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Przerwanie blokady Bilbao
przez statek angielski

LONDYN 20.4. Wielkie wrażenie|
wyjwiołała w Londynie wiadomość,
otrzymana z Bilbao, że jedden z pię-
ciu statków brytyjskich z ładunkiem
żywności, przeznaczonej dla Bilbao,
które od paru (dni stały w porcie Sit.

nały kilku ataków na adcinku  Li-
bar. Celem akcji jest m. Akondia,
na którym to odcinku powstańcy
wycołali się ze stanowisk pod m.
Garagchi. Po (udatnym wypadzie
wojska rządowe powróciły na po-

 

 

zdążający do portu hiszpańskiego,
musi być zwiddzony przez obserwa-
tora, kltóry bada dokumenty jego i
ładunek.

LIZBONA. 20.4. Obserwatorzy
angielscy powołani do sprawowania
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Projekt Światowej kontorencji
gospodarczej został przychylnie przyjęty

przez Hitlera
BERLIN 20.4, W niemieckich ko-

łach miarodajnych potwiewrdzają, że
członek  angielsikiej partii pracy
Lansbury wręczył kanclerzowi Rze-
szy miemoriał, zawierający propozy-
cje w sprawie mowej konferencji

PARYŻ 20.4. Głównym punktem
zaimteresowania kół politycznych i
prasy jest sprawa rozmawy, odbytej
przez Lansbury'ego 2. kanclerzem
Hitlerem. W komentarzach praso-
wych przeważa nuta dużej  rezer-

Jean de Luz, zatrzymane przez МЙа
dze brytyjskie w obawie przed blo-
kadą floty: wojennej gen. Franco, a
mianowicie liczący 2,580 ton 'statelk
„Seven Seas Sparay“, szczęśliwie
przybył dziś rano do Bilbao. Statek
ten wiczoraj wieczorem miespłostrzie-
żenie opuścił St. Jean de Luz i w cią
$u nocy szczęśliwie przepłynął blo-
kadę, najwidoczniej niezauważony
przez flotę wojenną gen. Franc
„Seven Seas oparay'  ochraniany
był przez pierwszą część drogi przez
brytyjski ikontrtorpetowiec, a już
później spotkały go okręty rządu
baskijskiego, esktortując go do Bil-
bao. Tysiące ludzi zebrało się nad
brzegiem w porcie Bilbao, wiwatu-
jąc na cześć wpłylwającego do portu;
statku angielskiego. Jeden z właści-
cieli statku oświadczył wieczornej
prasie londyńskiej, iż pragnął dp-
wieść, że jest możliwe dostać się do
Bilbao i dlatego polecił ikapitanowi
statku zaryzykować. Chociaż tow.
asekuracyjne oświadczyło, że nie
przyjmuje na siebie ryzyka, o ile sta
tek posłany zostanie do Bilbao, to
jednak właściciele  zaryzyikowali.
Fakt, że „Seven Seas Sparay* szczę
śliwie dopłynął do Bilbao, czyni wąt
pliwą skiuteczność blokady gen.
Franco oraz może spowodować zmia
nę dotychczasowego stanowiska rzą
du brytyjskiego względem blokady
przez cołnięcie się rządu z udziella-

przednie stanowiska z liczną zdoby-
czą. Pod Elgueta artyleria rządowa
bombardowała stanowiska powstań-
cze. Niepomyślna pogoda utrudnia
działania 'wojenne.

PARYŻ 20.4.
Madrytu:
mości z Gijon, artyleria rządowa in-
tensywnie bombardowała Oviedo,
wyrząjdzając poważne szkody,
zwłaszicza jeśli chodzi o fabrykę bro
ni, dworzec północny, koszary oraz
składy wojskijwe w dzielnicy! św.
Franciszka.

PROTEST CZERWONEGO RZĄDU
LONDYN. 20.4. Równocześnie z

objęciem nocy dzisiejszej przez okrę

Havas

ty wojenne W. Brytanii, Francji, Nie;
miec i Włoch straży na wodach, o-
taczających Hiszpanię, rząd w Wa-
iencji ogłosił cieklarację, podpisaną
przez ministra marynarki i lotnic-
twa Prieto, krytylkującą W. Bryta-
nię i Francję oraz atakującą Niemcy
i Wiłochy.

Zarzucając. Niemcom i Włochom
czymną intenwencję ma nzielcz pow-
stańców, Prieto ocenia wprowadze-
nie kontroli międzynarod. jako błąd
polityczny W. Brytanii i Francji. De-
klaracja oświadcza, że flota republi-
kańska i lotnictwo republikańskie
będą eskortowały i ochraniały stat-
ki, wywieszające flagę hiszpańskiej
republiki ludowej i że nie pozwolą

donosi z |
Wedle ostatnich wiado-

na to, aby statki tej flagi były za-
cenia nieryzykkowania podróży do |trzymywane lub zmuszane do zmia-
Bilbao. Sprawa ta poruszona będzie|ny swego kursu, niezależnie od tego,
niewątpliwie jutro w izbie gmin w |jaki ładunek posiadają. W. podobny
czasie intenpelacyj poselskich. sposób udzielona zostanie ochrona

wsziystlkim stadkom obcym, które o
BOMBARDOWANIE MADRYTU |tę ochronę poproszą i które przyjmą

i OVIEDO pomoc republikańskich sił zbrojnych
PARYŻ 20,4,  Havas donosi z na morzu i na lądzie. Ochrona ta —

Madrytu: O godz. 10,30 rano pow- |jalk oświadcza deklaracja — będzie
stańcy wznowili bombardowanie sto|specjalnie udzielana na morzu Śród-
licy. Niektóre pociski nie wybuchły,|ziemnym, to znaczy na tym odcinku,
inne uszkiadziły szereg domów, nad|który poddany został kontroli nie-
miastem unoszą się czarne. smugi|miedkiej i wiłoskiej floty wojennej.

dymu. LE GIBRALTAR. 20.4. Kontrola nie-
Wedle doniesień z Bilbao na |interwencji weszła w życie dzisiej-

fronciej baskijskim nastąpiło pewne| szej nocy. Każdy statelk, przepływa-|
uspokojenie. Wojska rządowe dolko |jący przez cieśninę ' Gibraltarską a;

Prześladowanie polskości na Litole |
RYGA 20.4. Z Kowna donoszą: świadczą dwa fakty następujące: z|

Władze litewskie skazały na karę|powodu niedopuszczenia przez wła-|
grzywny w wysokości 150 litów| dze litewskie do zjazdu nauczycieli|
nauczycielkę Girewiczównę w Kom- szkół polskich zarząd centralny|
pasie za nauczanie w domu języka|Związku nauczycieli polskich na Li-,
polskiego. Jednocześnie z nauozy-|twie powiadamia swoich członków,
cielką skazano na kary rodziców w piśmie „Dzień Polski“, že wylbo-|
dzieci, które się uczyły. |ry zarządu muszą się odbyć w (dro-|

W. gimnazjum polskiem w Ponie- | dze korespondencyjnej. j
wieżu otrzymano okólnik nakazują- Ponieważ władze litewskie unie-
cy,-aby na urzędowych blankietach  możliwiły konierencję pedagoślczną
gimnazjalnych figurowała jedynie u-| nauczycieli szkół polskich, reletaty,|
stalona przez ministerstwo nazwa przygotowane na tę konferencję,
litewska tego gimnazjum. Dotych-| będą zamieszczone w piśmie „Dzień|
czas nazwa.ta na blankietach była | polski“.
drukowana w dwóch języłkach. | Polakom nie pozwolono na o-

Polskie gimnazjum w Poniewie-| twarcie ani jednej szkoły rzemieślni-
żu zostało idefinitywnie pozbawione| czej. Brak takiej szkoły wobec,
praw. Cofnięcie praw powoduje m. | znacznej ilości rzemieślników  pil-
inn., że personel nauczycielski traci skich odczuwa się bardzo boleśnie,
prawo do emerytury. | zwłaszcza w przededniu worobra: i

W. jakich warunkach mauczy|| dzenia nowej ustawy rzemieślniczej
cielstwo polsikie pracuje na Litwiei| na Litwie.

Wykrycie spisku na życie Stalina
MOSKWIA. 20.4. Koła oficialne | ziono bomby. Pogłoski te w kołach

zaprzeczają kategorycznie pogło- | rządowych określają jako śmieszne.
skom o wykryciu spisku na życie O osobie aresztowanego Ladowa
Stalina, a mianowicie o tym, że w| dyrektora Małego Teatru, dementi
loży rządowej Małego Teatru znale-| oficjalne nie wspomina.

nego dotąd statkom brytyjskim zale

  

 

kontroli nieinterwencji, wyjechali na
granicę hiszpańską dla objęcia po-
sterunków.
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Ocalenie dziecka
porwanego przez orła

RZYM. 20,4. W Villambana (Sar-į
dynia) orzeł porwał '/ 16-miesięczne
dziecko. Ojciec dziecka zranił orła
na wysokości 300 mtr. Ciężko ran-
ny orzeł powoli sfrunął na ziemię.
Dziecko ocalało. Orzeł ważył 27 kęg.,
riczpiętość skrzydeł wynosiła 2 m.
75 cm.

Kronika telegraficzna
** Zerwały się tamy na rzece Tygrys

w odległości 16 klm, od Bagdadu i woda;

zatopiła 200 mil. kw. Nad umocnieniem tam

pracują tysiące ludzi i wojsko.

** Ambasadorem SŁ Zjednoczonych w

Polsce mianowany został Anthony  Brexel
Biddle, °

** Szwecja Finlandia i Dania zamierza-

ją zawrzeć konwencję, mającą na celu wy-

mianę wszelkich wiadomości, dotyczących

ich budżetów zbrojeniowych.

** Mussolini spotka się z kanclerzem
Schuschniggiem w dn. 22 bm. w Wenecji.

Pobyt kanclerjza trwać będzie dwa dni.

** Otwarcie wystawy paryskiej nastą-

pi prawdopodobnie 17 maja.

** W niedzielę do Brukseli przybywa
z wizytą min. Eden.

** Z okazji urodzin kanclerza Hitlera

w całych Niemczech odbyły się liczne uro-

czystości okolicznościowe.

** Powrócił z Belgii do Warszawy mia

przemysłu i handlu, Roman.

* Urzędowo potwierdzają wiadomości

o aresztowaniu Ladowa, dyrektora Teatru
Małego w Moskwie.
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Prasa angielska ciągle niepokoi się
wypadkami w  Waziristanie, pro-
wincji indyjskiej, leżącej na pograni-

czu Aiganistanu.  

światowej, która miałaby naceluu- |wy co do możliwości zmiany -poli-
sunięcie przyczyn, mogących  spo-| tyki gospodarczej Niemiec. Poza
wodować wojnę, w drodze wzajem-|tym w Paryżu uważa się, iż wystą-
nych porozumień i ogólnej współ- pienie kanclerza dotyczy bezpo-
pracy. Jalk stwierdzono dziś w Ber-|średnio raczej St. Zjednoczonych i
linie, kanclerz Rzeszy, w toku roz-| Anglii, a nie Francji. Komentarze
mowiy z politykiem angielskim pod- | francuskie uwypuklają, iż. pojek-
kreślił, iż Niemcy nie zamierzają u- | nawcze wystąpienie kanclerza Hi-
suwać się od jalkiejkotwiek współ|tlera jest w chwili obecnej nie na
pracy międzynarodowej,  rokującej rękę oficjalnym kołom angielskim, a
powodzenie. Miemoriał Lansbury'ego zwłaszcza rządowi, który, przepro-
jest przeclmiotem żywego  zaintelre-| wadzaląc realizację programu zbro-
sowania tutejszych kół politycznych. |jeń spodziewał się, że sprawa mię-
Treść memoriału trzymana jestjąd- | dzynarodowej współpracy gospodar-
nak w tajemnicy, Dziś wieczorem| czą wyplynie na porządek dzienny
Lansbury odjeżdża z powrotem  da| dopiero w momencie, gdy będą zna-
Londynu. me rezultaty misji premiera van

LONDYN 20.4. Agencja Reuteira| Zeelanda, tj. mniej więcej na jesieni.
komunikuje: Pomimo braku oficjal- LONDYN 20.4. W -prasie angiel-
nych (komentarzy londyńskich w| skiej projekt Lansbury'ego wywo-
sprawie nastawićnia Niemiec w sen| łał lożywione komentarze. Wysuwa-
sie udziału w światowej konferencji ne są zastrzeżenia pod adresem Hit
gospodarczej, należy przypuszczać,| lera. Najbardziej krytyczne stanowi
że rząd brytyjski wziąłby udział w|sko zajmuje prasa rządzącej partii
tego rodzaju ikonierencji, Saby| konserwatywnej.

|

 

po drobiazgowy(ch przygotowaniach W. kołach oficialnych akcja Lans
miała ona szanse powodzenia. bury'ego spotka się iz poblažliwą

| wyrozumiałością. -

Zarządzenie w sprawie cen maki i pieczywa
WARSZAWA 20.4. P. premier, a od 1 maja dla pszenicy wchodzą w

jako minister spraw wewnętrznych, życie ograniczenia przemiałowe, w
wydał zarządzenie: szczegółowo nor: wyniku iktórych obrót mąką żyłinią
mujące sprawy cen mąki i pieczywa, |

przepisów
o prze-

dotyczące wykonania
rozp. z dn. 8 kwietnia rb.
miale pszenicy i żyta (Dz. U. R. P.,

| zany. ZarządzelnieNr. 28 z poz. 212).

gatunków wyższych od 70 proc, wyr
miału, zaś pszenną lepszą od 65
pnoc. wymiału będzie, poczynając
wskazanych wyżej terminów, zaka-

; 'wyllicza, | įlalkie
Old dnia 25 Ikwietnia dla žyta,|maki będą dopuszczone i w jakich

warunkach.

Nauka w qimnazjach kończy się 16 czerwca
WARSZAWA 20.4, P. minister

Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego zarządził zakończenie
nauki w gimnazjach  ogėlnoksztai-
cących wyjątkowo w bieżącym  ro-
ku szkolnym w dn. 16 czerwca.

Po zakończeniu nauki i rozdaniu
świadectw odbędą się w gimnazjach
egzaminy wstępne do gimnazjów o-
gólnokiształcących, liceów ogólno-
kształcących i leceów  pedagogicz-
nych. Prace te nie powinny trwać

dłużej, niż do końca czerwca br.
W. związlku z powyższym p. mi-

nister W. R. i O. P. upoważnił kie-
rownictwa szkół powszechnych do
wyjdania uczniom kandydatom do
klasy 1-ej gimnazjalnej normalnych
świadectw rocznych z datą 16 czerw
ca 1937 r. Uczniowie ci z dniem tym
zakończą pracę w szkole powszech-
nej. Poza tymi wyjątkami nauka w
szikałach powszechnych odbywać
się będzie normalnie, tj. do dn. 22
czerwica 1937 r. :

Min. Poniatowski © drobnych
gospodarstwach

Dnia 19 b. m. odbyła się w Mini-
sterium Rolinictwa konferencja pra-
sowa, na której p. minister Ponia-

towsikki omówił tendencje rozwojo-
we produkcji rolnej w Polsce,

P. minister stwierdził m. in., że
gospodarstwa o typie mniej kapita-
listycznym i dysponujące obfitością
wiłalsnej taniej pracy lepiej pokonały.

kis. :
'W, zalkresie produkcji hodowla-

nej w latach 1929—1935 udział
większych gospodarstw w pogłowiu
bydła rogatego spada z 9,8 do 7,6
proc., w pogłowiu trzody chlewnej—
z 9,4 na 6,2 proc.

