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Obrady Związku Miast
Wniosek o paragrai aryjski w Radzie Naczelnej Związku

(Telefonem od własnego korespondenta),

  

WARSZAWA. 26.4. Dziś o godz. rozpoczęły się obrady sekcyj. Pod- Podczas dyskusji rozlegały się
10-ej rano, po nabożeństwie w ka- „Czas obrad sekcji statutowej ref. o charakterystyczne okrzyki, Miano-|
tedrze św. Jana, rozpoczęło dwu- zmianie statutu Związku Miast wy- wicie znaczna część zebranych wo-|
dniowe obrady w sali Rady Miej-|głosił dr. Drojanowski b. prezydent łała: „Żydzi do Palestyny”, a jed-
skiej m. st. Warszawy 14-te nad-|m. Lwowa. | nocześrie grupa socjalistów i część

zwyczajne zebranie ogólne człon | Podczas dyskusji delegat Białe-| sanatorów krzyczała: „Panowie, tu
ków Związku Miast Polskich, na |gostaku, p. S<nwatko, wystąpił z| nie uniwersytet". |

Po Pyka wiza 9) оЧВ wnioskiem aby członkami Radyjj ; 1
ME SC : Naczelnej Związku Miast Polskichi 4 si р
,21&2‘1 оіш.опуі ЭЧЕ Ska mogli być tylko Polacy-chrześcija-| Fo:Miast Polskich p. Starzyński, ko- sie. | = IGRENO -NERVOSIN=

misaryczny prezydent m. st. War-

M)    
    

 
szawy. Wywołało to prawidziwą burzę| Sh zę jra

Po nim przemawiał premier gen.|wśród delegatów żydowskich, któ-| ga TESe

Składkowski. rzy wywodzili, iż wniosek nie może| ;
   

"GRYPA PRZEZIĘBIENIE
BOTEGŁOWY ZĘBOWiŁp

być rozpatrywany jako rzekomo|

polityczny, podczas gdy zarówno|

Zjazd jak i Rady miejskie są instytu-

cjami gospodarczymi.

Formalny protest założył delegat

   Po przemówieniach dr. Porowski

złożył sprawozdanie z działalności
Związikiu.

Jak wynika ze sprawozdania,
liczba miast, należących do związku

   

  

 w Idniu 1 kwietnia 1937 r. wynosiła|Stanisławowa p. Haštha, który
494, stanowi to 81,92 proc. ogółu! twierdząc, że treść wniosku jest
(603) miast z liczbą ludności| sprzeczna z konstytucją apelował do

8.197.905, to jest 94,28 proc. ogólnej przewodniczącego p. Starzyńskiego

liczby ludności wszystkich miast w| o niepoddawanie wniosku pod: gło-
Polsce. | sowanie. Na tym stanowisku poparł

W godzinach popołudniowych go referent p. Drojanowski.

Pieczęcie na lekalu Zw. Gmin Wiejskich
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 26.4. W dniu dzi- | tuoji. Wszystkie te zarządzenia ma-
siejszym władze administracyjne o- ją podobno związek ze stanowi-| fym samym jeden z naisilniejszych

i lo! ią: in | ski ‚ Zw. Gmin Ъ. + [}:‹\…Ц‹Ю\м oporu ma Ironcie baskij-pieczętowały lokal Związiku Gmin' skiem b. prezesa Zw. Gminb. posta| Žasi V d0
Wiejskich. Zapowiedziano również, |B. B., p. Polakiewicza, który zrzekł | stańczych. Chociaż główna łowatera|
że w najbliższych dniach nastąpi się prezesury, lecz nie chciał prze- wojsk rządowych wydała polecenie|
mianowanie komisarza w tej insty- | stać pełnić funkcji prezesa. utrzymania Fibar za wszelką cenę,

jednakże pod naporem oddziałów,

Zjazd rektorów
powstańczych wojska rządowe cofnę|

(Teleionem wd własnego korespondenta).

r się w popłochu.

' PRZERWANIE LINII KOLEJOWEJ
WARSZAWA, 26.4. Na środę dn. | w gmachu ministerstwa oświaty. Te-. SAN SEBASTIAN — BILBAO —

28 zwołany został do Warszawy matem obrad będzie podobno sy-,
zjazd rektorów szkół akademickich. | tuacja w szkołach wyższych.

VITORIA. 26.4, Wysłannik agen-
cji Havasa donosi, że wojska gen. |
Mola zajęły dziś wczesnym ran-|
kiem miasta Durango i Eibar, !

