10, ii, 12, 13, 14

maja, ustne od 1 czerwca.

W. państwowych seminariach na-
uczycielskich: piśmienne 31 maja, 1

i 2 czerwca, ustne od 14 czerwca.

Dla eksternistek z Kursu Semi-

narium Oschroniarskieśo odbędą się

egzaminy końcowe przy Państwo-

wym Seminarium Ochroniarskim w

dniu 1 i 2 czerwca, ustne po skoń-
czonych piśmiennych. =

ZEBRANIA I ODCZYTY.
—Środa literacka. Dnia 14 bm.

w Związku Literatów, ul. Zamko-
wa 9, odbędzie się wieczór autorski  Juliusza Stefana Perty'ego, Na pro-

gram złożą się autorecytacje auto-
rów poetyckich i dramatycznych.
Początek o godz. 20.15. Wstęp dla
wszystkich.

W_ Ośrodku Zdrowia. We
czwartek dn. 15 kwietnia br. w O-
środku Zdrowia ul. Wielka 46 o go”
dzinie 18 z ramienia Wil. T-wa Eu-
śenicznego Dr. W. Mórawski wygło-
si odczyt pt. „Gruźlica, a małżeń-
stwa. Wstęp wolny.

GRUŻLICAJEST ŁATWO ULŁCZALNATw
RATUJMY CNOAYCHI
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Z ZYCIA STOWAKŁYSZEN.
— Związek Polskiej inteligencji

Katolickiej. Zebranie ogólne Z.F.l.K.
cjdbędzie się we czwariek dn. 15 b.
m. punikiualnie o godz. 7 wieczorem
w lokalu własnym (ul. Zamkowa 8).
Frot. dr. W. Komarnicki wygłosi re-
ierat p. t. „Ustrój polityczny, Rosji
Sowieckiej. Wlsięp dia czionków i
wprowadzonych „gości.

WYPADKI
— Król bije Bardzo. Na tle porachun-

ków osobistych w fabryce dykty przy ul.

Ponarskiej 69, między robotnikami wynikła

bójka. W wyniku bójki zmasakrowany wora

stał robotnik Leonard Bardzo (Świerkowa

50). Głównego sprawcę pobicia w osobie

Króla Konstantego 'zatrzymano. (h)

— Przejechanie. Koło kina „Casino“

przy ul. Wielkiej został przejechany Ale-

ksandrowicz Leonard (Piwna 4—5) który

doznał potłuczenia głowy i twarzy. Wożźni-

ca żyd zbiegł. (h)

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz, 8.15 powtórzenie sziuki „Maiżeń-

stwo”.

— „Mazepa* — arcydzieło Juliusza

Słowackiego, dana będzie, jako nowa pre-

miera w sobotę bież, tygodnia, w insceniza-

cji i reżyserii dyr. Szpakiewicza.

— Teatr Muzyczny „Lutnia* Występy

J. Kulczyckiej. Dziś odbędzie się ostatnie

przed zejściem z reperiuaru, przedstawie-

nie najweselszej op. Stolza „Taniec szczę-

ścia”, Ceny propagandowe.

— Piątkowa premiera w „Luini“. W pią-

tek wchodzi na repertuar op. Gilberta

„Wiadezyni filmu”, będąca widowiskiem

nowoczesnem, aktualnem, w którem dowcip

i wesołość panuje niepodzielnie. Bohaterką

wieczoru będzie Janina Kulczycka, która z

M. Wawrzkowiczem tworzy w tej operei-

ce świetnie zgraną parę. Humor reprezento-

wać będzie M „Tatrzański, jednocześnie re-

żyser tej operetki, Tańce pod  kierownic-

twem i z udziałem J. Ciesielskiego, Przy

pulpicie M. Kochanowski, Wystawa całko-

wicie nowa pomysłu Grajewskiego.

Polskie Radio Wilno
# Środa, dnia 14 kwietnia 1937.