W zakresie produkcji
całkowity zbiór wyniósł dla czte-
rech głównych zbóż: mała własność
w 1932 r. 5,99, w 1935 r. — 6,92, du:|

ża własność w 1932 r. 5,99, w 1935 r.

— 6,92, dulża własność w 1932 r. —

6,38, w 1935 r. — 6,49. Ziemniaki —

l najsilniej część kraju korzyst-

|

roślinnej |

1932 r. — 14,31,
(wszysiko ito w Ikwintalach, t. į. 100
kg. na hektar).

Wieś okupiła
ności produkcji kosztem większego
муБ и 1 twardej oszczędności,

Podrożenie ikredytėw, poadroże-
nie środlków technicznych przecier-

w 1935 r. — 13,32

wzrost intensyw-

niej pod tym względem poprzednio:
sytuowana (dzielnice zachodnie).
Odbił się kryzys ostrzej również w
województwach, w których pro-
dukicja większej własności stanowi-
ła poważniejszy: odsetek.

P. minister jest zdania, że staje
się twardą koniecznością poleganie
na tych formach intensyfikacji go-
spodarstw, Kkitóre przy mniejszym
napływie kapitału spełnione być
mogą, (które przez podniesienie po-
ziomu umiejętności technicznej i
przez wyzysikanie własnej pracy! wsi

mała własność w 1932 r. — 16,58, w otwierają rolnictwu polskiemu dal-
1935 r. — 18,41, duża własność w! sze i trwałe drogi rozwoju.
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Gen. Franco © nowej Hiszpanii
Dekret gen. Franco o zjednoczeniu stronnictw

SALAMANKA. 20.4. Rozgłośnia od pierwszej chwili, lecz dla pracy espagnol eradicionalista y de la
narodowa nadała
rem doniosły dekret,
przez pen. Franco, w którym szef
państwa zaznacza, iż nadeszła chwi-
la, kiedy wszystkie partie hiszpań-
skie powinny zjednoczyć się wspól-
ną dyscypliną, aby umożliwić skiry-
stalizowanie się nowego państwa to-
talnego. Dekret przypomina eutuz-
jazm falang i oddziałów „requetes*,
aby stawić czoło nieprzyjacielowi

wiczoraj wieczo- na przykizłość
podpisany

niezbędna jest unifi-
|kacja wszystkich stronnictw  polil-
| tycznych.
В Dekret, który ma liczbę 255, sikła-
jda się z trzech artykułów: Art. 1
jprzewiduje, że falangi hiszpańskie i
|„reguetes“ ze swymi urzędami i
,obecnymi elementami zjednoczone
(22 pod rozkazami jednego kie-
rownika w grupie polityczinej o cha-
|ralkterze narodowym p. n. „Falange

 

Ciężki los
W, niedzielę obradował w War-

szawie zjazd delegatów zrzeszeń e-
merytów państwowych. Na zjazd
przbyło 278 delegatów z 216 miej-
scowości całej Polski. Obradom
przewodmiczył prezes Gizela z Po-
znania.

Zjazd odbywał się w wielkim;
podnieceniu. Kilkudziesięciu mów-
ców ze wszyjsiikich dzielnic w moc-
nych słowach charakteryzowało tra-
śiczną sytuację emerytów państwo-
wylch, skrzywdzonych dekretem z
dn. 22: listopada 1935 r. Jak wiado-
mo, ustawa ita, wprowadziła 25 proc.
obniżkę od emerytur i 10 proc. po-
datkiu specjalnego. W marcu Sejm
uchwalił nowelizację ustawy, opra-
cowaną przez pos. Ostafina, która
znieść miała obniżkę, przywracając|
20 proc. dawnych emerytur z zacho-
waniem 5 proc. potrąceń, które mia-
ły obciążać emerytury do roku 1942.
Senat ustawę odesłał powtórnie do

emerytow
Przedstawiciele ze Śląska, Po-

morza i Gdańska specjalnie. ostro
występiowali 'w tej sprawie. Niemicy
emerytom, mieszkającym na Śląsku,
Pomorzu, «czy Gdańsku, a mającym
obywatelstwo niemieckie, przesy-
łają opłatę wyrównawczą na pokry-
cie obniżek wprowadzonych przez
Folskę. Jest to demagogiczny argu-
melnt wobec tych, którzy mają oby-
watelstwo polskie.

Szereg ludzi pobierających wy-
sokie emerytury ma dobrze płatne
posady. Emeryci żądają ogranicze-
nia emerytury dla osób dobrze za-
rabiającyich. Emeryci, pobierający
400 zł. emerytury nie powinni mieć
innych dochodowych posad,

Zjazd uchwalił rezolucję, w któ-
rej postanawia zwrócić się do pre-
miera z prośbą o postawienie na po-
rządku dziennym  majbliższej sesji
sejmu projektu noweli o uchyleniu
delkretu Prezydenta R. P. rozpatrzenia Sejmowi.

Niezwykła przygoda żydowskich
wycieczkowiczów

Dzień niezwykłych emocji prze-
żyła w sobotę liczna wycieczka jed-
nego ze stowarzyszeń żyiiowskich w
Warszaiwie.

Dużym, specjalnie
autobusem Polskich Lini: Samocho-
dowych 43 wycieczkowiczów wy-
brało się z pielgrzymką do rabina-
cudotwórcy: w Kozienicach.

Nastrój był tak wesoły, a dzień
tak piękny, że gdy autobus wyjechał
około 2-giej po poł do puszczy ko-

zienickiej, zdecydowano się na krót-
ki wypoczynek i spacer po lesie
W autobusie pozostał tylko kie-|

rowca, Stanisław Owczarek. Cze-

kał samotnie godzinę, dwie, trzy,

pięć — nikt nie powracał. Przeraźli-

we sygnały klaksofona pozostawały
bez rezultatu.

Wreszcie

Stronnictwo Ludowe
na 16

Sekretariat Naczelny Stronnictwa
Luflowego po zalkazaniu i odwołaniu
obchodów z okazji rocznicy bitwy
pod Racławicami, proklamował no-
we święto ludowiców.

Doracznym zwyczajem, obcho-

dy Stronnictwa Ludowego w całej

Ikoto godz. 9-ej wie-

wynajętym |

czór kierowca pojechał do Kozienicj
i wszczął alarm.

przy pomocy policji, straży leśnej i
ochotników.

Późno w nocy odszukano wy-
cieczkowiczów, skupionych na po-

|lance, zziębniętych, głodnych, wy
|straszanych. Żabłądzili w lesie, ze-
|brali się jakoś, nawołując się wza-
jemnie, na polance i tam czekali
wybawienia. Pesymiści nie sįpodzie-
wali się, aby pomoc odnalazła zbłą-
kanych w „ostępach puszczy” wcześ
niej, jak po 2—3 dniach.

Do Kozienic jechać już oczywi-
ście nikt nie chciał. Niefortunni wy-
cieczłkowicze _załadowali się do
zbawczego autobusu i w niedzielę
rano wylądowali wreszcie w War-

| szawie.

proklamowąło obchód
maja

|Polsce, zorganizowane mają być w
pierwszy dzień Zielonych Świąt, t.j.
16 maja. Chłopi wezwani zostali do

 
przystrojenia swych domostw w

dniu święta ludowego, zielonymi
chorągiewikami.
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RADJOGDBIORNIK I i RADJOSPRZĘT
W NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Wiichał Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacjai ładowanie akumulatorów, stuchawek i radioodbiorników

FRCHOWO, TANIO i SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.
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PIERWSZE MONETY ANGIELS KIE Z KRÓLEM JERZYM Vl-tym

 

|milicji jest szełl państwa,

Zorganizowano alkcję ratunkową |;

jons” (jons oznacza narodowo-socja-
įlistyczną miodziež robotniczą). Or-
|ganizacja ta będzie pośrednikiem po
między społeczeństwem a  pań-
stwem. Posiadający; w chwili ogło-
szenia dekretu legitymacje falangi
hiszpańskiej albo odznakę tradiy|cjo-
nalistów, należą z urzędu do nowego
ugrupowania. Wszystkie inne stron-
nictwa polityczne zostają rozwią-
zane.

Art. 2 postanawia,
ganizacja polityczna
będzie pod kierunkiem szefa pań-
stwa, selkreltariatu albo  kiomitetu
politycznego oraz Rady Narodowej.
Zadaniem komitetu politycznego
jest ustalenie zasad współpracy, z
rządem. Połowę członków komitetu
mianuje szeł państwa, drugą zaś po-
łowę wybierze Rada Narodowa. Ra-
da Narodowa zajmować się będzie
wiellkimi zagadnieniami narodowiy
mi, które przekaże jej szef państwa
w warunkach, jakie ustalone zosta-
ną później.

Art. 3 głosi, że milicje falang i
„requetes' tworzą jedną milicję na-
rodową, zachowają jednak swe em-
blematy i odznaki zewnętrzne.
Wszystkie inne milicje będą również
włączone do milicji narodowej, kitó-
ra stanowić będzie czynnik pomoc-
niczy armii. - Naczelnym dowódcą

kierowni-
kiem zaś gen. armii wraz z dwoma
dowódcami wojskowymi, należącymi
do milicji falang i „reguetes“. Do
dowództwa przydzieleni będą rów-
nież dwaj asesorowie polityczni.
GKCEWZZWROTDORZTW KECS OCRRAOORZOWOAOO

SŁUŻBA WOJSKOWA
NA WESOŁO

że nowa Or-
znajdować się

 

Żołnierze angieiscy nadymają balo
niki, do których później strzelają

do celu.
AA eKISINTAI NSPAATM SIENOS EO

TEATR „LUTNIA“
„WŁADCZYNI FILMU* OPERET-
KA W 3 AKTACH GILBERTA.
Operetikę tę zrobiono dobrze we-

dług sztampy wiedeńskiej ustalonej
tradycją, (tradycja ta wydaje się już
odwieczną), pamiętamy z poprzeld-
nich sezonów. Jest w niej parę do-
brych ról i werwa, nadająca szcze-
gólne zacięcie walczykom i kuple-
tom.

Selknejt powodzenia tkwi  oczy-
wiście w dobrym wykonaniu.

Niestety, tym razem nie można
nazwać je dobrym. Nasza primadon-
na od pewnego czasu gra i śpiewa
od niechcenia, jakby, przedstawienie
było próbą i to nie generalną.

Skąd to lekceważenie  publicz-
ności, talk zawsze serdecznie odno-

szącej się klo artystki — nie wiem i

wchodzić w przyczyny tego  lelice-
ważenia nie mam zamiaru.

Całość cierpi na tem w sposób
wyraźny, bo nastrój zniechęcenia
udziela się i pozostałym wykonaw-
com.

Komiczne postacie zupełnie nie

wyżyjskkano. Bralk reżysera, a raczej

dobrej reżyserskiej roboty jest we

„Władczyni filmu szczególnie ra-

żąca.
I sytuacje i dowcipy co chwila

zawodzą, bo wszystko jest niedogra-

me, nie opracowane. Od pewnego

czasu (żadna rola nie jest przygoto-

wana, każdy, z aktorów nie tyle

zmienia role, co kostiumy.
Ponieważ zaś zasadniczo wszyst-

kie operetki są do siebie podobna,
stali bywalcy Teatru Lutnia cierpią.

Detąjć cierpieli w cichości, lecz za-
czynają zgrzytać zębami,

S. W.

Najście na Tow. Kred, Ziemskie.
Wiczoraj donosiliśmy  krótlko o

najściu grupy osobników na Tow.
Kred. Ziemskie w Warszawie i
zniszczeniu obrazu al fresco z po-
stacią cesarza Aleksandra l. Prasa
warszawska informuje, że obraz był
zarzucony, butelkami z gryzącymi

| kwasami, czarną iarbą, a nadto rzu-
ccino petardy z łzawiącymi gazami.
Ward pracowników biura wszczął
się alarm. Jedna z urzędniczek ze-
mdlała, inna poikaleczona. została
odłamkami  trzaskającego szkła.

Przybyli osobnicy rozrzucili po
sali drukowaną ulotkę z podpisem
„Legion młodych — Okręg stołecz-

ny“.
Przybyła na miejsce zajścia po-

licja aresztowała wszystkich uczest-
ników majścia, odstawiając ich  sa-
micchodami do najbliższego
sariatu.

Jak wyjaśnia „Kurier Wlarszaw-|
Tow. Kired. Ziem-ski”, w gmachu

w r. 1856skiego, wybudowanym
przez znanych architelktów, H.Mar-|
coniego i J. Góreckiego, znajduje
się na pierwszym piętrze sala, nale-
żąca do najpiękniejszych w War-
szawie.

Zbudowana w stylu pompeań-
skim, wsparta o cztery marmurowe
filary, ma ściany wykładane  stiu-
kami, plafony zaś malowane al fres-
co przez znanych malarzy: Antonie-
go Kolberga i Karola Marconiego,
syna znakomitego architekta,

Zarówno ze względu na
ryczne znaczenie Towarzystwa Kre-|

Ikomi- |

histo- |

|dytowidgo Ziemskiego w naszej hi-
storii porozbiorowej, jak i wyjątko-
we walory architektoniczne, gmach

! ten rozporządzeniem  'ówkzesnego
' ministerium sztuki i kultury w dniu
„26 lipca 1919 r. zaliczony został do
| zabytkowych i odtąd jest pod ochro
|ną władz konserwatorskich.
| Wyglądem swoim przypomina
, Bibliotekę Sansowina w Wenecji z
'placu św. Marka, jak wiadomo jela-
'nej z najpiękniejszych budowli wło-
| skich.

Wewnętrzne urządzenie gmachu,
‚& licznymi al frescami i płaskorzeź-
| bami, harmonizuje z wyglądem  ze-
| wnętrznym budowli.

Al fresca w T. K. Z. mają war-
i tość nietylko artystyczną do dziejów
lz górą stuletniej instytucji.

Gdyby Towarzystwo chciało na-
jwet w ostatnich latach modytiko-
|wać swoje al fresca, spotkatojoy: sie,
| zapewne, ze sprzeciwem władz kon-
serwatorskich kół artystycznych.

Najście na Tow. Kred. Ziemskie
wandalskim

 

|jest poprostu dłuhim,
' wybirylkiem.