SAN SEBASTIAN. 26.4. Według
nadesziych tutaj

/ ska powstańcze zajęły wczorajwie- |
j czorem miasto Eibar i kilka wzgórz
położonych na północ od miasta.

  
SALAMANKA 26,4. Agencja Ha-

|vasa donosi: Wojska rządowe prze-
МН szły wczoraj do ponownego ataku

: ' та froncie asturyjskim, celem prze-
TR IIITSSISK TAROTAcięcia komunikacji z Galicją. Woj-

|ska gen. Aranda odparły oddziały
> . : , „rządowe, zadając im wielkie straty.

| Na odcinku Tresno załamał się atak
, wojsk rządowych w ogniu mozdzie-
|rzy i karabinów maszynowych po-
wisitańczych, Nieprzyjaciel cofnął
się, odniósłszy wielkie straty. 19 sa-

 

  

SANTANDER

Obrady rozpoczną się o gojdz, 10-ej | Isinas ia ię

2Sal AŻ

| molotów powstańczych  obrzucito
| bombami pozycje Eibar, Galdaca-
|no i Guecho. Lotnictwo rządowe
|mie dawało znaku życia,

SALAMANKA 26.4. Radio tu-
| tejsze ogłosiło wydany ostatnio ko-
munikat wojsk powstańczych, do-
noszący, że zajęcie miejscowości
Verriz na froncie baskijskim ma Hu-

|że znaczenie strategiczne. !
Linia kolejowa San Sebastian —

| Bilbao — Santander została przer-
(wana przez wojska powstańcze,
"store opanowały następnie drogę,
idącą w kierunku Durango —
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Olzgta min. Edena o Brukseli
w związku z nowym statutem ebrony Beigii

BRUKSELA 264. Wizyta min.
Edena w Brukseli jest szeroko ko-
mentowana w belgijskiej prasie.
Dzienniki poświęcają Edenowi dłuż-
sze artykuły, podkreślając jego
szczerą przyjaźń dla Belgii.

„Nation  Belge'* twierdzi, że
głównym celem podróży Edena jest
zbliżenie Brukseli do Paryża. An-
lia pragnie tego zbliżenia dla
wzmocnienia Francjii dla utrzyma-
nia równowagi europejskiej. Dąże-
nie to było zawsze jedną z pod-
staw polityki angielskiej.

„Libre Belgique" uważa Edena
za obrońcę systemu demokracji.
Analizując nowy statut neutralności
Belgii autor artykułu stwierdza, że
neutralność ta nie jest bezwzględna
w prawniczym znaczeniu tego słowa
ze względu na postanowienia paktu
Ligi Narodów, którego członkiem
jest Belgia. Z drugiej strony neu-
tralność ta różni się od koncepcji
przed 1914 r. tym, że nie jest narzu-

„CZERWONI* ROZSTRZELIWUJĄ
LUDNOŚĆ W BILBAO

LIZBONA 26.4. Z Bilbao dono-
szą, że władze stosują «w mieście
niebywały teror. W związku z uka-

wiadomości, woj-.zaniem się na ścianach domów i na się odczuwać coraz mocniej,

cona i że de facto daje Belgii zupeł-
ną niezależność polityczną, która ją
chroni od rywalizacji wielkich mo-
carstw.

„Independance Belge" pisze, że
wizyta Edena w Brukseli świadczy
o znaczeniu, jakie W. Brytania przy
wiązuje do nowego statutu obron-
mego Belgii Przy tej okazji przyta-
cza pismo tekst  francusko-angiel-
skiej noty uwalniającej Belgię od
zobowiązań wynikających z trakta-
tu locarneńskiego.

W. sterach politycznych uważają,
że w rozmowach z ministrami bel-
śijskimi Eden poruszy nietylko о-
statni statut Belgii, ale też kwestie
związane z nowym paktem zachod-
nim,  niedawnymi wizytami dr,
Schachta i Lansbure'ego, konferen-
cją sygnatariuszy umowy w Oslo
oraz sprawę misji informacyjno-eko-
nomicznej premiera van Zeelanda i
jego przyszłą podróż do St. Zjedno-
czonych.
 

 

ytięsiwo Karodowców na froncie baskijdkim
Zdobycie Uurango i Eibar

murach napisów żądających podda-
mia się, rozstrzelano caly szereg
osób podejrzanych o umieszczenie
napisów. Brak żywności i wszelkich
artykułów pierwszej potrzeby daje

jj Ceny
żywności wzrosły znacznie.