6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dz.

poranny. 11.30: Audycja dla szkół. 11.57:

Czas i hejnał. 12.03: Orkiestra salonowa.

12.40: Dziennik południowy, 12.50: Zabez-

pieczenie futer i dywanów przed molami —

pogadanka. 13.00: Koncert chóru Jugosło-

wiańskiego. Transmisja z Sali Miejskiej w

Wilnie. 13.30: Muzyka popularna. 15.00:

Wiadomości gospodarcze. 15.15: Płyty.

15,25: Życie kulturalne. 15.30: Codz. odci-

nek prozy. 15.45: Płyty. 16.10: „Strachy w

bibliotece" — audycja dla dzieci. 16.30:

Koncert chórów ludowych. 17.00: W 50-tą

rocznicę zgonu Juliusza Konstantego Ordo-

na. 17.45: Rozmowa z przyjacielem — prze

prowadzi prof. Tadeusz Kotarbiński, 18,00:

Pogadanka aktualna. 18.10: Przemówienie |

WE i PW Lwów. |Kier. Okręg. Urzędu

18.15: Wied. sportowe. 18.25: Listy słucha-

czy. omówi Tadeusz Łopalewski. 18.35;

Płyty. 18,50: Lasy państwowe w trosce o

tańszy budulec dla wsi — pogadanka. 19.00

Fra$m. z powieści Zbigniewa Uniłowskiego

„Dwadzieścia lat życia”, 19.20: Płyty.
19,50: Ковсе Wil. Klubu Muzycznego,

Ostrobramskiej
_ Dnia 11-go kwietnia odbyło się
Walne Zgromadzenie członków no-
|wopowistałej przy parafii Ostro-
| bramskiej Kasy, Bezprocentowej. Do
jzarządu Kasy zostali wybrani: gen.
Franciszek Ostrowski jako prezes,

|p. Wincenty Wojtkiewicz jako wice-
prezes, p. Bronisław Zdanowski jako
skarbnik, p. Konstanty. Olechnowicz-
Czerkas jako sekretarz, oraz pp.
Łukasz Kowalewski, Jan Drewnik,
Wincenty Antanowicz jako człon-
kowie, a pp. Jan Rodowicz, Wincen-
ty Bohdanowicz i Czesław Worono-

Nie strajk, lecz

 

szewców
W związku z pogłoskami o wy-

|buchu strajku szewców - chatupni- |
| ków w Wilnie, podawanymi od paru
dni przez jedno z pism wileńskich,
po zasiągnięciu odpowiednich infor-
mao;| ze źródeł robotniczych, może-
stwierdzić, iż strajku szewiców-cha-|
;łupników jeszcze niema. Natomiast
„w ostatnich dniach porzuciło pracę|
kilkudziesięciu robotników  szewc-|
kich  (czelakinicy, nie ocjgrywujący
większej roli w ruchu zawodowym)

„ spod znaku Z. Z. Z. Nie jest to jed-,
'nak oficjalny strajk szewców-robot-
ników, tylko zwykła demonstracja
kilkudziesięciu niezadowolonych ro-
botników,  rozagitowanych przez
ZZ Zie |

| Jeśli zaś chodzi o chałupników,
to istotnie wynikł zatarg (nie strajk)

' Rewizja w Stowarzyszeniu Wzajemnej
| Pomocy Studentów Żydów
1

| W poniedziałek około godz. 22-ej
do lokalu Stowarzyszenia Wzajem-
nej Pomocy Studentów Żydów USB.
w Wilnie wkroczyła policja. W; tym
czasie w Stowarzyszeniu odbywato
się zebranie. Policja dokonała rewi-
zji, która trwała do godziany 2-giej
w nocy. Tejże nocy przeprowadzono

"Chor „Obilić
!