 

Mufti Szynkiewicz
KAIR 20.4. Przyjechał do Kairu

w drodze powrotnej z Indyj multi

Rzplitej- Jakób Szynikiewicz w  to-

warzystwie charge d'affaires pol-

skiego. Złożył on wizytę muftiemu

Egiptu szachowi Abdul Madzid
Galim.
 

Czy można t
Dużo się mówi' o zagakinieniach

urbanistycznych pod kątem widze-|

nia estetyki miasta. Trzeba przy-

znać, że wiele się też i robi w tym

kierunku. Ale to nie wszystko. Na-

leżałoby pomyśleć i o względach sa-

mitarnych, której powinny być alfą

poczynań urbanistyycznych, A jed-

malk w tym zakresie właściwe czyn-

niki wykazują dziwną obojętność.

Oto przykład. Przy ul. Słowac-

kiego 36 mieści się młyn parowy,

który stał się zmorą całej dzielnicy.

Właściciele młyna, dążąc do oszczę-

dności, używają, jalko paliwa, odpad-

ków zbożowych, które nie przedsta-
wiają możliwości innego ich wylko-
rzystania.

Nie ulegając całkowitemu spale-

niu, cząsteczki takiego paliwa ula-

tują przez źle zabezpieczony prze-

wód kominowy i osiadają na da-

chach i ścianach okolicznych zabu-

6 tolerować?
dowań; co więcej — przedostają się
i do wnętrz lokali, czyniąc je wprost
niemożliwymi do użytku mieszkal-
nego.

Na takie ,przyjemności” narażeni
|są mieszkańcy, tej dzielnicy, stale
widychając do płuc zatrute powietrze
dzięki temu, że kiłku pomysłowych
żydków nabija sobie kieszenie, osz-
czędzając na paliwie. Nie mówimy
już o przechodniach, którzy w tej

dzielnicy mają wspaniałą okazję u-
farbowania jasnych ubrań na czarno
zupełnie bezpłatnie.

Nie może być mowy o: usunięciu
z miasta wszystkich przedsiębiorstw
iabrycznych, ale można chyba zmu-
sić właścicieli tych przedsiębiorstw,
byj nie uprawiali tego rodzaju prakt
tyik.

Mamy nadzieję, że władze sani-

tarne zainteresują się pomysłowymi

właścicielami młyna. (mik.) 
Wici harcerskie

Zlot—naczeinym zadan
Jubileusz 25-lecia Harcerstwa na

Kzesach Wschodnich Rzplitej zgiro-

madzić ma drużyny Chorągwi Wi-

leńskiej na Zlocie k/Wilna. Te dwa

tgodnie wspólnego obozowania pidd

namiotami poznają i zbliżą harcerzy,

do siebie. Starsi i młodzi przy wispól
nym ognisku i wspólnej pracy po-

dzielą się zdobytym  doświadcze-

niem, zobaczą co w ciągu 25 lat zro-
biliśmy, a co zrobić trzeba, posłębią

ideologię i zrozumienie wartości na-

szej idei, nabiorą w beztroskiej at-

mosferze harcerskiej zapasu nowych

sił i pogody ducha. Wykreślą drogę,

którą mają kroczyć ku Wiellkiej i

Świetlanej Polsce a przez nią ku naj-

wyższemu celowi jakim jest Bóg, i

mocnym krokiem, silni wewnętrznie

i silni jednością pójdą zapatrzeni w

niezapomniane postacie duchowych

przewodników. Dlatego Komendant

Chorągwi w rozkazie swym zwraca

się z apelem do drużyn, „ instrukito-

rów i starszych harcemzy, by skiero-

wali cały swój wyjsiłek do tych ce-

lów złotu. Wszyscy na jubileuszowy

zlot! Dopiero po zlocie rozpocznie
się okres, w którym dnużyny będą

realizowały własne zamierzenią.

Pieśni harcerskie obowiązujące

na Złocie, Doceniając wielką war-

tość pieśni, która jest jednym z czyn

ników zbliżających i wiążących jeld-

iem akcji letniej drużyn
Jubileuszowego Zlotu Wil. Chor.
Harcerzy nalkazała wszystkim har-

cerzom mającym wziąć udział w

zlocie znać pewną ilość pieśni, któ-

re będą wspólnie śpiewane przy:

wielkim ognisku. Pieśni te dzielą się

ze względu na swój charakter na

sześć grup: religijne (6 pieśni), hym-

ny i pieśni patriotyczne (4), harcer-

skie (4), żołnierskie (5) o charakte-
rze ludowym (7), różne (3).

Konierencja żeglarska. W dniu
2 maja b. r. odbędzie się konferencja
żeglarska wileńskiej Chorągwi Har-

cerzy w Wilnie. Wiezmią w niej u-

dział wszyscy ikierownicy jednostek

żeglarskich aż ido najniższych włącz-

nie: a więc drużynowi, przyboczni i

zastępowi drużyn żeglarskich oraz

zastępowi zastępów żeglarskich. Na

konferencji będzie obecny Komen-

dant Chorągwi w towarzystwie
wszystkich hufcowych z terenu Wil.

Chorągwi.

Odprawa huicowych i drużyno-

wych i Zjazd Walny Okręgu. W. dn.
1,2i 3 maja odbędzie się wiosenna

odprawa hufcowych i drużynowych
wileńskiej chorągwi harcerzy.

drugim diniu odprawy uczestnicy

wezmą udział w dorocznm Walnym

Zjeździe Okręgu Wileńskiego ZHP
czy to z głosem decydującym czy 

nostki w jednolitą całość, Komenda|doradczym.

Lasy bogactwem Wileńszczyzny
Zysk z nich jednak

Jak ważną rolę w życiu gospo-

darczem Wileńszczyzny spełniają

lasy mejżna łatwo się przekonać
а 5 ł у :

rzeglądając cytry eksportowe. Np. stria i '

5] ubiegłm miesiącu wywieziono: | Črzewny—13.000 kg. (Anglia). Teik-

tonn (Niemcy),| { 06 i
(Anglia, |ry do Anglii i jej dominiów AmerykiPapierówki 5.200

tarcicy 14600  tonn

Niemcy, Francja); dyjkt — 3.500 m*

(omal nie cały słownik geograficz-

ny). Sporą pozycję stanowią również|

 

  ciągną tylko żydzi
produkty suchej dystalacji drzewa.

Smoła drzewna — 20 wagonów (via

Gdańskj, terpentyna 6 cystern (Au-

Czechosłowacja); _ węgiel

 

turownie wyviozty 106 toinn (telkitiu-

Połudn., Egiptu, Syrii i t. d. Bks-

porterami są prawie wyłącznie ży-

dzi. S

W
:



„KONIECZNOŚĆ
POLITYCZNA"
Konserwatywny „Czas” łączy &

powstaniem organizacji p. Koca zmia”

nę charakteru naszej administracjt

państwowej, twierdząc, że „przesyce-

nie jej czynnikiem politycznym w

pierwszym okresie rządów pomajo-

wych konieczne, obecnie straciło ra-

cję bytu”.

Różnie można zapatrywać się na tę

„konieczność polityczną”. Pamiętamy

jak w okresie masowych rugów i za-

pełniania szeregów administracji ludź

mi, których niejednokrotnie jedyną

kwalifikacją fachową była przynależ-

ność do obozu rządowego, zapatrywa-

ło się na to nasze społeczeństwo. Wie

my również co z tego wynikło, zresz-

tą płacimy i długo jeszcze płacić bę-

dziemy koszta tej polityki personal-

nej.

W roku 1924-tym mieliśmy 20.262

emerytów, w roku zaś 1936 liczba ich

przekroczyła 77.700. W związku z

tym wydatki roczne na emerytury z

58 milionów złotych podskoczyły do

277) milionów.

Tę „rewolucję” personalną, z któ-

rej odgłosami spotykamy się coraz

częściej w salach sądowych, „Czas”

uważa za „konieczność polityczną”.

Może i była ona koniecznością dla

grupy rządowej, dla jej stosunków

wewnętrznych, ale z normalnym funk

cjonowaniem administracji, z jej na-

prawą niewiele miała ona wspólnego.

Pośrednio przyznaje to i „Czas”,

wracając ponownie do sprawy pod-

niesienia poziomu i sprawności admi-

nistracji państwowej.

„Skoro jednak obecnie — pisze or-

gan konserwatystów — praca poli-

tyczna administracji nie ma już racji

bytu wobec nowych zasad organizacji

politycznej narodu, jakie znalazły

śwój wyraz w obozie tworzonym

przez pułk. Koca przychodzi właściwy

czas, aby kryterium fachowości zaję-

ło należne mu miejsce w polityce per-

sonalnej“.

Czas na to jest zawsze, trudno bo-
wiem wystawić sobie pomyślny roz-

wój państwa, jego rozkwit kultural-

ny i gospodarczy, wreszcie wzrost je-
go siły politycznej, przy administracji

cobieranej z pominięciem kryterium

fachowości. Dla tego też łączenie tej

sprawy z organizacją płk. Koca nie

wydaje nam się słuszne. Bez względu

na dalsze losy tej organizacji, sprawa

naprawy administracji państwowej
jest bardzo pilna i wymaga jaknajbar

dziej rzeczowego traktowania,

Konstytucja  kwietniowa nadała

Polsce charakter państwa biurokra-

tycznego. Pogłębiła go jeszcze polity-

la administracyjna, oraz etatyzm

gospodarczy. Zanim dalszy rozwój

padków w Polsce, nadając pań-

śjwu formy bardziej dostosowane do

wymagań życia współczesnego, cha-

rakteru tego nie zmieni, kwestia wyso

kiego poziomu moralnego i fachowe-

go administracji będzie sprawą wyjąt

kowo ważną.

  

W tym stanie rzeczy wszelkie bra -
ki' wynikające z dotychczasowego

 
sposobu dobierania personelu admini- |
stracyjnego, cały dorobek osławio- |
nych „biur personalnych”, nie tylko ,

daje się odczuć w dotkliwy sposób

społeczeństwu, ale, ponadto, odbija

się bardzo ujemnie.na losach państwa

i jego politycznej pozycji,

Sądzimy przeto, że z punktu widze-
nia interesu narodowego, pomijając

zresztą w zupełności wewnętrzne

sprawy obozu rządowego, głębokie

zmiany w aparacie administracyjnym

oraz w zasadach, którymi dotychczas

kierowano się przy jego obsadzaniu
sialy się juž od dawna palącą „ko-

wiecznością polityczną”,
w

ak  

Przemiany rosyjskie
Sowiecki jest zamknięty

w je. Wiadomości dokładne o
tym, co się dzieje w polityce i gospo-

sowieckiej nie wychodzą poza

granice Rosji. Natomiast są rozpo-

wszechniane całe masy informacyj
fałszywych i tendencyjnych — za-
równo przez przeciwników bolsze-

wizmu, jak i przez propagandę so-

wiecką. Niezmiernie jest zatem tru-

dno orientować się w tym, co się w
Rosji dzieje, niezmiernie jest trudno
powiązać poszczególne wydarzenia,
czy też wiadomości o nich w jakąkol-
wiek sensowną, logiczną całość.
A jednak nie może ulegać wątpii-

wości, że w Związku Sowieckim pa-
nuje nad wypadkami myśl polityczna,
że istnieją jakieś cele i dążenia tych,
co stoją u steru polityki. Kto się chce
choć trochę orientować w rozwoju
spraw w Rosji, ten powinien raczej
szukać tej myśli przewodniej kierow-
ników polityki sowieckiej, niż dawać
wiarę chaotycznym a sprzecznym ze
sobą informacjom. Bo w oczach prze-
ciwników bolszewizmu, wszystkie
niepowodzenia sowieckie pomnażają
się sto albo tysiąckrotnie, a w o-
czach propagandy sowieckiej wszyst-
ko jest doskonałe, wspaniałe i nie-
zwykłe; przeciwnicy  bołszewizmu
przepowiadają co miesiąc, a nawet
co tydzień upadek Sowietów, a pro-
paganda urzędowa widzi ich stały i
wspaniały rozwój...

Przypomnijmy sobie fakty i u-
chwalenie nowej „demokratycznej
konstytucji, procesy przeciw  „troc-
kistom”, zapowiedź procesów prze- |“
ciw zwolennikom „odchylenia pra- t
wicowego, zmiany na ważnych sta.
nowiskach państwowych, wreszcieb
najważniejszą z tych zmian — usu-
nięcie, a potem uwięzienie wszech-
władnego Herszla Jagody, kierowni-
ka G.P.U. i reorganizację tej instytu-
cji, zmierzającą — jak się zdaje —
do jej likwidacji. AE

Nie uważamy za właściwe dawa-
nia wiary ani oskarżeniom  skiero-
wanym pod adresem „trockistów”, a-
ni ich „szczerym“ wyznaniom, wie-
my, že procesy publiczne są na to, by
odpowiednio oddziaływać na opinię
w kraju i zdyskredytować oskarżo-
nych. Nie jesteśmy też skłonni uwie-
rzyć, że Jagoda został usunięty tyl-
ko za ordynarne przestępstwa kry-
minalne.
Mamy przed sobą fakt usuwania z

życia politycznego całego szeregu
„starych bolszewików”, którzy, bądź
co bądź, reprezentowali pewien spo-
sób myślenia rewolucyjnego, byli pe-
wną siłą ideową i polityczną w
wietach. Mamy przed sobą fakt
kasowania pewnych instytucyj, któ-
re rewolucji bolszewickiej, a nasięp-
nie regime'owi sowieckiemu, oddały
wielkie usługi.

Jaki z tego wniosek? Ten — zda-
niem naszym — że czynniki kierow-
nicze przygotowują poważne zmiany
w polityce wewnętrznej Sowietów,
które — oczywiście — musiałyby
także znaleźć wyraz w polityce ze-
wnętrznej. To, co się dotychczas
działo, to są wszystko czynności
przygotowawcze — usuwa się ludzi
i instytucje, które temu mogłyby sta-
nąć na przeszkodzie. Robi się to w
sposób zgodny z dotychczasową tr-
dycją zarówno bolszewicką, jak ro-

syjską, co, rzecz zrozumiała, budzi
iwienie poza granicami Rosji,

zwłaszcza tam, gdzie słabe o niej

mają pojęcie.
„W jakim kierunku pójdą zapowia-
dające się przemiany? Na to pytanie
jeszcze trudniej dać ścisłą odpo-
wiedź. Jeśli się jednak zważy różne

przejawy życia sowieckiego w ostat-

nich czasach, toi tu nie jesteśmy już

tak całkiem pozbawieni możności o-

rientowania się. Do tych przejawów

zaliczamy najprzód treść nowej kon-

do wciągnięcia szerszych warstw,

nawet stojących poza partią bolsze-

wicką, w orbitę życia państwowego,

dalej różne zarządzenia dotyczące

wzmocnienia małżeństwa i rodziny,

różne zmiany w organizacji i życiu

wojska, mające na celu usunięcie z ar

mii polityki i wzmocnienie dyscypli-

ny, konsekwentne nawiązywanie do

tradycji historycznej Rosji, rehabili-

tacja pewnych stron życia Rosji da-

wnej, zajmowanie się pisarzami ro-

syjskimi (stulecie Puszkina), podno-

szenie w czasopismach roli Rosjan

rdzennych w rozwoju państwa so-

wieckiego i t. d.