Narodowy cząd $en. Frunco protestuje
przeciw interwencji fluty bry yskiej w Biloao

BERLIN. 26,4. Niemieckie koła w komunikacie radiowym  zaatako-
polityczne interesują się bandzo wał ostro Anglię, twierdząc, że
nagłym zwrotem w sprawie blokady stopniowo traci ona cały swój pre-
ilbao i wymianą not protestacyj- | stiż. Włochy — mówił generał —

nych między rządem brytyjskim a | zmusiły W. Brytanię do milczenia w
$en. Franco. Protest Wielkiej Bryta- | czasie podboju Abisynii, a obecnie
nii dowodzi — zdaniem kół niemiec- | nasze zwycięstwo definitywnie przy
kich — że zmieniła ona niespodzie- | pieczętuje upadek W. Brytanii, Gen.
wanie stanowisko, zajęte przez pre- | Queipo de Llano zaatakował następ-
miera Baldwina w dniu 12 kwietnia, | nie arcybiskupa Canterbury, min.
a równające się milczącemu uznaniu Edena i Lloyd Georga, zarzucając
blokady. Ówczesne oświadczenie j zwłaszcza min. Edenowi, że jest
Baldwina przyjęto z uczuciem ulgi, „narzędziem w ręku żydowskich i
dziś przeważają widoczne wpływy|masońskich mistrzów, łączących się
angielskich przyjaciół rządu w Wa-| obecnie z masońskimi marksistami
lencji. Wytworzona sytuacja grozi|w Hiszpanii'. Generał zagroził, że
poawżnie zasadzie nieinterwencji i flota wojenna rządu powstańczego
sprzeczna jest z tym, co sama W. wykona swój obowiązek i zaatakuje
Brytania usiłowała osiągnąć na dro-| flotę brytyjską, na którą spadnie
dze rokowań dyplomatycznych. | odpowiedzialność za utrudnianie

LONDYN. 26.4. Równocześnie z blokady. i
protestem rządu gen. Franco, skie-| Jak dotychczas od chwili ogło-
rowanym do W. Brytanii z powodu szenia blokady 7 statków brytyj-
interwencji jednostek bojowych flo-|skich i jeden francuski przedostały
ty brytyjskiej na wodach Bilbao, się przez obszar blokady, 6 statków
sze! propagandy radiowej rządu wyładowało swój ładunek w Bilbao,
powstańczego gen. Queipo de Llano a dwa w Santander.

Paryż po wprowadzeniu 40-godzinnego |
tygodnia pracy

PARYŻ. 26.4. Wprowadzenie w; dali przewódcom narodowych  or-
życie 40-godzinnego tygodnia pracy | ganizacyj kupieckich pełnomocni-
zmieniło zupełnie wygląd Paryża. | ctwo do zadecydowania całkowite-
Wielkie magazyny, zarówno jak i| go zamknięcia sklepów detalicznych
sklepy spożywcze, zatrudniające licz| jeżeli „nie będzie dana im pełna

 

W Nowym Jorku aresztowano oszusta murzyna, który miał wielki
wpływ śród amerykańskich murzynów i uchodził śród nich za „boga
czarnych”. Na prawo ów „bóg” z żoną, na lewo obraz przedstawiający

$o jako mesjasza.
Murzyni nowojorcy urządzili
i owego „czarnego mesjarza”,George'a Bakera, musiano wypuścić na

wolność.

burzliwą demonstrację przed sądem policji

| Marquina — Eibar.

Oddziały powstańcze znajdują się
jw odległości zaledwie paru kilo-
| metrów od Durango.

Powrót min. Becka
WARSZAWA. 26.4. Dziś wie-

czorem powrócił z Bukaresztu p.
minister spraw zagranicznych Józef

| Beck z małżonką.   
ny personel, są dziś zamknięte. Nie-
liczne tylko zakłądy handlowe fun-
Ikcjonują normalnie a u wejścia do
nich widnieją napisy, że personel м
porozumieniu х dyrekcją pracuje nie
dłużej niż 40 godzin tygodniowo

PARYŻ. 26.4. W Weledromie zi-
mowym odbyfł się dziś wiec z udzia-
łem przeszło 30 tys. drobnych kup-|
ców z Paryża i prowincji celem za-
protestowania przeciwko stosowa-
niu 40-godzinnego tygodnia pracy.
W. uchwalonej rezolucji zgromadzeni

sprawiedliwość, do której mają pra-
wo'. Wiec zakończył się bez incy-
dentów.
EPRECABETYWTYCZCETIE ZOZORTSZORA

1 MAJ ŚWIĘTEM NARODOWEM

PARYŻ. 26.4. Rada gabinetowa
ustaliła termin urzędowej inaugura-
cji wystawy na dzień 24 maja, a
otwarcia na 25 maja, oraz przychyl-
nie się ustosunkowała (do propozycji
uznania dnia 1 maja świętem naro-
dowym.
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Zagadnienie młodzieży
Młodzież polska jest dziś w ol-

brzymiej swej większości katolicka

i nacjonalistyczna. Nie jest to bynaj-

mniej wyłącznie skutkiem działalno-

ści i agitacji zorganizowanych czyn-

ników, w szczególności Stronnictwa

Narodowego. Działają tu w różnej

mierze różne czynniki, wśród któ-

rych imponderabilia niemałą odgry-

wają rolę.