W pierwszym dniu swego pobytu
w Wilnie zespół śpiewaczy „Obilić”,
złożony ze studentów uniwersytetu
'w Belgradzie, zwiedził miasto, opro-
| wadzany przez przewądników wileń-
sikiego Źw. Propag. Turyst. i wileń-
ską młódzież akademicką.

| W godzinach popołudniowych
członkowie zespołu jugosłowiańskie-
(go wzięli udział w herbatce, zorgani-
zowanej przez PAZM. „Liga”, T-wo
Przyjaciół Jugosławii i Związek
Tow. Śpiewaczych i Muzycznych o-

| raz w padwieczorku, który się odbył
we wschodniej cukierni „Jugosła-
wia”, Odbył się on w: przyjazn
atmosferze, przy licznym udziale
młodzieży akademickiej,

— ii r вн

| Kasa bezprocentowa przy parafii
|

wicz jalko zastępcy. Do komisji re-
wizyjnej zostali wybrani pp. Hen-
ryk Jan Bar, Gierard Jan Pieńkow-
ski, Adolf Kottaki jako członkowie,
a pp. Jan Tarasiewicz i Antoni To-
polski jako zastępcy. Do sądu polu-
bownego: pp Mateusz Kotulski, He-
lena Wejtko i Maria lwanowska na
członków, a pp. Jan Gadomski i
Emilja Buczyńska na zastępców.

Zarząd Kasy  Bezprocentowej
przy paraf. Ostrobramskiej mieści
się czasowo w murach klasztoru
OO. Karmelitów (Ostrobramska 12)
w lokalu Akcji Katolickiej.

dopiero zatarg

na tle częstych wypadków zrywa-
nia przez pracodawców (żydów) za-
wartej w r. b. umowy zbiorowej. To
też 'w stosunku do tych pracodaw-
ców, którzy nie przestrzegali umo-
wy, chałupnicy stosują lokaut, Obej-
muje on wszakże tylko kilkunastu
przedsiębiorców.

X
Wczoraj odbyło się zebranie cha-

łupników, na którym omawiano o-
bedcną sytuację w szewictwie. Posta-
nowiono dążyć do tego, aby: zatarg
zlikwidować w drodze polubownej,
nie dopuszczając do wybuchu straj-
ku. Dziś odbęczie się wspólna kon-
ferencja, na której zdecydowanym
zostanie: strajk albo całkowita li-
kwidacia zatargu. m. r. S.

rewizje w mieszkaniach studentów
życów. 8 akademików żydowskich
zatrzymano i odprowadzono do wy-
działu śledczego, skąd po zbadaniu
wczoraj rano zwolniono.

Powody rewizji są
tajemnicy. (h)

« w Wilnie
jugosłowiański wystąpił z koncer-
tem w Teatrze Miejskim na Pohu-
lance przy szczelnie zapełnionej
widowni.

Po odśpiewaniu hymnów polskie-
go i jugosłowiańskiego, część kon-
certowa poprzedziła część oficjalna
„WI części koncertowej chór „Obi-
lić" wylkonał utwory! religijne i na-
rodowe jugosłowiańskie. Wykonanie
stało na wysokim poziomie. Dyrygo-
wali chórami naprzemian Branko
Dragutinović i Svetolik Paścan-Ko-
janov. Chór kilkakrotnie bisował. Z
utworów, iktóre najżywiołowiej były
przyjęte trzeba wymienić: Paśćana
„Kristus je gore vstal', Milejevića—
„Miuha i kowarec” i Borisa Papan-
dopulo „Kad igra kolo“.

trzymane w

 | W godzinach wieczornych chór

Karny ośrodek
WILEJKA. W najbliższych ty*|

godniach przy robotach nad dalszą
regulacją rzeki Uszy zatrudnieni zo-
staną więźniowie, odbywający wy-
roki za przestępstwa pospolite. Zor-
ganizowany tam zostanie na letnie

Wylew staw
WILEJKA. W. dniu 11 bm. pę-

kły tamy na wielkich stawach ryb-|
nych p. Horodyńskiego, właściciela
maj. Wiiazyń koło Wilejki. Olbrzy-
mie masy wody, jakie spłynęły do
|rzeki | Śmierdzieji, spowodowały
|śwałtowny jej przybór, wobec czego