Jeśli wziąć pod uwagę to wszyst-

ko, a także ton prasy sowieckiej w

ciągu ostatnich miesięcy, to ma się

wrażenie, że w Rosji jest tendencja

do podporządkowania się pewnym
żelaznym prawom życia, które pró-

bowano lekceważyć i pomijać. Bar-

dzo ogólnikowo, bardzo niedokład-

mie i sumarycznie określilibyśmy to

jako zwrot ku większemu uwzględ-

nieniu interesów narodu  rosyjskie-

go,jako swegorodzaju prąd nacjo-

 

nalistyczny w bolszew „ Kierow-

nicy Związku ok musieli
się zawsze liczyć z tym em, że są

 

`

MOSKWA (PAT). Resort komi-

4 sariatu Kaganowicza pracuje w dal-

szym ciągu źle i ciągle jest objektem

ataków prasowych, nie wyłączając

własnego organu „Gudok'a”, Wyjąt-

kowo źle przedstawia się remont wa

gonów. Do 15 kwietnia r. b. warszta-

ty reparacyjne winny były wyremon-

tować 2 tysiące wagonów a wyre-

montowały tyłko 600. Wagony prze-

znaczone do remoniu przerabiano na

mieszkania dla kolejarzy. Szczegól-

nie brak wagonów daje się we znaki

na liniach biegnących na południe,

Daleki Wschód i do Azji Środkowej.

Nadchodzą niepokojące wiadomości

— pisze „/Gudok'” — iż stacje na

tych liniach przepełnione są pasaże-

rami, nie mośącymi jechać dalej z po

wodu braku wagonów. Poza tym po-

PARY, 19,4. — Sprawa budowy t. zw.

kanału dwuch mórz, łączącego ocean A-

tlantycki od Bordeaux poprzezTuluzę,

Carcassone z morzem Śródziemnym  z0-

stała znów wysunięta przez prasę.

„Le Petit Journal"

kanału, podkreślając. równocześnie, iż  
 

„Pierwiastek świata jest pierwiast-

kiem myśłowym*.

(The stuff of the world is „mind-

stuff).
Str Eddington

iBrof, Uniw, w Cambridge)

„W chwili obecnej zaczyna się zary-
sowywać powszechna zgodność docho-
dząca w dziedzinie fizyki wprost do
jednomyślności, a wyrażająca się w
mniemaniu, iż strumień wiedzy płynie
ku rzeczywistości nie mechanicznej; 

Jest do nabycia we wszystkich księsarniach książka — Stanisława

Majewskiego, kończąca cykl „Z Tajemnic Bytu"”, zawierający dotąd

I „Wszechenerśię wobec Materii i życia” (już wyczerpana)

II „Duch wśród Materii* (4-ty tysiąc)
pod tytułem

MATERIALIZM мо NAUKI
Jest to wielkie streszczenie przebiegającej w10-ciu ostatnich latach

rewolucji naukowej, którą niech nam tylko ilustrują 2 cytaty charakte-

ryzujące wielkich badaczów i profesorów:

SKŁAD GŁÓWNY u GEBETKNERA i WOLFFA w WARSZAWIE
GENA Zł. 6.

Kto nabywa MATERJALIZM WOBEC. NAUKI otrzymuje kupon

worawniający śo do kupna tomu II „Duch wśród Materii" za 2 złota

—— 7——— он T

wszechświat zaś zaczyna się nam

objawiać raczej w postaci wielkiej my-
Śli, niż wielkiej maszyny”.

„Jeżeli wszechświat jest Światem
myśli, to i stworzenie jego musiało być
również aktem myštowym“,

(If the universe is a universe of
thought, then its creation must have
been an act ot thought).

Sir James jeans
„Prof. Unie, 10 Or/ordzie)

stytucji, która zmierza, bądź co bądź,

zwraca uwagę na

wojskowe i gospodarcze znaczenie lego

budowa kanału pozwoliłaby na zatru-

, rządem państwa rosyjskiego, w poli-

tyce ich musiało się to odbijać; te-

raz wszakże tendencja ta coraz bar-

dziej się wzmaga i, kto wie, czy nie

stanie się niebawem dominującą.

Na jakich siłach opierają się ci, co

5 są inicjatorami przemiany? Jest wie-

le oznak, że na wojsku i na nieu-

świadomionych może i nie wyrażo-

nych, lecz istniejących w stanie uta-

jonym tendencjach chłopów  rosyj-

skich. Wśród tych oznak najwymow-

niejszą jest ta, że obok Stalina co-

raz częściej występuje szef wojska

Woroszyłow, który — jeśli wierzyć

informacjom prasowym — odegrał

cecydującą rolę w likwidacji Jagody

i reorganizacji

Trudno się zorientować, cz.
wanie z życia państwowego Żydów

(od Apfelbauma poprzez Sobel-

sohna do Jagody) jest przypadkiem,

czy też wyrazem określonej w sto-

sunku do nich polityki. Dużym po-

parciem wyrażonego na pierwszym

miejscu przypuszczenia byłoby usu-
nięcie potężnej dziś rodziny Kaga-
nowiczów.

Tak, czy inaczej, to, co się dziś w

Rosji dzieje, dotyka w najwyższym
stopniu interesów żydostwa świato-
wego. Bądźmy więc przygotowani na
wzmożenie się fali fałszywych wia-
domości, przeznaczonych na to, aże-
by przedstawić wypadki rosyjskie w
świetle takim, jak to będzie potrzeb-
ne polityce żydowskiej. Jest już
dziś łatwe do przewidzenia, że na te-
renie połskim będzie chodziło o u-
stalenie poglądu, że ewolucja od bol-

| žalai do nacjonalizmu musi za-

usu-

śrażać interesom polskim. Tymcza-
sem, z naszego punktu widzenia,
rzecz nie jest tak całkiem jasna i
prosta i wymaga poważnego przestu-

diowania i zastanowienia się.

S. K. 
Rozstrój sowieckiego kolejnictwa

(Za mało wagenów—Opóźnienia pociągów —
Dworce brudne i zaniedbane —.

4 >
ciągi kursują z dużym opóźnieniem.
Na jednej tylko kolei Leninskaja w

lutym 1937 r. z 7031 pociągów spóźni

ło się 1614. W marcu sytuacja ta po-

gorszyła się jeszcze bardziej.Remont

dworców kolejowych, na który lu-

dowy komisariat komunikacji wya-

sygnował olbrzymie sumy, prowadzo

ny jest fatalnie. Dworce są brudne i

zapuszczone. Nawet dworce mo-

skiewskie są brudne, a kiedy naczel-

nik wydziału dworcowego  Mitkie-

wicz przeprowadzał inspekcję dwor:

ca charkowksiego, to naczelnik iej

stacji zaangażował pianistkę, która

przygrywała podczas inspekcji. Mu-

zyka tak pochłonęła Mitkiewicza, że

nie zauważył brudów w poczekal-
niach. 

„(Kanał dwóch mórz”
połączy Atlantyk z morzem Śródziemnym

drienie w ciągu 5 lat około 100 tysięcy

robotników. Kanał dwuch mórz długo-

ści 450 km. pozwoliłby nie tylko na o-

gromne skrócenie drogi morskiej z ocea-

nu Atlantyckiego do morza Północnego

oraz z Bałtyku na morze Śródziemne,

lecz również miałby duże znaczenie stra

tegiczne, umożliwiając przesuwanie je-

dnostek francuskiej floty wojennej z

morza Śródziemnego na Atlantyk i od-

wrotnie.

Sprawa budowy kanału dwuch mórz

niejednokrotnie poruszana już w prasie,

bywała jednak zawsze porzucana na sku

tek trudności natury technicznej i poli-

tycznej, jakie nasuwałaby jeńo realiza-

cja.

„Duchoborzy”
MONTREAL. — Rząd kanadyj -

ski znowu ma kłopoty z rosyjską

sektą „Duchoborów”, którzy w po-

ważnych ilościach zamieszkują pro-

wincję British Columbia. „Duchobo-

rzy”, sprzeciwiając się posyłaniu

dzieci do szkół, spalili teraz 7 budyn-

ków szkolnych, a jeden uszkodzili

bombą. Poza tym usiłowali spalić lub

wysadzić 10 innych szkół. Ofiarą sfa-

natyzowanych sekciarzy padły rów-

nież inne budynki gminne, lub nale-
żące do rozmaitych organizacyj.
Wypadki obecne są pierwszymi od

1929 i 1930 roku, w których „Du-
choborzy" urządzili protestacyjną de-
monstrację, za którą 600 osób zosta-
ło skazanych na 3 lata więzienia.

Sek!a jest bardzo boża!a i ziemie jej  należą do najlepiej uprawianych, .

  
PRZEGLĄD PRASY

ZAPRZESTAĆ WALKI
Z MŁODZIEŻĄ!

P. Mackiewicz zamieszcza w w»

wie' kilka interesujących uwag ©

młodzieży i o polityce, jaką

niej należy prowadzić: ja
„Dziś pomiędzy młodzieżą istnieją

dwa silne kierunki: nacjonalistyczny 1

bolszewicki. Jedni się karmią dokt

ną p. Dmowskiego, drudzy p.Stalina.

Może się to nam podobać, czy nie po-

dobać, ale należy to uważać za fakt

realny, a polityka jest sztuką opero-

wania faktami realnymi i wystrzegania

się „złego rozpoznania sytuacji , ja

się mówi na ćwiczeniach wojsko! ь

Otóż należy wybrać.  Opowiadam

się za młodzieżą nacjonalistyczną.

Należy prowadzić wobec tej młodzie-

ży politykę króla wobecnieuchronne-

go następcy tronu. Bo przecież jasne

jest, że już niedługo przyjdzie do rzą-

dów nad Polską to pokolenie, które

dziś walczy z min. Świętosławskim
nie trzeba, aby przyszło z oddali, bez

żadnej znajomości spraw państwo-

wych, rozdrażnione, roziantazjowane,

zrewolucjonizowane Berezami, zamy-

kaniami uczelni, etc., etc. Trzeba jem
pisałem — do pracy państwowejzbli»

żać, a nie oddalać. Jednym słowem,
trzeba im pomału miejsca ustępow ši

Odpowiadając p. Stahlowi, nie

szłemu wodzowi młodych  sanater

rów, który nawołuje do wałki za
dzieżą narodową, oświadeza p. Ntac*

Bo " ы ы
„Nie widzę ideowych powodów

walki z tą młodzieżą. Tych śd:
powodów nie ma, tam,

sp
e

ma walki o idee, a t walka o
to klitykę, o władzę, o rzą

SG wolal" sda zielie co m w; ©

idee, ale wi róbnieę Osób > róż
nicę haseł.

Że walka z młodzieżą nie znajduje

uznania nawet w kołach entuzja-
stów obozu p. Koca, dowodzi fakt,

że szczerze i gorliwie pro-kocowy
„Merkuriusz Polski” przypomina po-

ślądy prof. Świętosławski zo,
1932 (w czasie dyskusji nową u-
sławą akademicką), wśród których
znajdują się takie zdania:

„Może się zdarzyć, że osoba mini-
stra, jego temperament polityczny,
przypadkowe nawet zatargi z tym lub
innym ośrodkiem, mogą się stać po-
wodem tak sgwałtownego zakłócenia
biegu życia akademickiego, że wyni-
kłe stąd straty zniwelują to, €o „a
skane zostanie dzięki umiarowi i tak-
towi ministrów poprzednich...

„„Niepodobna więc zakłócać, przy-
tłaczać lub zabijać pracy danego о-
środka naukowego, dlatego tylko, że
u steru stać mogą ludzie przeniknięci
teoriami, wypływającymi z aktuałne-
go życia politycznego .
Oraz taki znamienny... wyrok na

przyszłych — po p. Januszu Jędrze-
jewiczu — ministrów:

„Od stanowiska zajętego przez każ-
doczesnego ministra oświaty założę
będzie bieg i sprawność pracy uczełni
abademickiej".
„Merkuriusz” uważa, że to „oskar-

żenie... jest druzgocące” i że „w ca-
łej pełni odzwierciadla uczucia więk-
szości Polaków”. Pismo wyraża na-
dzieję, że

głos ten o Świętosławskiego z
1932 r.) jdzie całkowite zrozumie-
nie wśród Najwyższych Władz Rzpli-
tej i wywoła skutki, przewidziane
zwykiym trybem wobec urzędnika, któ
ry zasłużył na tak ciężkie oskarżenie
z ust tak miarodajnych“.
Nic chyba do tego surowego sądu

dodawać nie trzeba.
RUCH,

KTÓRY „KRUSZY I ŁAMIE”,

W_ „Polsce Zbrojnej” a nie w
„Szarży” lub w „Szpilkach”, znaj-
dujemy podpisane przez ppłk. Ada-
ma Rudnickiego takie oto sprawo*
zdanie z dwumiesięcznej działalności

O.Z.N.:
„Po 2 miesiącach pracy widzimy

już wyraźnie z głębokiej analizy zgło-
szeń, napływających do obozu, że ak-
ces do Zjednoczenia Narodowego staje
się z dnia na dzień coraz pe: >
wiołowym ruchem, idącym od dołów
naszej społeczności narodowej. Ruch
ten łamie i kruszy sztuczne ręcze,
którymi było skrępowane życie pol-
skie, którymi go dzieliły rzadziej gru-
powe, a częściej osobiste interesy zor-
ganizowanego związku zawodowego
„polityków” i „społeczników”.

Jeśli chodzi o masy, to zawiodły
wszelkie wysiłki tych  „antykwariu-
szów tej smutnej przeszłości”, zmie-
rzające do wzbudzenia negatywnego
ustosunkowania się do akcji owa-
lzonej przez płk. Adama Koca“.
Przecież — do stu piorunów —

„Polskę Zbrojną* czytają ludzie po-

ważni i coś nie coś orientujący się w

naszym życiu społecznym. Poco
karmić takimi bujdami? Przecież

warunkiem powodzenia każdej ak-
cji — nie tylko wojskowej — jest do-

| kładna znajomość terenu orąz sił
własnych 1 nieprzyjacielskie ‚ na tys terenie dz т

 



Łódź, w kwietniu.

W. Łodzi obradował zjazd idzia-
łaczy narodowych, ze wsi okręgu
łódzkiego. _Reprezentowane
cztery powiaty: łódzki, łaski, brze-
ziński i łęczyciki.