Młodzież polska zawsze była na-

rodowo mastrojona, choćby nawet
pozory świadczyły inaczej. W. okre-

sie zachwytów programem socjali-

stycznym, młodzież polska również

była narodowa. Do programu socja-

listycznego pociągała ją wrodzona

wrażliwość na nędzę mas robotni-

czych i wiejskich i złudzenie, że w

tym programie znajdzie się lekar-

stwo na braki ustroju społecznego.

Niektórzy mniemali również, że so-
cjalizm to droga do odbudowania
Polski. Ale marksistowski pogląd

na świat z jego talmudycznymi fine-

zjami mierził zawsze duszę polską.

Marksistami w polskim socjalizmie

byli tylko spolonizowani żydzi: Perl,
Diamand, Libermann.

Dlaczego nacjonalizm polski, o-

pracowany i uzasadniony teoretycz-

mie przez Popławskiego, Balickiego,

Dmowskiego, zdobył dusze młodzie-

ży? Oto dlatego, że uświadomił on

młodzieży elementy w duszy jej

tkwiące, nadał sens i wyraźny kie-

runek jej porywom.

A ponadto nacjonalizm dał mło-

dzieży ideę, dał szczytne hasła i pro-

gram, który, pociągnął ją swoją wspa-

niałością i ogromem. Bo—trzeba to

sobie powiedzieć — po odzyskaniu

niepodległości, zapanowała w Polsce

pustka ideowa. Utrzymanie niepod-

ległości, czujna gotowość do jej o-

brony, kosztem największej nawet

ofiary życia, to konieczność życiowa

zrozumiała i jasna dla każdej duszy

polskiej. To tak wyraźna konsekwen

cja poczucia przynależności do naro-

du polskiego, że ani uzasadniać jej,

ani tłomaczyć niema potrzeby. Nie-

podległość to już niemal funkcja ży-

ciowa, tak niezbędna jak oddycha-

nie, czy pobieranie pokarmu. Dlate-

go obowiązek utrzymania niepod-

ległości starczyć za pro-

gram ideowy.

nie może

Młodzież polska dała się porwać

nacjonalizmowi, bo porwał ją pro-

gram uczynienia swego narodu wiel-

kim, bo tkwią w niej te same ele-

mienty, które wikładały w usta piew-

cy filareckiego pokolenia słowa: „Ja

kocham cały naród, wszystkie jego

przeszłe i przyszłe pokolenia. Chcę

go dźwiśnąć, uszczęśliwić, chcę nim

świat zadziwič“. >

Młodzież narodowa czuje się du-

chowo związana z tymi, którzy twór-

dzą pracą umysłu i wysiłkiem ducha

wykuli nowoczesny, prośram naroldo-

wy, a ofiarnym, bezkompromisowym

ACS TAS TAKLŲKNYGOS

   
Król angielski ofiarowuje na pa-

miątkę koronacji 90.000 takich me-

dali osobom zasłużonym dla Korony. przyjdzie

|ści do współpracy tych, co jedno-

służeniem idei narodowej dowiedli,

że zwycięstwo słusznej idei stawiają

ponad! zyski i korzyści osobiste.

Mało jest prawdopodobne, aby

młodzież narodowa odwróciła się od
swych duchowych kierowników dla-
tego, że zostały wydrukowane i roz-

klejone po Polsce w. ilości 3 milio-
mów egzemplarzy pewne  „sympa-

tyczne ogėlniki“, jak si ę0 nich wy-

raził pref, M. Zdziechowski.

Ale z powyższego nie wynika by-

najmniej, by młodzież chadzała na

czyimś pasku i była posłusznym na-

rzędzien: w rękach tych, czy owych

Stawianie kwestii w. ten sposób, że

młodzież jest przez kogoś ikierowa-

na, lub że można ją w ten czy inny

sposób zdobywać, zyskiwać, odcią-

gać lub pociągać, dowodzi zupełnej

nieznajomości środowiska młodzieży.