Echa procesu
Wczoraj przed Sądem Grodzkim

w Wilnie stanęło 3-ch oskarżonych
młodocianych żydków, a mianowi-

AA r

Popierajcie

handel i przemysł

chrześciiański

 

 
 

'20.35: Chwilka biura studiów. 20.45: Dziea-
nik wieczorny. 20.55: Pogadanka aktualna.
21.00: Opowieść o Chopinie — XIV wiecz.

21.45, Koncert kam. 22.55. Ostatnie wiad.
, Dzien. Radiowego.
| Uwaga! 22.25: Muzyka
„wyk. erkiestry P, R. Warsa,

tanecana w   

w woj. wileńskim.
pracy, pierwszy

miesiące karny ośrodek pracy ©ob-
liczony| na kilkuset więźniów. Więż-
niowie mieścić się będą w: specjalnie
przygotowanych barakach.

Będzie to pierwszy tego rodzaju
ośrodek pracy w woj. Wileńskim.

wystąpiła ona z brzegów zalewając
okoliczne łąki. Pod naporem wody
uległ zniszczeniu drewiniany most
kołowy na trakcie Wilejka — Mo-
łodeczno. Przerwa w komunikacji
trwała 1 dzień.

przytyckiego
cie: Nizik Gordon, Abram Pakin i
Owsiej Cyrulnik, oskarżonych o to,
że w: dniu 30 czerwica 1936 r. na uli-
*, Niemieckiej wznosili okrzyki:
„Precz z wyrokiem przeciwko osikar
sa żydom w Przytyku“.

ad skazał N. Gordona i A. Pa-
kina po 2 tygodnie aresztu, zaś Cy-
rulnikowi udzielił upomnienia.  (h)

Powolna emigracja
żydów do Paiestyny
Z terenu wojewódzwa Wileń-

skiego wyjechało onegdaj 67 żydów|
do Palestyny. Emigracja żydów z te-

 

Robotnicy otrzymali
swenależności

z Łotwy

Na skutek zabiegów miejscowyci

władz przekazane zostały z Łotwy
wszystkie zaległe należności, przy-

padające robotnikom sezonowym za

wyjątkiem kilku robotników, codo

których władze łotewskie nie otrzy-

mały dotychczas potrzebnychdoku-

mentów.

Z za kotar studio

BŁĘDNA INTERPRETACJA

WARUNKÓW

„Wielkiego konkursu radiowego dla wsi“.
Do Polskiego Radia napływają już liczne

zgłoszenia uczestników „Wielkiego Kon-

kursu Radiowego dla Wsi”.

Ponieważ wiele zgłoszeń nie odpowia-
da warunkom Konkursu, gdyż znaczna licz-
ba osób podaje tylko własne nowozareje-

strowane odbiorniki, lub radioaparaty, za-
rejestrowane przed dniem i lutego rb., Pol-

skie Radio komunikuje jeszcze raz warunki

Konkursu.

NE

Otóż w „Wielkim Konkursie Radiowym
dla Wisi* może brać udział każdy mieszka-
niec wsi, jak również gmina wiejska, groma

da, świetlica, względnie dom ludowy oraz

każda wiejska organizacja społeczna.