Po Mszy św. przemawiał prezes
Stronnictwa Narodowego, adwokat
Kowalski, iziwracając uwagę na prze-
łomową chwilę, którą dziś przeży-
wamy. Oto chłop zaszturmował do
bram miast. Chłop, co nie chce być
dzieckiem, którym opiekują się pół-
pankowie z międzynarodówki, lecz
co czuje się panem własnego losu i
współtwórcą potęgi polskiej.

arzuca się na chłopa różne
sieci — mówił adwokat Kowalski —
chce 60 się 'omotać, obezwładnići
uczynić narzędziem fałszywej poli-
tyki. Ale chłop dziś zmądrzał, przej-
rzał i rozumie, gdzie leży prawda i
gdzie jego, przyszłość.
— Obóz Narodowy — mówił po-

tem p. Matłachowski — jest obozem
przyszłości i walczy, o przyszłość
lepszą. Nie posługuje się w pracy
fałszem, demagogią, schlebianiem, o-
bietnicami i obłudą. Prosta i uczci-
wa prawda — oto metoda i droga
walki,

Dziś rzeczy, ukształtowały się tak,
że w rozwiązywaniu spraw. wspól-
nych bierze udział cały naróld. Chłop
wszedł w politykz. Z żywiołu bier-
nego, jakim był niegdyś, stał się
współtwórcą dziejów i jest odjpowie-
dzialny za losy państwa.

Ulkazał się nowy XXII tom „Nau-
ki Polskiej, czasopisma, poświęcone-
go zagaldinieniom naukoznawczym,
ukazującego się od r. 1918, nakła-
dem Kasy; im. Mianodwskiego.

W. pierwszym artykule tego to-
miu pit. „Nauki humanistyczne a ide-
ologia społeczna” dr. Stanisław Os-
sowiki analizuje zagadnienie zależno-
ści pomiędzy, tendencjami  społecz-
nemi a pracą naukową hiumanisty|.

Następny artykuł pióra prof.
Szczeniowskiego pt. „Wpływ. fizyki
na rozwój kultury dzisiejszej”, po-
święconyj jest rozważaniom doniq-
słej, na ogół zaś niedocenianej roli,
jalką poglądy i teorie ścisłych nauk
przyrodniczych, a szczególnie fizyki
odegrały w kształtowaniu się Mzi-
siiejszego| poglądu na świat.

„O podniesieniu poziomu naszej
twórczości maiulkowej' pisze prof.
Jan Rutkowski.

Działalność zasłużonej w dziejach
życia (kulturalnego Rzplitej uczelni,

przypomina i obrazuje w swej pracy

monograficznej p.t. „Życie naukowe

dawnego Liceum Krzemienieckiego“
dr. Maria Danilewiczowa.
Obszerna kronika polska w dziale

„Stan i potrzeb nauk specjalnych!',

przynosi uwagi prof. Michała Sie-

dleckiego (Potrzeby nauki polskiej

w zakresie badań morza), prof.Stan.

Pawłowskiego (Instytut Morski i Ko

  

były: |

dziliby chłop, ale: rządzono by chło-|
pem. Natomiast Obóz Narodowy
chce, by w państwie, w którym rzą-
dzić będzie cały naród, chłop był
współtwórcą polityki polskiej.

Gdzie jest miejsce chłopa w poli-
tyce i jaka w niej jego rola? Chłop
musi rozumieć politykę, musi być u-
świaldomiony. A gdy zacznie wstę-
pować na szczeble drabiny: społecz-
niej, musi przede wszystkim tworzyć
podstawy ustroju narodowego:
współdziałać w pracy samorządo-
wej.

Współrząjdjy chłopa w' państwie
mie sprowadzają się do wybierania
posłów. Chłop umie rządzić w śro-
madzie, w gminie, w samorząjdzie
powiatowym. Tu jego szkoła i tymi

gościńcem wiedzie droga do władzy
'w państwie.

Dziś najważniejszym, rzekłbyś

dziejowym zadaniem chłopa i naj-

pierwszym celem polityki narodowej
jest — zdobycie przez polskich chło-

pów miast. Kto nie ma w ręku

miast, rządzić nie może. Miasta są

„nerwami* 'w organizmie państwo-

wym.
Tymczasem w miastach polskich

rozsiedli się Żydzi i nie chcą wpuś-

cić chłopów. Tragiczny wyraz przy-

biera czasem ta walka chłopa o do-

stęp (dlo miast, Już droga usłana tru-

wadze sprawy.
Trzeba sobie bowiem zdać spira-

wę z faktu, że walka o kram na 
    

ności i zamierzeniach komisji do
dziejsw oświaty i szkolnictwa P. A-
kademii Umiejętności. (W. dziale:

Ruch oyrganizacyjno - naukowy znaj-
dujemy motaki o Radzie Nauk Ści-
słych i Stosowanych, Państw. Ra-
dzie Miuzealinej, Instytucie Ekono-
miczniyjm P.A.U., placówkach polo-
nisitycznyjch zagraniczą i zjazdach
nalkowych, odbytych w Polsce w ro-
ku 1936.

Dalej kronika przynosi 10 spra-
wozdanie z działalności Koła Nau-
koznawiczego, zorganizowanego przy!

Dziale Naukowym Kasy Mianow-
skiego.

Materiaiy z zakresu organizacji

naulki obejmują: spis akt ustawodaw
czych, dotyczących nauki i sztuki о-

raz szkolnictwa wyższego, ogłłoszo-
nych w r. 1936, wyciąg pozyłcyj z

preliminarzy budżetowych za lata

1935-36 i 1937-38 ilustrującyych 'wy-

datki Państwa na cele naukowe i
artystyjczne, wreszcie uzupełnienia

dlo spisu instytucyj i towarzystw. ma-
ukowych w: Polsce.

Kronika zagraniczna daje notatki

informujące o ostatnich wydarze-

miach życia naukowego zagranicą.

Dział recenzyjny tomu obejmuje

35 sprawozdań z dzieł polskich i za-

granicznych.
Wirejszicie znajdujemy tu spis ma-

pami. I to właśnie świadczy o po- |.

W sprawie pochodzenia starych skrzypiec
(w Krakowie, Wilnie i Lidzie znalezionych).[nd пИ narodowej w Ani

W. państwie chłopskim nie rzą- rynku małego miasteczka rodzi za-
gadnienia o zasięgu światowym.

Dla žydosiwa utrata miast pol-
skich to zachwianie ich dotychcza-
sowej pozycji w polityce międzyna-
rodowej, a z kolei utrata wpływów
i znaczenia, jakie mają jeszczej w
świecie,

W. rękach chłopa polskiego spo-
czywa izatem mie tylko przyszłość
chłopskiej zagrody, ale i przyszłość
Polski.

W. następnym przemówieniu ka-
pitan Grzegorzak uwydatnił znacze-
mie ziemi, jako podstawy bytu naro-
dowego. Uiwiypuklił błędy, zachodzą-
ce w rozdziale ziemi, podkreślając
bolesny fakt przechodzenia ziemi w
ręce obice.

A przecież ziemia należy się tyl-
ko Polakom i z rąk obcych musi
przejść w: ręce bezrobotnych chiło-
pów polskich!

Panujące na wsi bezrobocie musi
być rozwiązane. Nie dokona się jed-
mak tego przez samą tylko reformę
rolną, Trzeba równocześnie podjąć
emigrację części ludności do miast,
osuszać bagna poleslkie, podnosić
wydajność ziemi,  uprzemysłowić
wieś, zmienić system podatkowy,
znieść karygodną niewispółmierność
mięjdzy cenami rolnymi i przemysło-
wymi,

„To są sprawy, które czekają
na rozwiązanie — choć lata płyną i
czas mija bezpowrotnie...

Pod koniec obrad uchwalono w
Łodzi, iż zebrani na zjeździe powia-
tów: Brzeziny, Łask, Łódź i Łęczyca,
przedstawiciele pracy narodowej ma
wsi, pójdą naprzód wytkniętą dro-

śą, wiodącą do Wielkiej Polski, z

gotowością poświęcenia dla Niej
mienia i życia. PRZEBUDOWA

 

 

W polskim świecie muzycznym,
zwiłaszcza pośród konstruktorów: a
raz korektorów skrzypiec, od kilku

tyśdini mamy obecnie niezwykłą
sensację: przed kilkoma tygodniami,
jalk już doniosły dzienniki wileńskie,
natrafił ktoś na domniemanie auten-

tyczny majstersztyk Antoniego Stra

dtvari, ukrywający się w cichem na-

szem miasteczku Lidzie. A. oto znów!
w tych dniach ogłosiły gazety kra-

kowskie, że w grodzie podwawel-
skim stwierdzono, że posiadany|

przez pewnego biednego tamecznego

urzędnika prywatnego instrument,

jest istotnie oryginałem mistrza z

Kremiony—Stradivariusa. Na pomie-
nionych wilašnie skrzypcach, kitėrei

mają wzbogacić ich szczęśliwego po-

siadacza, znajduje się wewnątrz na-

pis „Antonius Stradivarius Cremo-

nensis Faciebat Anno 1727“. Slio-

wem, skirzypce te, zaopatrzone w

w datę, która może potwierdzić

prawdziwość  Iabrykatu, wówiczas,
gdy data na skrzypcach z Lidy od-
szulkanych, wyraża się rokiem 1773-

cim. W tym czasie Antoni Stradi-
vari już nie żył. Przypomnijmy, przy

sposobności, że sławny uczeń Milko-

łaja Amati'ego,Stradivari urodził się

w; Kremonie: w. 1644-ym i: zmarł tam

że w 1737-ym, Tem samem sprawa

autentyczności, znalezionego! obec-

nie w Lidzie instrumentu, podobno

rekonstruowanego przez miejsicowe-

go korektora skrzypiec, zostaje jesz-

cze otwartą, ponieważ dotąd nie by-

ły one badane przez znawcę owyż-

szej kompetencji. Jak trudnem jest

ustalenie prawdziwości arcydzieła

kremońskiego, dowodem jest, @ —

jak traf zrządził, i w naszemWilnie

rozważaną jest obecnie: kwestia po-

chodzenia pewnych starych skrzy-

piec, za którewłaściciel-profanzklą-

żył już zapłacić, jak sam utrzymiuje,
 
TORU „AVUS*

koło 200 zł. Nabywca pomienionego
instrumentu, znalezionego w mieście
naszem, miniema, że naklejona kart-
ka wewnątrz skrzypiec z nazwis-
Stradivariusa 1 datą 1723 r., może
świadczyć, że musiały, one wyjść z
pracowni wielkiego mistrza. Tym-
czasem, jalk twierdzą stanowczo i
wileńscy znawcy, zarówno starych
i nowych instrumentów muzycznych,
kartki z napisem, wewnątrz umiesz-
czane, nie koniecznie muszą odnosić
się do powstawania tych narzędzi w,
epoce podawanych dat, lecz mogą
też wskazywać, z jakiego mianowi-
cie modelu instrument dany był siko-
pjowany. Omawiane skrzypce, jak
sprawdziliśmy, trafiły w tych dniach
do; pracowni fachowego wileńskiego
majstra, p. Mamerta Zajewskiego,
który; sceptycznie się odnosi-do spra-
wy ich autentyczności, Znana ar-
tystka, p. Wanda Ledóchowska, do

które przedtem zwracał się właści-

ciel domniemanego autentyku Stra-
divariusa, skierowuje go do zbada-

nia zabytku, do Warszawy, gdzie
znajduje się tylu wybitnych znaw-

ców instrumentów muzycznych.
Przejd Ikillkudziesięciu laty, dosko-

nałym Ikorektorem skrzypiec, umie-
jąloym również poznawać się na sta-
rych instrumentach, był w Wilnie
sędziwy š. p. Rynguskki, ktėry, okio-

licznościowo tu madmienimy, miał
sposobność, na schyłku swego życia,

skonstruować prześliczny, smyczek i

ozdobić go brylantowymi literami

Teresiny Tua. Pamiątkę tę otrzy-

mała wielka skrzypaczka, podkczas

ostatniego swego koncertu w Wil-

nie od swego polskiego kolegi i wiel-

biciela jej niepospolitego talentu.
L-—slaw.

 

Chcesz zapobiec klęsce analiabe-
tyzmu — złóż ofiarę na

DAR NARODOWY 3-GO MAJA
Konto czekkowe P. K. O. Nr. 700.168.  

nio przebudowany teriałów  biograłicznych, dotyczą- lonialny) oraz informacje dr. Wandy

Bobkowskiej o powstaniu, dzialai-

 

Ż okazji „Dnia Lasu”
W. końcu kwietnia każdego roku

leśnicy polscy obchodzą „Dzień La-
su', do niedawna „Dzień Święta La-
su'. Z okazji tego dnia niemało się
mówiło o lesie na różnych akade-
miach, jeszcze więcej pisało się o
potrzebie szanowania lasu, tego naj-
piękniejszego z tworów przyrody.

Równocześnie złe języki nazywały
tego rodzaju uroczystości „Świętem
siekiery i piły”, ze względu na inten-

sywną pralcę tych narzędzi w na-
szych lasach.

Jaki jest cel „„Dnia Lasu'? Sąd-
dzę, że zasadniczy: cel winien się

spowadzać do uświadomienia społe-

czeństwa co do istoty, znaczenia
i wartości lasu, tudzież do zaznajo-
mienia szerszego ogółu z rzeczywi-
styim stanem naszych lasów, nie-

mniej i z wynikami dotychczasowej
naszej gospodalrki leśnej.

Większość ludzi z pewnością niz

potrafi dać 'wyczerpującej odpowie-
dzi na pytanie, jaką las w ekonomi-
ce przyrody rolę odgrywa, jakie po-

siada wartości duchowe. Poszano-
nowanie cudzej własności nie może-

my, niestety, zaliczać do naszych

cnót narodowych. Wyraz temu daje

chociażby nasz lud wiejski, który w

sunku do lasu był i jest anarchista,

cych polskich pracowników nauko-|

wych.

uważając go za takiż dar Boży, jak
np. powietrze i woda. W/ okresach
zamieszek lud ten swoje rozgory(cze-
nie socjalne zwykł wyładowywać w
bezmyślnym tępieniu lasów.

Większość właścicieli lasów pry-
watnyjch hołduje dotychczas utarte-
mu zdaniu: „Nie było nas — był las,
nie będzie mas — będzie las”, — 1
widzi w lesie tylko realne źróklło do-
chodu, tylko przeliczony na monetę
kapitał, Analogiozne stanowisko zaj-
mują nietylko właściciele lasów pry-
watnytch...
W „Dniu Lasu* należy głosić

urbi et orbi, iż las nie jest przygod-
nym zbiorowiskiem drzew i krze-

wów, ale zbiorawym roślinnym or-

ganizmem, obdarzonym własnym in-

dymwidualnym życiem, rządzonym we

dług niezłomnych praw wielkiej Mi-

strzyni Przyrody. W „Dniu Lasu"

należy przyjpomnieć, iż las jest re-

gulatorem rozchodu wody i aktyw-

nym czynnikiem w zaopatrzeniu w

nią miejscowości, źródłem stałych

potoków wddnych i Ikoserwatorem
wilgotności. W „Dniu Lasu" należy

pouczać, iż w lasie trzeba widzieć

laboratorium przyrody, gdzie się od-

 

ścią mniejszą niż

 

Znany wyścigowy tor automobilowy „Avus“ pod Berlinem został ostat-
i wyposażony w tak ostre wiraże,

80 km. przedstawia poważne niebezpieczeństwo. Na
że jazda z szybko-

zdjęciu Bernard Rosemeyer trenuje po raz pierwszy na przebudowanym
to

ciową na ziemi Jednym z najważ-
niejszych zadań „Dnia Lasu* winna
być propaganda miłości do drzew i
do lasu wśród młodzieży, dotąd bo-
wiem w tym kierunku zrobiono ma-
ło, czego dowodem setki tysięcy zni-

szczonych drzewek, którymi obsa-
dzane są drogi nasze.

Wyjaśnienie co do istoty lasu i

jeśo znaczenia w ekonomice przy-

rody nie powinno pozostawać w Iko-
lizji z pogliądem ozysto praktycznym,
który 'widzi w lesie również i objekt

glla racjonalnych poczynań gospodar-

czych, opartych na zasadzie, iż z la-

su nie wolno brać więcej, aniżeli on

dać może, iz zastrzeżeniem koniecz-
ności zwrotu miu w terminie tej wa-

runikowej pożycziki w postaci nowe-

go zalesienia, z uwzględnieniem
twórczych sił samej przyrody, mą-

drzejszych od wszelkich ekspery-

mentów ludzkich.
O stanie lasów prywatnych wie-

my, to tyllko, że kurczą one swą po-

wierzchnię w szybkim tempie, lub

zgoła zanikają zupełnie. O: lasach

państwiowiych powiedzieć mamy pra-

wo, że giną ilościowo i coraz bar-

dziej tracą swą wartość jalkościową,

— о tem chyba dwóch zdań był nie

może. Bierzemy z lasów drewna

więcej aniżeli można, uszczuplając
w ten sposób nasz stan posiadania, bywają tajemnicze procesy, uftrzy- mujące harmonię i równowagę Žy-

 

rze.

bilansowe i dokonane z nich wpłaty
do Skarbu Państwa za materiały
leśne w rzeczywistości są tylko czę-
ściową likwidacją substancji samego
kapitału, jakim jest las.

Usunęliśmy z wyrębów zdrowe
nasienniki, które nawet pozostawili
niemieccy okupamci. Wycinamy na
opał nawet owocujące dęby, pamię-
tające Jagiellonów i podlegające о-
chronie, jako zabytki przyrody. Pod
postacią swoiście  interpretowanej
„trzebiežy“ wybieramy z drzewosta-
nów przerębowo najlepsze drzewa.
Ignorujemy maturalne odnowienie i
hamujemy powstawanie tą drogą po-
żądanych mieszanych kirzewostanów.
Ogałacamy brzegi rzelk. Ogałacamy
krajobraz z jego uprawami leśnymi,
do czego nie upoważnia nas nasza:
smutna rzeczywistość leśna.

Już! obecnie niemało jest miej-
scowości, gdzie odczuwa się brak
nietylko budulca, ale i opału. Brałk
ten dotkliwie daje się we znaki prze-
ważnie naszemu wieśniakowi i po-
woduje jego rozgoryczenie, którego

nie można lekceważyć i z którym

w dobie obecnej niepodobna się: nie
liczyć. 'W takich warunkach trudno
jest mówić poważnie o realizowaniu

koniecznej reformy, rolnej, przewi-
dującej przy parcelacjach i koma-

sacjach budowanie mowych osiedli, nasze bogaciiwo naradowe. Prof. T.
Lulek słrierni» mówi, iż nasze zyskinie jej kanonów

 

Chleb dla Polaków
Prosimy o wskazanie miast, gdzie

potrzebni są dekarze, mėlerzei ślu-
sarze, rzeźnicy oraz zduni.

W. których miastach potrzebne
są składły kolonialne, hurt cukru i
kino?

W. którym mieście mogłoby
prosperować przedsiębiorstwo prze-
wozowe?

, Związek Polski prosi o podawa-
nie miast, w których potrzebni są
polscy rzemieślnicy oraz brak pol-
skich składów.

Poszukiwany wspólnik do hur-
towmi spirytusowej. Potrzebny ka-
pitał 100.000 zł.

: ЮЁ(рру. с}ииещ::&'і;'эсу dostarcza-

jący konopie i p: ' proszeni są o
podawanie adresów.

fry-„' Gdzie mógłby osiedlić się
zjer?

Wszelkie zgłoszenia i informacje
prosimy kierować do Związku Pol-
skiego w Poznaniu ul. Pocztowa 27
a skrzynka pocz. e. 12-28

o pragnie poprzeć akcję Związ-
ku Polskiego niech posługuje się 

 Przyroda mści się za lekceważe-
mrzedwiecznych,

kontem P. K. O. 206.858.

czego dowodzą niedawne powodzie,
następstwa niszczycielskiej i rabun-
kowej gospodarki leśnej.

Nie ulega wątpliwości, iż więk-
szość polskich lasów nie posiada na-
ležytej ochrony. Złośliwe języki
twierdzą, że główne zadanie leśni-
ków sprowadza się w: dobie obecnej
do wyszukiwania w ubogich naszych
lasach tego, coby jeszcze był w nich
do spieniężenia, bez oglądania się
na jutro.

Zbliżamy się do tego okresu, a
którym mówi Lirnik Wioskowy:

„А kiedy zmęczeni tem życiem
tułaczem,

Zechciecie się powiesić — to nie
będzie na czem”...

Ale żart na stronę, Oby „Dzień
Lasu stał się dniem opamiętania
dla ludzi, w rękach kitórych spoczy:
wają losy; resztdk naszych lasów
polskich, dniem obudzenia się su-
mienia narodowego. Oby w tym dniu
kałidy z Herostratów lasu uderzył
się w piersi i zdobył się na cywilną
odiwagę powiedzieć: mea culpa, mea
maxima culpa.

Talkie myśli cisną się w dniu t.zw.
doniewadna „Święta Lasu'* do móz-
gu długoletniego wiernego sługi lasu
i bezkompromisowego jego przyja

ciela, Ši
W kwietniu, roku 1937, :

Inż. Jan Olszewski, +
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Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Najpierw dość pogodnie, potem wzrost

zachmurzenia aż do deszczów, począwszy

od zachodu kraju.

Ciepło.

Umiarkowane wiatry z kierunków po-

łudniowych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— W. sprawie pielgrzymki do

Częstochowy. Instytut Akcji Kato-

lickiej organizuje w maju bież. roku

archidiecezjalną pielgrzymkę na Ja-

ną Górę. Pielgrzymka ta odbędzie

się w dniach od 8 do 12 majarb.

Pielgrzymka wzbudziła w całej

archidiecezji wielkie  zainteresowa-

nie. Obecnie z wszystkich zakątków

Wileńszczyzny napływają do Insty-

tutu Alkcji Kat. b. liczne, często na-

wet grupowe, zgłoszenia. i

Dalsze zapisy, które będą przyj-

mowane ido 25 bm., przyjmuje se-

Kkretariat Instytutu Akcji Kat., Wil-

na, ul. Zamkowa 6 w godzinach od

9 do 2 m. 30 pp. (m)
Z MIASTA.

—Epidemia odry w Wilnie, Epi-

demia odry w Wilnie nie ustępuje,

aczkolwiek liczba zachorowań ur

legła widocznemu zmniejszeniu się.

Ponieważ od kilku już tygodni miej-

skie władze sanitarne notują stop-

niowe zmniejszenie się zachorowań,

sądzić należy, że w niedługim czasie

epikiemia całkowicie ustanie. (6)

HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Zakupy lnu wileńskiego. De-

legacja kupców łotewskich  poczy-

niła poważne: zakupy lnu wileńskie.

go. Zakupiono około 6 wagonów law

czesanego i trzepanego. lransporty

lnu przez Turmonty wysłane zosta-

ły do Rygi (b) ,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

Zarząd Koła Wileńskiego

Z. O. R. podaje do wiadomości, iż w

piątek o godz. 20-ej w lokalu Związ-

kowym O ie się l

ndktora departamentu Zdrowia min.

opieki społecznej płk. dr. Babec-

kiego na temat „Przyrost  lufiności,

emigracja i ‹

dla cztonikow Z. O. R, ich rodzin,

pp. oficerów i wprowadzonych go-

ści bezpłatny.
SE

— Komunikat Sekcji Pływackiej

A.Z.S. W sobotę 24 bm. ogodz.

18 w 1 terminie i o godz, 18 m. 15 w

drugim terminie w lokalu A. Z. S-w

ul. S-to Jańska 10 odbędzie sięwal-

ne zebranie członków sekcji pływac

kiej. Obecność członków konieczna.
ODCZYTY.

— W Ośrodku Zdrowia. We

czwartek 22 kwietnia rb. o godiz.

6-ej wieczorem w Ośrodku Zdrowia

ul. Wielka 46 odbędzie się odczytP.

dr. H. Cynikutis pt. „Gruźlica — ja-

ko klęska społeczna”. Wstępwolny.
RÓŻNE.

— Nie wnosić podań o pracę Go

Dyrekcji Kolejowej. W związku z

napływającymi masowo podaniami

o udzielenie pracy w charakterze

stałym, Dyrelkcja Kolejowa w Wil-

nie wyjaśnia, że przyjmowanie mo”

wych pracowników nie leży w jej

kompetencji. _Wobec powyższego

nadsyłanie podań 0 przyjęcie do

pracy jest bezcelowym, gdyż ja-

nia te wogóle nie są zane" i

ostaną bez. odpowiedzi.

"= a na Wilii Wprawdzie

już przed tygodniem przybyły Mo

Wilna pierwsze tratwy, spławione

Walią, lecz sezon na rzece rozpocz

nie się dopiero w bież. tygodniu. Wi

ostatnich dniach spław drzewaWi-

lią znacznie się wzmógł. Obecnie

przybywa do Wilna codzień po kil-

ka tratw. (m)
— Ustąpienie Kuratora Okręgu

Szkolnego, p. Godeckiego. Wezoraj

rozeszły się po Wilnie pogłoski o u-

stąpieniu dotychczasowego kuratora

okręgu szkolnego, P. Godeckiego.

Nazwisko następcy P- Godeckiego

nie jest znane. ADKL

— Wyrwanie torebki, Na wracającą

odczyt wicedy-|

obronność kraju”, Wstęp |

 

20686

12567

anska

do domu Wandę Mikulską (Zygmuntow-

ska 22) napadł na ulicy nmiejaki Włady-

sław Sobolewski (Strycharska 6), który|

wyrwał z rąk kobiety torebkę z zawarto-

ścią 50 złotych. Złodzieja ujęto. (h)

Dzisiaj o godz. 20-ej punktualnie
stery muzyczne Wilna pod egidą
Rady .Wileńskich Zrzeszeń Arty-
stycznych organizują uroczystą aka-
demię ku czci największego muzylka
polsikiedgo naszych czasów, niedaw-
no zmarłego Karola Szymanow-
skiego.

Na program akademii złożą się
prócz przemówień, omawiających
rolę Szymanowskiego w

Wczoraj została przerwana oku-
pacja siklepów i przedsiębiorstw go-
towego obuwia, zorganizowana
przeawczoraj przez szewiców-chnzej-
ścijan. Przedsiębiorcy żydowscy, wi-
(aząc, iż nic tu nie „stargują”, szyb-

| ko zaczęli ikapitulować. W, kilka go-

dzin po rozpoczęciu okupacji skle-

pów, wiaściciele ich zaczęli zgłaszać

się do Ikomisyj firmowych i zobo-

wiązyjwać się, że wydadzą pracują- 
— Wyrwanie torebki z lornetką war-|

tości 300 zł. Na ul. Niemieckiej kilku wy-|

rostków żydowskich wyrwało torebkę z.

rąk Marii-Janiny Machnickiej, wartości 300|

zł. (h)

— Tragiczna zabawa. Do szpitala Św.

Jakuba przywieziona została Janina Ru-,

dzińska lat 7 (Szkaplerna 12) z ciężkąraną |

głowy. Ustalono, że Rudzińska przebywała

na wsi na wychowaniu w zaścianku Czu-,

dowce gm. rudziūskiej, gdzie podczas wzaba-,

wy została uderzona w głowę kijem przez

Czudisa Konstantego. Stan dziewczynki '

jest beznadziejny. (h) |

Kradzież kamieni miejskich. W;

ciągu dłuższego czasu z prawega brzegu

Wilii kradziono masowo kamienie, należą-|

ce do miasta.
Wczoraj ujęto podczas kradzieży Jana|

Sosnowskiego (Chełmska 74), który z wo- .

zem naładowanym kamieniami opuszczał

brzeg Wilii. (h) |

— 7 letni chłopak spadł z rusztowania.|

7 letni Ryszard Grabowski (Jasińskiego 1);

dostał się na wysokie rusztowanie tegodo-|

mu i straciwszy równowagę spadł na zie-

mię. Chłopca w stanie beznadziejnym u-

mieszczono w szpitalu św. Jakóba. (h)

Z ża notar studio
Wesoła kantata Bacha przez radio,

Kantata Bacha i.. wesoła — to dwa

pojęcia na pozór wzajem się wykluczające.

A jednak tak nie jest. Bo mistrz najpięk-

niejszej muzyki kościelnej i arcypoważnycha

dzieł, komponował również utwory oko-

licznościowe, wesołe, Utwór t. zw. „Ka-

feekantate'* powstał w czasie, kiedy uży-

wanie kawy zaczęło wchodzić w modę ku

zgorszeniu starszej generacji. Kantata Ba-

cha przedstawia sprzeczkę córki z ojcem o

kawę. Wreszcie córka ustępuje, ale dopie-

ro za przyrzeczenie jej męża. Ciekawą tę

pod każdym względem względem kompo-

zycję usłyszą radiosłuchacze dn. 21 b. m.

o godz. 21.30 w wykonaniu orkiestry po-

znańskiej pod dyr. W/iechowicza, chóru i

solistów: _ Dudzidzówny, Wolińskiego i

Fechnera.

W trosce o małe dzieci. Pogadanka radiowa

Nie wszyscy mają dość obszerne miesz-

kania, by móc przeznaczyć dla dziecka

osobny pokój, odpowiednio umeblowany i

przystosowany do potrzeb małego miesz-

kańca. Przy dobrej woli i pomysłowości

można jednak w małym mieszkaniu wpro-

wadzić takie zmiany' i udogodnienia, by

dziecko czuło się w mim dobrze, a jedno-

cześnie nie przeszkadzało zbytnio doros-

łym. W jaki sposób można to zrobić do-

wiedzą się wszyscy z pogadanki p. t.

„Świat dziecka w mieszkaniu”, którą wy-

głosi Janina Ginnet- Woynarowiczowa w

dniu 21 b. m. o godz. 12.50 z Rozgłośni w

Toruniu.

s

Polskie Radio Wilno
Środa, 21 kwietnia.

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Muzy-

ka z płyt. Dziennik poranny. Informacje i

giełda rolnicza. Muzyka na dzień dobry.

Audycja dla szkół. 11.30 Audycja dla szkół.