Aby zdobyć jedną z cennych 500 na-

śród, wystarczy tylko do 1 maja pozyskaš

wśród swych sąsiadów i znajomych no-

wych abonentów Polskiego Radia i do dnia
15 maja ich nazwiska, numery kart reje-

stracyjnych oraz nazwę urzędu, w którym

zostali zarejestrowani — przesłać pod ad-

resem Polskiego Radia, Warszawa ul. Ma-
zowiecka Nr. 5. Na kopercie należy napi-
sač: „Wielki Konkurs Radiowy dla Wsi”.
Zgłoszenia te należy przesyłać na zwykłym
papierze, lub na formularzach, które można
otrzymać u pp. Sekretarzy Gmin,

Nagrody stanowią m. in.: Żywy inwen-

tarz, jak krowy, konie, nierogacizna, drób,

poza tym odbiorniki firmy  „Phillipsa”,

„Telefunken“,  „Elektrit“, „Kowalski i
Trylski" — Warszawa, Chmielna 74; gra-

mofony, rowery firmy Zawadzki; książecz-

ki oszczędnościowe 2 Komunalnych Kas

Oszczędnościowych Powiatowych w War-

szawie i w Łodzi; komplety nasion i drze-

wek owocowych z firmy Ulrich — War-
szawa, Ceglana 11; worki soli potasowej z

Biura Rolnego Spółki Eksploatacyjnej Soli

Potasowych w Warszawie; komplety fa-

chowych pism rolniczych; 50 słuchawek

odbiorników „Duofon'”; 100 kos firmy Brun;

komplety nasion warzywnych i pastewnych

z firmy Garnuszewski, Warszawa i wiele

innych. WE zal

J

RADIOWY REPORTAŻ Z UROCZY-
STOŚCI BYDGOSKICH

ku czci Wyczółkowskiego.
W. ubiegłą niedzielę odbyła się w Byd-

goszczy uroczystość ku czci śp. Leona Wy-

czółkowskiego. Uroczystość ta miała wzru-

szający charakter. P. Wyczółkowska prze-

kazała miastu Bydgoszczy wiele cennych

prac swego męża, oraz paletę i farby. Uro-

czystości bydgoskie omówi w swym repor-

tażu radiowym pt. „Bydgoszcz w hołdzie

Wyczółkowskiemu* — dr. Władysław Za-

wistowski dnia 14 kwietnia o godz.

ogólno-polskim
18.00

w programie Polskiego

Radia.

  

 

JEDYNY W POLSCE PREPARAT

ZBADANY Z WYNIKIEM DODATNIM

NA KLINIKACH DERMATO-

LOGICZNYCH I PRZEZ LICZNYCH renu Wileńszczyzny ywa się
zbyt powolnie. Ilość chętnych na!

wyjazdjest minimalna. | (h) |
LEKARZY SPECJALISTÓW

ŻĄDAĆ WAPTEKACH IPERFUMBRIACH

  



 

0215

С‘! IN e Korona PolskiejProdukcji
Ordynat

Michorowski
wg. powieści Heleny MNISZEK

ke,„TREDOWATEJ*
W:01.gł. BRODNIEWICZ, JUNOSZA STĘPOWSKI, BARSZCZEWSKA
CWIKLINSKA, Wisz-iewska, aptek Grabowski I in.

Cud-wny kolorowy dodatek: p. t.: „Dom dziwów'*

Erlos) соеиее
Pianrowyżej

W roli głównej

Nadprogram: Atrakcyjne dodatki

Eugeniusz

Dziś z wesołym błyskiem w oczach

 

z pocałunkiem na ustach
idą WAM naprzeciw

Clark GABLE i3 gwiazdy — Joan GRAWFORD,

 

 

 

 

 

  

 
    

Bodo
GRÓSSÓWNA, ORWID

Franchot TONE.
adprogram: Piękną

  

 

 

CO W OSTREJT 

 

SŚWIECISZ BRAMIE

ZACHWYT! OKLASKI!
NAJPIĘKNIEJSZY FILMI

BOGDA, CYBULSKI I i in.
Nadprogr-m: wspania y. koloro*

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Giełda warszawska
z dn. 13. 4. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 99.80
Rmsterd. 289.00. 289.72
Londyn 25.87 25.94
J. -N czeki 527'|, -528 i pół
Paryż 23.55 23.61
Praga 18.38 18.43

Akcje:

Bank Polski 101.00

Papiery:

. poż. Inw. 1 emisja 65.75
» 2 65.00

5 ргес.konwersyjna 57.00
5 „ kolejowa 55.00 53.50
6 „. dolarowa 55.25 kupon 3.69
4 —„ premj. dolarowa 45.00
7? „. stabiliz. 368.00 kupon 87.10
4 „ konsolid. 55.00 53.63

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

Giełda zbożowe -towarowa
i Iniarska w Wilnie

z dnia 13. 4. 37.