11.57 Sygnał czasu i hejnał, 17.03 Orkiestra

salonowa T. Seredyńskiego. 12.40 Dziennik

południowy. 12.50 Świat dziecka w miesz-

kaniu — pog. 1300 Muzyka popularna.

15.00 Wiadomości gospodarcze. 15.15 Mar-

sze armii francuskiej. 15.25 Życie kultural-

ne miasta i prowincji. 15.30 „Nadęta kon-

kurencja” — mowela. 15,45 Muzyka ope-

retkowa. 16.10 O dzieciństwie Elizy Orzesz-

kowej — słuchowisko. 16.30 Orkiestra dęta

Związku Rezerwistów. 17.00 Las — obrona

przed wrogiem — odczyt. 17.15 Koncert

solistów. 17.45 Zniechęcenie i radość życia

„Rozmowa z prłzyjacielem”. 18.00 Pogadan-

ka aktualna. 18.10 Wiadomości sportowe.

18.26 Skrzynka ogólna. 18.30 Fragment z

książki prof. Kolankowskiego p. t. „Polska

Jagiellonów". 18,40 Muzyka staropolska.

18.50 Pasieka w kwietniu —- pog. 19.00 Bal

| le1ów,

cym u siebie szewcom książeczki

obrachunkowe. Większość przedsię-

biorstw podpisała owe zobowiązania

jeszcze przedwczoraj wieczorem,

talk, że wczoraj z rana już w więk-

szości magazynów okupacja była

| przerwana, Udy ostatnich paru kup-

ców podpisało z rana wspomniane

zobowiązania, chałupnicy oficjalnie

znieśli okupację sklepow, podejmu-

jąc jednocześnie przerwaną pracę.

Z życia
W miedzielę, dnia 18 bm. odbyło

się zebranie Członków Cechu Jubi-
Urawerów, Bronzownikow i

Łegarmistrzów. Chrześcijan w Wilnie.

ZLebranie zostało zwołane przez

podstarszego Cechu p. T. Filipskie-

go, na zlecenie lzbyRzemieślniczej,

z powodu rezygnacji p. Wacława

Andrukowicza ze stanowiska Star-

szego Cechu.
bo szczegółowym wyjaśnieniu mo-

tywów rezygnacji p. W. Andrukowi-

cza, zebrani cztonkowie Cechu jedr-

nogłośnie prosili p. W. Andrukowi-

cza o cotnięcie swej rezygnacji i po-

zostanie nadal Starszym Cechu.

P. W. Amcdrulkiowicz, widząc szcze-

cję cofnął.
Skład Zarządu: Wacław Andru-

kowicz starszy Cechu, Teodor Filip-

ski podstarszy Cechu, Onutry Mat-

„ Gdyby.„n
Coś tam przeskrobał p. Daniel Wol-

czak ze wsi Okolica gm. Szumskiej. C07—

o tem kroniki milczą. Fakt taktem, že do-

stał 3 dni aresztu i rad nie rad — powędro-

wai do Szumska na „odsiadkę“.

Szary lokal aresztu gminnego z zakra-

towanem okienkiem nie przypadł do gusta

poczciwcowi, nawykiemu do łąk i pól, po-

wietrza i swobody. Do tych utrapień przy-

łączyia się tęsknota do bogdanki, panny

Rozalji Biażejewiczówny, zam, w pobliskiej

wsi Trubiły. Należy przypuszczać, że biblij-

ny prorok Daniel czuł się lepiej w lwiej ja-

mie, niż p. Daniel Wołczak w areszcie

gminnym, to też pewnego pięknego dnia

czmychnął z tego nieprzyjemnego lokalu

i udał się wprost do ubóstwianej p.Rozalji,

bez widoku której usychało jego czułe

serce,
Mamusia p. Rozalji, p. Emilja Biażeje-

wiczowa dawno już spała w najlepsze, a

zakochana para wciąż jeszcze gruchała.

Wiem na podwórku zagrody błysnęły

światła latarek elektrycznych i do drzwi

silnie zapukano.

— Qtwierać| Policja!

Zatrwożyło się serce niewieście (no 1

męskie też).

— Daniuk, drogińki, kochanińki, mi-

Kńki. A gdzież ja ciebie schowam? Chibi

na lucht? — Nie, tam polazo policaje szu-

kać! Pod łóżka? — znajdoł Danieczka! —

wlazuj pod pieczka, a ja dziura szmato za-

łoża, tak im i do głowy nie przydzi szukać

tam.

P. Daniel nie miał wyboru. Dziura pod

piecem wydała mu się znacznie milszym

azylem, aniżeli posępny lokal aresztu gmin-

nego w Szumsku, tembardziej, że pobyt tu

nie zapowiadał się na długo, a przytem

miał być osłodzony bliską obecnością uko-

eS OOOOOBCOWANIA

Chór męski Gimn. Adama Mickiewicza w

Wilnie. 19,40 Utwory Cezarego Francka.

20.10 Transmisja fragmentu akademii ku

czci Karola Szymanowskiego. 20.35 Chwila

Biura Studiów. 20.45 Dziennik wieczorny.

20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 Koncert

chopinowski w wyk. Carlo Cechi, 21.30

„Zachowajcie milczenie kantata. 22.05

Muzyka taneczna. 22.55 Ostatnie wiado- 
maskowy — obrazek obyczajowy. 19,20 mości dziennika radiowego.

re zaułanie do jego osoby, rezygna-|

rozwoju |

'i przedsiębiorstw, parły do

 

 

Akademia ku czci Karola Szymanowskiego
kultury polskiej, Jego utwory
tepianowe i pieśni.

Rozpocznie i zakończy akademię
orkiestra symfoniczna wykonaniem
„Coriolana“ i Adagia z Ill symfonii
Beethovena.

Alkademia odbędzie się w sali
Polskiego Radia (Mickiewicza 22).

Wstęp za zaproszeniami, które uzyr

skać można w R. W. Z. A., Konser-

watorium i w poszczególnych orga-
nizacjach muzycznych.

Szewcy przerwali okupację sklepów
Starcie okupantów z bojówkarzami ZZZ

Charakterystyczne były. wystą-
pienia ZZZ podczas niedawnego

strajku chałupników i onegliajszej

okupacji. Poprzednio ZZZ, wbrew

intenesom nie tylko robotników, ale
tego,

aby przeciągnąć strajk jaknajdłużej.

Wszakże
siko jest jeszcze niczym wobec o-

statnich wyczynów. Oto
gdy chałupnicy rozpoczęli okiupo-

wać siklepy, bojówki ZZ2, składają-

ce się z robotników przemysłu o-

dzieżowego (cóż ci mają wspólnego

z szewicami?!), zaczęli napadać na

okupantów, usiłując ich usunąć z

poszczególnych magazynów. Doszło

nawet do starcia między nimi a

szewcami, któremu położyła kres

policja,
ŻZZ. Starcie to wynikło u wylotu

ul. Rudnickiej, pad ratuszem.

Cechów
kiewicz sekretarz, Michał Wara-

komski sekretarz, Witold! Jurewicz

skarbnik, Nikodem Hawryiikiewicz|

członek Zarządu, Otton Węcewicz

członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna: Wiktor Lusz-

kowski przewddniczący, Józet Dya-

kowski, Marceii Maliszewski.

Sąd Polubowny: Ksawery Gorzu-

chowski przewodniczący, Jan Zdroj-

kowski, Tadeusz Wilczewski.

6 tys. osób wyjechało
do Łotwy na roboty

rolne
W wyniku ostatnich rekrutacji

robotników rolnych na roboty sezo-

nowe do Łotwy z Wileńszczyzny

wyjechało około 6 tys. robotnic i ro-

botników. Riobotnicy przebędą na

Łotwie do końca jesieni. (h)
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chanej. Czemprędzej więc wkarabkał się p.

Daniel pod piec, p. Rozalja zatkała dziurę

szmatą i otworzono drzwi dobijającym się

policjantom.

Rejwach i zamęt obudziły i p. Elżbie-

tę, która, jako gospodyni mieszkania, sta-

wiła czoło atakom przodownika.

— Nijakiego tut Daniela nima i nia

bywszy, od dwóch niedziel my jego nia

widzieli. Co pan komendant szkandały tut

wyprawui i ludziom spać nie dai?

— A te buty z cholewami, co stoją pod

ścianą, to czyje? — spytał nieuiny przo-

downik.

— Taż mojego Wincuka, co w Szylin-

gach żyi. On był dzisiaj u nas i poszedł do

chaty, a buty zostawił.

— Więc bez butów poszedł?

— On miał drugie, pan komendant ko-

chanińki, a te on zostawiwszy był.

Nieprawdopodobnem się wydało panu

przodownikowi, by chłop rozstał się z bu-

tami, które stanowią jego chlubę i niemal

przedmiot kultu, W towarzystwie poste-

runkowego obejrzał starannie izbę, strych,

piwnicę, chlew, stodołę — nigdzie ani śla-

du zbiega, przeto wrócił do chaty po po-

zostawione rzeczy, by odejść z kwitkiem,

gdy wtem pod piecem rozległo się donośne

kichnięcie.

— Wszelki duch Pana Boga chwali —

pan przodownik przeżegnał się — w tym

domu straszy. Ale trzeba to zbadać.

Po chwili wyciągnięto za nogi p. Da-

niela w stanie godnym pożałowania. Nie-

borak był pokryty grubą warstwą kurzego

pomiotu i błota i ustawicznie kichał.

— Kab ich zaraza wydusiła, kab ich

wilcy pojedli te wasze kury. A tobie, sucz-

ka ty — zwrócił się nieszczęśliwiec do p.

Rozalji — kaby tobie nogi pokręciło, Ci to

je pietuch, co ty mnie do kur zasadziła?

Pechowy p. Daniel wciągnął buciory,

które rzekomo należały do Wincuka i po-

człapał na posterunek, klnąc areszt $min-

ny, p. Rozalję,policję, podpiecek... A naj-

bardziej klął kury.

P. Rozalja utraciła narzeczonego, a p.

Elżbieta odpowiadała wczoraj przed Sądem

for- |

skandaliczne to stanowi-|

bowiem, |

rozpędzając bojówkarzy z !

_ Autobus
› $łonim—Nowojelnia
| Z dniem 1 maja uruchomiony zo-
|stanie autobus na linii Słonim —
Nowojelnia. Autobus ten odchodzić
będzie ze Słonima rano, o godz.
„530 i będzie skomunikowany w
| Nowiojelni z pociągiem osobowym,
„zdąžającym z Baranowicz do Wilna.
(W drodze powrotnej autobus ten
| będzie odchodził z Nowojelni oko-
jło godz. 22 (po nadejściu pociągu z
jWilna) i przychodzić do Słonima
| około godz. 24.

Ponadto ma być uruchomiony
autobus na linii Słonim — Wołko-
wysk i Slonim — Prużana przez

| Różanę.

ON OJJ"EEE ERYK KAZWYCIA 3

IDZIE WIOSNA...
| Idzie wiosna, dzień wciąż dłuższy...

JA tymczasem smutek w duszy,

| Drędzyć cię zaczyna spleen,

| Nie porywa żaden czyn.

| Mam ja na to jednak sposób...

{ Wyleczyłem wiele osób: —.

| Do „USTRONIA” zajrzyj, bracie,

j Będziesz jak we własnej chacie.

| Tam przy śledziu lub sałacie,

Przy beisztyku lub rumsztyku,

| Czy przy rybach aibo grzybach,

į Zakrapianych, oczywišcie,

! Nie za dużo, lecz obficie,

| Nowych barw nabiera życie.

| Jeszcze drzewa są bez liści,

| W duszy twej zaś wiosna śpiewa,

W duszy twej zaś pieśń rozbrzmiewa,

| Pieśń radosna...
Pijnopij.
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Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Ostatnie

| przedstawienia sztuki „Malžeūstwo“ po ce-

nach propagandowych. Dzisiaj o godz. 8.15

wiecz. powtórzenie świetnej współczesnej

| sztuki „Małżeństwo” z pp. Niedźwiecką i

Szpakiewidzem w rolach głównych. Wobec

przygotowań nowej premiery i rozpoczęcia

występów Stefana Jaracza — znakomita

sztuka „Małżeństwo” schodzi już z reper-

| tuaru teatru.

— Teatr muzyczny „Lutnia“. Występy

J. Kulezyckiej. Dziś w dalszym ciągu op.

Gilberta „Władczyni filmu“ z J. Kulczycką

w roli tytułowej.

 

Giełda warszawska
z dn. 20. 4. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 289.00 289.72
Londyn 25.97 26.02
М. J. czeki 527*|ą
Paryż 23.60 23.66
Praga 18.38 18.43

Ak < jei

BankPolskis101.00 100.75
Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja €6.00

kB 4 ” „2, 600
5 proc. konwersyjna 58.75 59.00

kolejowa 56.75 5700
dolarowa 54.25 kupon 5.85
premj. dolarowa 44.50
stabiliz. 368.00 kupon 2.45
konsolid. 56.13 56.25

waluty:

Dol. amer. 528 525 i pół

Marki niem. 125.00 122.00
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Giełda zbożowoj-towarowa

i Iniarska w Wilnie

z dnia 20. 4. 37.

Ceny za towar średniej handlowej ja-

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

malnej tarytie przewozowej (len za 1000 kg.

f-oo wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej:

szych ilościach.

W złotych:

Żyto I stand.696g/l*) [25 2 9
aaa) 2% оо

p. owa > Lep 29.75 — 30.25
szenicaII stan, 71 °) 225 — 29.75

Jęczmień I stand. &

678/673 g/l 2425 — 24.75
Jęczmień II stand. 649 g/l 23.25 — 23.75

Jęczmień III stand.
620,5 g/! 2250 — 23.00

Owies I stand. 468 g/l 22.25 — 2275

Owies II stand, 445 g/l 21.50 — 2200

Gryka 610 g/l 29.25 — 29.75

Siemię lniane b. 90*/ f-00
wag, stoc. zał, <= —

Len trzep. stand. Woło-

żyn b. I sk.216.50 1840.00 — 1900.00

Len trzep. stand. Horo-
dziej b. 1 sk. 216.50 — aż

Len trzep. Miory b. SPK

sk. 216.50 — —-

Lea trrep stand. Traby b.

1 sk. 216.50 1820.00 — 1860.00

Len oresany Horodziej b.

1 sk. 303.10 2020.00 — 2060.00

Kądziel Horodziejska b. |
sk. 216,50 1700.00 — 1740.00

Targaniec moczony asor-

tyment 70/30 1100.00 — 1200.00
*) Prry ulgowych taryfach, © których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze- Okręgowym za ukrywanie zbiega. Sześć| nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

miesięcy aresztu.
groszy taniej w odległościach powyżej

Kleofas Łazęga. 200 klm, 3 A ai

 

  



  

Dziś naiweselsza premiera sezonu

Gwiazda 13937 r.

urbin
w najlepszej komedii špiewno-muzyczneį

Realiz. eluropejskich twórców filmow. z Franciszką Gaal KOSTERLITZA i PASTERNAKA.