Ceny ra 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
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej
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czy zwrócić się do największego w Wilnie Zakładu

„NEO0O-KOSMETYKA“
która na wszelkie dolegliwości zewnętrzne Pani znajdzie

skuteczną radę. JAGIELLOŃSKA 16-68, w godz. 10 19

Wielki wybór.

JULIA     

 

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

„Kłyi pazury”
Rozumie się, słyszałem o „tygry- dercą na całym półwyspie. Słowa

sołakach”*. Każdy słyszał, kto! dużo harimu Poza dają straszne,
podróżował po Malakce., Opowieści ważkie brzmienie. Wieść o olbrzy-
przenikają do miast od dzikich sa-| mim tygrysie, który rzuca się na lu-
kai z puszicz, od Malajczyków z dzi, może zniweczyć cały ład na
górnych rejonów kraju, mieszkają- plantacji, i kulisi nie wrócą do ro-
cych na kresach dżungli — niewia- boty, póki nie zostanie schwytany
rogodne, złowieszcze: opowieści o lu-| lub zabity,
ziach, którzy jakoby mogą zamieniać|
się w tygrysyi z powrotem w ludzi.| Jeszcze większą trwogę rzuca

Ale dla Malajczyków i dla sakai "tyśrysołak”, gdyż po prostu nie po-
nie są one niewiarogodne. Dla nich. dobna gozabić, wisikutek tego, że
to prawda taka sama — jak wampi- jak utrzymują krajowcy, w każdej

chwili może się zamienić z powro-ry starożytnej Grecji, jak wilkołaki.
przesądnej Europy północnej. .Od. tem w człowieka, Może to być pa-
czasu gdy pierwszy Egipcjanin wye||wang albo siostra pawanśa, syn
rzeźbił zwierzę z ludzką głową, gd |sąsiada, a nawet sam administrator

pierwszy Babilończyk dawał Awek plantacji! Nocą będzie tygrysem, bę-
byka podobnego do istoty ludzkiej dzie zabijał i pożerał, a nazajutrz
na suszonych na słońcu dańih rano pójdzie spokojnie z kulisamina-

świat zna skojarzenie zwierzęcia ze| Ina drzewa kauczukowe. :
cztowiekiem. . Wiec na pyltanie Dwyera skiną-|;

Rzecz oczywista, že na Malakce| tem glową.
przybrało ono formę „tygrysolaka — Naturalnie, styszatem o „ty-
Tygrys jest najdzikszym, najgroźniej-| grysołakach'. Ale co z tego?
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palenia fajki.
twarz jego wydała mi się dzikai po-,
nura,
— Wierzysz w nie, Frank?
— Nie. Rozumie cię, że nie.

przecież przesąd tubylców.
Zatarł delikatnie ręce.
— Oczywiście, Ale oni nie uwa-
>tego za przelsąd.

Talk. Wiara w te rzeczy prze-
si z pokolenia na pokolenie. U-

czą się wierzyć od: wczesnego dzie-
ciństwa. S

—A jednak — mają pewną pod-
staiwę.
— Podstawę? Brednie!
— Nie — fakty, To jest, o ile

okolicznościowe dowody przyjmiemy
za fakty. Sądy przysięślych opierają
się mieraz na dowodach okoliczno-
ściowyich.
— Do czego zmierzasz?
— Do dziwnego wypadku, jaki

miał George Stanhope.
— W związku z „tygrysołakami”.
— Tak,
Dwyer byłw drodze powrotnej z

Londynu do Singapore. Jeździł w
sprawie nowej bocznej linli, którą
jego kolej zamierzała przeprowadzić
przez Johore do Pahangu. Przedsta- szym.mieszkańcem dżungli, arcymor- Dwyer zapalił zapałkę celem za-

BAIRATE PORE"PRETONE BORORO WTCCSAMTRONTRS NN RES US UTUOSTASНОНЕ ООО GT

ŻYMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,z

 

To!

domokrążcy do sprze-
daży artykułu niezbę-
dnego w każdym do-
mu poszukiwani
Adres w adm. Dz. Wil.