Nadprogram: Piękny KOLOROWY DODATEK p.t. „Figlarne owieczki” i inne. Uprasza się o przybycie na począjiki seansów punktualnie: MIESZKANIA $|z długoletnią prakty-4, 6, 8 i 10.15, Bilety honorowe i bezpłatne bezwględnie nieważne. į 1 POKOJE |ką szpitalną i pry-
‚ i *14000000000000000000 |Watną przyjmuje dy-A EROTANAAEA Šias El, Peм POKÓJ ważne referencje, —

Poniższe ogłoszenie zostało omyłkowo zamieszczone w dn. wczorajszym|wmębl. z pianinem do Wilno, ul. Wilko-
wynajęcia od 1-go mierska Nr. 3 m. 8

S. 0. S.
maja na okres 5-ciu vis a vis košciola

miesięcy. Ul. Uni- św. Rafała. zag

|
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a Dziś premiera
Najlepszy fitm bohaterki” i  k it ktork. „Maskarady“ i „Epizodu* Dziś! E

Adoby obecnej- Osłatnidziń ZAPRASZAMY Šiaidzień ves> OCHMISTRZYNI -
P A U L A WSZYSTKCH > MŁO DZIEŻYo: 2 DOa usn er =

i оКО umeblowani 3
do kina „HELIOS Pietro 0 y 20] 355przy. mieigentej o- A. AE Sa

i i najwesel nie, Ul. _ Garbar- eb, о-Wessel ma maliepają Lalestelsa gg dad m. s TE ооа śeEug. BODO, GROSSÓWNĄ i ORWIDEM : = 2

Bogatynai azalie bil. honor. i ulgowe nieważne. Pocz. s. 4, 6, 8 i 10.15 I šansai ymagania skromnew rewelacyjnym filmie wiedeńskim

Popierajcie imprezy akademickie. AKADEMICKIE KOŁO BIAŁOSTOCZAN.

Nadprogram: Wspaniały
dodatek muzyczny

> i najnowsze aktualia

WRETYTZBEWEGERE SETEK т „ВЫ įPolskie Kino | Dziś sławna, nieprześcigniona nasza rodaczka SRRRar "2sni = aAo. Ki kj: e :a>ж
® еч z į w najnowszym i najpo- а uń- | przygo ‚ i : AC я

Šwiatowid Pola Negri cego sezonu p.t.! Mickiewicza 9 PARA O a S WDOWAZI a | Połocka 12. oraz udziela fachowo szukuje jakiejkolwiek |, wojsiem dziej, w
MOSKWA SZANGHAJ Tragedia rosyjskiej emigrantki. Niezwykłe na-| Poleca w wielkim wyborze resztki tapet

m

PRACA ż Szkaplerna 35—19 od
ZAOFIAROW. $|fodz. 10-3 pp.

} Ёзисгвьмш\. JB RÓŻNE #
pa OGRODNIKA |... į

*00400000000000004244 |do samodzielnej pra-

 

200001000000<DGOCD +

„ŹRÓDŁO PRACY" ||, serca,|
WILNO, TROCKA 19—4 PA | : sy poszakaję, osWC

jmuj 9r— „ p. wszelkie i do omówienia. — POKOJOWEAZ.As : 5 РЕ akresie:| plac obszaru 4.000 Student Adres w Adm. „Dz. przesadza ogrodnik fa-obstalunki jak i reperacje w zakresie: mir" przy ul. Rosca|U,S.B,, fachowy kore-|Wil” 3|chowicć  Głerty>pód
TRYKOTARSTWA — nowe serwety i re-|za 8.000 2 powie: petytor, udziela AE Sau2 „Rošliny“ w Barai

. 4 „| dzieč się trobram-|cyj z matematyki, fi- 0009000000: |racji Dziennika Wil.peracje trykot, i pończoch, BIELIŹNIAR: R 4 Gi iš): Bl chemii У! Ceny| PRACA į ] :

STWA I KRAWIECCZYZNY. 193—6| przystępne. Zarzecz- 4. POSZUKIW.5 į10000000,-400000000000
Ceny b. niskie. 2...2000300000 į

 
SPRZEDAJE SIĘ

 

na 7—5, 00004 POMÓŻMY į "PLAC    

 

©. |korepetycjj w zakre- pracy fizycznej, PTS“|wieku szkola WR MEBLE ie @ ów PR APpięcie akcji. Rewelacyjna gra artystów. | droższych po cenach bardzo niskich. sie gimn. może być wadzenia meldunków,|wodu choroby i пе-sklepowe, lada i sza-|za pokój w  śród- lub  dozorstwa za dzy, prosi o pomoc.
  

    

   
  

 

  

  
cza. Sala, trzy poko- ryjska Nr. 12 m. 30.Adm. „Dz. Wit",FUTRA 848_2 je, dwie alkowy,

 

K. GORZUCHOOSKI, du-| jąnina Sklarenko
,ża szatnia. Lokal przy

SĘ k

c= |@ 2-giem dzieci, szy-
ę| PIELĘGNIARKA |ciem mogłaby zarobić
b wychowawczyni na utrzymanie lecz

Nad program atrakcje ia — półki oszklone |mieściu. | Zgłoszenia mieszkanie. Listopa-| RANNRARNNAARARH L aa MABNŻеомь В.ay : ielska 2—2. " “ :
ULGA DLA CIERPIĄCYCH! DOMY MIESZKALNE NA PENSJONAT k 27 kais KRAWCOwA || p >Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach, do wydzierżawienia w maj, „Wiry” 15 km. 3 AS ŁADNY g2000000000000000000 |praktykantka firmy 2] ORZUCONA Ёischias i Ё i E Е BSS GE \ "%|рас 1000 m. do gusława Herse przyj-|Przez męża z dwoj

« ischias i t.p. skutecznie działa EA od Wilna w gminie Niemenczyūskiej. Infor- E adams l. LOKALE mujeido szyciasuknie, śiem dzieci 11: rokuEmbeta - Stawolii* RH | macji udziela firma Zygmunt Nagrodzki w 4 Ę Śtuckiej 3-2. Dow. i 000000003 |KOStIUMY, płaszcze o-| 8 lat, bez żadnych” alna 11-a tel. 6-87, ) ; Ek raz bieliznę. Wykona-|šrodkėw do“ žycia
Wilnie Zaw. a 4 a |się: ul, Kolejowa 3-a ę. y я > 3

Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO | r Sami © | DUŻY LOKAL nie według  najnow-|prosi o jakąkolwiekSprzedaż w aptekach i składach aptecznych |||LAAA э8 > szych żurnali. Ceny pomoc. J. Jasiūskie-Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz. 33 SPRZEDAM | z SALĄ zupełnie dostępne. Ro-|go RER i S
(RT i е ini wynajęcia w po-|bota uczcziwie wypeł- ja lul adm. „Dz.„a Uli OOO ŻE o.RIO Kłłdul Miadew p Agata KE: Wil.

—
R®>°
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Е E nne |dAtNY NA siedzib:Ė Leon Łopuszański Е / CZYTAJCIE Kovase Н
Zamkowa 4 5 у .|na większy warsztat, przyjmie. ZAMKOWA 9 E PŁASZCZE к 5 ROZPOWSZECH może być szopana dziecka, ZgodziZegarkińszwajcarskie wyregulowane. _ Biżuteria, złoto, srebro, š damskie modele NIAJCIE PRAŻĘ |garaž. Dowiedziećsię |na wyjazd. Referen-|szyny.„Platery nowe fasony. 5 Wieiki wykór. Ceny niskie W. DOWGIAŁŁO NARODOWĄ w admin. „Dziennika |cje8 "Reperacje zegarków z gwarancją. ! al. Š-to Jaiska 6 — |Wileńskiego”,CECZORRO WSZY O ZORRO Z OECD EGW ||| JK I K tel. 22-35. 7 21 —

 

 

ŚRANK BUCK I FERRIN FRASER. 72 Wstał i zapalił lampę. Zegarek Stanhope miał twarz i ręce pokaile-
wskazywał prawie północ. Niespo- czone przy przedzieraniu się przez= šė | sób było określić, z której strony zarośla i był bliski omdlenia.° ' aŁŽžga | dochodził głos bębnów. Zdawał się| — Dzięki Bogu, znalazłem pana!59 |płynąć ze wszystkich stron maraz,|— wyszeptał, padając na mokrą: | napeliniając noc dzikim harmidrem. ziemię.Dwyer wrócił |do obozowiska z da, żona jego krewniaka. | Dwyer, pocąc się, sięgnął po ka-| Dwyer zaniósł $o pod dach, po-niepokojem w sercu, Dwa dni pra- Dwyer rozumiał, że skoro opo- | raflkę. Wiele razy słyszał bębny w łożył na swoim łóżku i wlał w gar-cował bez zapału. Nie zdziwił się, wiadają takie rzeczy, znak to, że dżungli, ale nigdy rytm ich nie był dło połowę wódki, jaka była w bu-że jego ludzie już wiedzieli o dziw- nastrój jest ni bezpieczny. Postano- taki dziki, taki swałtowny, taki zło-|telce. Ranny łapał powietrze i cię-nych wydarzeniach ma plantacji W wił zaraz rano iść na plantację i zo- wrogi. I zawsze huczałyy w dzień| żki jego oddech mieszał się z hała-° @ i wiešci rozchodzą się stač tam pėki się nie uspokoi. Stan- podozas uroczytošci i obrzędėw re-| sejm bębnów. Potrząśnięty silnie zaszybko. Salleh mu o tym powie- hope'om, samotnym w dżungli wśród  ligijnych. O ile sobie przypominał,|ramię, otworzył oczy pełne bóludział, dodając historię, która jeszcze; tubylców, mogło grozić, Bóg wie co.| nigdy mie słyszał czegoś podobnego|i przez chwilę wydawał się oślepio-więcej '$o' rozstroiła. , Z lżejszym sercem zgasił lampę, za-| w mocy. Dżungla zanosiła się po| ny. Nagle źrenice mu pociemniałySalleh miał w Negri Sembikan|cignął siatkę na moskity i położył| prostu jakimś pierwotnym alarmem.| w świetle lampy, jakby od tegokrewniaka, który zakochał się w się. Cisza panowała w naturze. Sły-| Zawołał ma Sallaha, który rów-| alarmu bębnów.

  

pięknej dziewczynie, napół sakai, chać było tylko brzęk owadów i| nież nie, spał. — Mlusisz ją pan ratować, Dwyer«napół ucywilizowanej, Podług zwy- | skrzeczenie ropuch drzewnych. — Salleh, co znaczy to bębnie-| — wyjąkały usta.czaju, ugddził się z jej ojcem iza- | Musiał się zdrzemnąć, bo klużo| nie? Po co oni tak hałasują w no- — Kogo?brał żonę do swojej chatki na mie-| — Moją żonę! Schwytali ją!siąc miodowy. Ale zaraz pierwszej!
i 1 л Т 4 i A а-

lokių SE Padarė | W, ciemnościach zagrzmiał nagle — Spokojnie, spokojnie! Kto wi-moicy, ledwie zgasił światło i Li y. | przeraźliwy, krzyk człowieka, 'woła-| dział wlec się o takiej nodze? Panwał się położyć obok niej, zobaczył| Obudził się z podrzutem, zgrza- | jacego ratuniku. Dwyer odiwrócił się| się zabijesz!przy świetle księżyca, na legowisku |ny i spocony. Poduszka była mo-|i wyjnzał w mrok nocy. W smudze,  — Musiałem. Innej rady nie by-z maty, obok swojej ślicznej żony|kira, w baraku duszno. Z aa światła z lampy, już wirującej owa-| ło. Powiadam panu, złapali ją! Kra-wyciągnięty czarnorudy ogon, poru- | z dużej oddali, dochodził równomier-| cami i ćmami, ukazał się kalelka-| jowcy złapali Dorę!szający się lekko, niecierpliwie. | ny huk bębnów, jakby słaby grzmot! -złowiek. Pod pachą miał niezgrab- — Złapali?
Wrzasnął i wypadł z chaty, ucieka- toczył się doliną. Przez kilka chwili га kulę z rozszczepionego kija. Ku- — Do klatki! — Do tygrysiejjąc co sił. Więcej żony nie zoba- leżał, nasłuchując. Monotonnej diu-| |. łokropnie, gdyż noga ciągnęła się| klatki!czył, ale w trzy dni później schwy-! dnienie dawało się porównać do bi-| „a nim bezwładnym ciężarem. Dwyer potrząsnął się brutalnie.
tano w pułapkę tygrysa i Salleh cia pięćdziesięciu wielkich zegarówi — — Stanhope! — Czyś pan pijany, Stanhope?

— Nie, na Boga! Powiadam pa-

|.cy? "Coz.

  iklął się, że to była owa panna mło- | równocześnie. Dwyer mwybiest na spotkanie.
RRZE ERORO00 R ITS IS IS O IIIIISES SC ISDN

+5MINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, s odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie sł. 7 śr. 50, zagranicą zł. 6—

posadę donie ma za co wyku-
się pić z lombardu ma-

a a Łask. i
pierwszorzędne. |na „kupno maszyny”

ul. Garbarska 16—6przyjmuje adm, „Dz,
A. G. | Wil” jamže adres. 

RZE AZER SP GARAREORAROPOREOOOEPORZZBTEWRRAY WORO OPOOR OOOOOŚZ IST

nu — musisz ją ratować. Wiem, ble!
ją kochasz. I ja ją kocham. Dlatego
się tu przywilokłem. Ona jest w
klatce — w pułapce! W; tygrysiej
pułapce! A oni tańczą naokoło z
dzidami, przy blasku ognisk. Mają
ją za tygrysołaka! Chcą ją zamor-
ować!
Dwyer przypasał błyskawicznie

rewolwer i siąśnął po strzelbę.
—Dlatego bębny huczą — cią-

śnął Stanhope. — Sakai zbiegli
się z wiosek, odległych o wiele mil.
Dzidy błyszczą w mroku, Czekaj
pan! Dokąd?
— Pędzę na plantację! — szcze-

knął Dwyer.
— I ja z panem! :
— Niemożliwe! Jeszcze większe

nadwęreżenie tej nogi może pana
zabić, Rany niezagojone! Przecież...
Pierwizy raz Dwyer przejrzał na-

turę Stanhope'a. Niby to słabeusz,
a jednak zdobył się na czyn, na któ-
ty rzadko ikto mógłby się porwać.
W nocy, podczas alarmu tubylców,
wlókł się przez ciemną dżunglę, cią-
Śnąć za sobą bezwładną, pokaleczo-
ną nogę. I żeby ratować ukochaną,
gotów był to powtórzyć.
—Pójdę. Nie z panem — to

sam!
(D. c. n.)

SE TOZTYTOY  
CENY OGŁOSZEŃ: za 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 dziale ogłoszeniowym sasłowo zł. 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 poszukującysh pracy

sobie prawo mmisuy terminu draku ogłoszeń i nio przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Mostowa 1.Mydawca: ALEKSANDER. ZWIERZYŃSKI.      
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50% zniżki, Administracja zastrzega

 