-CZYTAJCIE

 

NARODOWĄ

i teraz jechał ją wytyczać. Czekała
| go praca bardzo ciężka.

Wyjazd zrobił mu dobrze. Po nu-|
dzie obozowisk kolejowych, w któ--
rych przepędził ostatniedziesięć lat,
Londyn wydał mu się wesoły,ii pełen

częty, toteż księżyc nad Morzem!
Śródziemnym świecił miu jaśniejniż |
kiedykolwiek i gwiazdy Iśniły pięk-.
niejszym -blaskiem. Możei z tegopo-.
wodu wysmukła, złotowłosa dziew-|
czyna, iktóra co wieczór przechadza-|
ła się po pokładzie, nabrała w jego|
oczach podwójnego uroku.

Jego przyjaciel, kapitan okrętu,
zapoznał go z nią sprytnie, jak to
potrafią bardzo doświadczeni kapi-|
tanowie okrętów.

— Oboje państwo jedziecie do
Singapore. Powinniście się poznać.|
Przedstawiam pani Billa Dwyera, |
'panno Doro.

I jalko dobry, szyjper, zostawił ich!
samych, żeby się zaznajomili.

Kto był na morzu, wie, jaka to
łatwa sprawa. Okręt jest właściwie
odciętym od świata miasteczkiem ze
stałą ludnością. Wspólne doba- |  wił londyńskim kolegom, jaką trasę nia i zainteresowania odnajdują się'
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życia, Czuł się naprężony i wypo- |

dziedzinie do samo-
dzielnego  prowadze-

Piśmienne pro- na

pić z lombardu ma-
szymy. Łask. i

„kupno maszyny”
pozycje do biura przyjmuje adm, „Dz.
Grabowskiego _Gar- Wil.” $amże adres.
barska. 1 —

BEIITESETORÓZAZÓGCZNA

W błysku światła przez dżunglę uważałby za najlepszą od razu. Dwyera i Howard zbliżyło
magiczne stėwko „Singapore“.
— Byl pan tam? — pytala.

* Uśmiechnął się.

— Przez ostatnie dzisięć lat od-
wiedzalłemz z regularnością
statku.
— Ja jadę pierwszy raz.

— Opowie mi pan o Singapore?
Robiła wrażenie dziecka, r

|tującego się nauczyciela o dal
kraje. Oczyjej błyszczały, usta Ab
„Chylaly się z ciekawości.

Dwyer osądzil, že musiata byč
bardzo młoda — najwyżej pełnolet-
nia — i że całe swoje krótkie życie
spędziła pod skrzydłami rodziny,
dobrej, starej angielskiej rodziny,z

| fotelami koło kominka i herbatą co
dzień o piątej.

— Trudno opowiadać o Singa-
pore — rzekł — W tym mieście
ikrzyżują się gościńce świata, spoty-
kają się wszelki
ligie, wszelkie typy ludzkie.

e rasy, wszelkie re-
Miiej-

scami cywilizacja i kosmopolityzm
ma miarę Londynu, miejscami barba-
rzyństwo i dzikość, godne pobliskiej
dżungli. Zależy, gdzie się mieszka.

(C. d. n.)

 

odnoszeniem do domu lub zań» pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą sł, 6—
GENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm. jednoszp,, nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dzisie ogłoszeniowym sa
słowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca,

zastrzega
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