Młodzież ma swoje — może nawet

wygórowane — ambicje i uważa, że

sama, jak tylko wejdzie w życie,

wielikich rzeczy dokona, uczyni Pol-

skę wiellką, a zrobi to prędzej i le-

piej, niż starsze pokolenie. Napew-

no nie zechce ona wysługiwać się

żadnym ugrupowaniom, grupom, grup

kom czy iIkoteriom, a najwyżej dopu-

W. tych dniach do wszystkich

członków Związku Adwokatów Pol-

sńich zostało już rozesłane zaprosze-

nie i program: zjazdu Związku.

„Zjazd te ma stać się widomym

i wymownym znakiem zjednoczenia

ogółu Polaków w walce opolskość

adwokatury w naszym państwie" —

czytamy! w zaproszeniu.

„Do takiego zjednoczenia w imię

wspomnianego celu, zarząd główny

Z.A.P. wezwał już wszystkich adwo-

katów Polaków w swej uchwale z

dn. 12—13 grudnią 1936 r., rozesła-

nej wówczas wszystkim członkom

Związku i podanej do wiadomości

publicznej w prasie.

Dotychczasowym wynikiem po:

wyższego apelu jest żywiołowy! na-

pływ nowych członków Związka

Adiwokatów Polskich we wszystkich

jego oddziałach, skupienie w nim

adwokatów Polaków bez różnicy

przekonań i poglądów politycznych”.

„Zwołany obecnie Zjazd ma być

zasadniczym i nader istotnym eta-

pem przedsięwziętych poczynań *.

„Zarazem na zjeździe zabrzmieš

powinien mocny i głośny głos zbio-

rowy adwokatury, polskiej — w obi1-

czu grożących jej niebezpieczeństw

w zasadniczych kwestiach, od któ”

rych należytego rozstrzygnięcia i

załatwienia zależy jej byt i rozwój.

Dlatego też Związek w swej ode-

zwie nawołuje, by w zjeździe mwizieli

gremialnie udział nie tylko człon-

kowie, ale tdż wszyscy adwokaci-

Polacy, w charakterze gości.

Odezwę tę podpisałc 55 wybit“

mych adwokatów polskich, m. in, pp.

B. Bielawisiki, Z. Blenau, M. Borzęc-

ki, L. Domański, J. Gadomski, J.

Gembski, St.Kijeński,M.Niedzielski,

myślnie z nią działać będą.

To, co piszemy, nie jest wcale

demagogią, ani pajdokracją, ale wy-

pływa ze znajomości środowiska mło

dzieżowego. Jest w tej psychologii

młodzieżowej sporo _ dziecinnady,| Jan Nowodworski, Leon Nowodwor-

„wylatywania ponad poziomy”, za-| ski, J. Podkomorski, M. Przyjem-

ski, J. Rabski, J. Sokołowski, F. Ża-
palczywości i bezwzględności, ale

jest także młodzieńczy pęd życiowy,

pęd, który może natchnąć nadzieją i

otuchą, zwłaszcza wówczas, gdy; się

głębiej i poważniej wniknie w dzi-

siejszą rzeczywistość polską.

Ci, którzy myślą o „pozyskiwa”

niu' młodzieży dla swego programu, 2 =

miech więc dadzą spokój swym | Kronika telegraficzna

mrzonkom. Gdyby jeszcze przyszli a w eye Só > A

do tej młodzieży wyłącznie z baga-| pańskie się pogrzeb brata Pana "re-

żemi lej sim dla Polski, mogli-:Pnzt Pogrzebie obecny był P.

by zyskać jej sympatię i uczucia.| | B. książę rumuński Mikołaj opuścił

Ale, obciążeni kosztamiuzyskanych | wczoraj samolotem wraz z żoną Bukareszt,

nagród i z pustką ideową w sercach, udając się do Wiednia.

mie pociągną i nie zyskają nikogo. = = S EASa

Przeciwnie, widać jak rok po roku a de DA2 =

1 7
szą naradę z premierem atarescu.

tracą coraz to nowe pozycje i są co- ** Bawiący prywatnie we Włoszech

raz bardziej osamotnieni. premier Goering odbył wczoraj rozmowę Z

wd Mussolinim, która trwała około półtorej

W stosunku do młodzieży pewne| -qziny.

koła, które chcą się dziś na tym te- ** W/ ciągu maja przybędzie do Rzymu

renie odegrać, popełniły zbyt wiele'|z oficjalną wizytą gen. Blomberg. Gen.

błędów, błędów nie do przebaczenia. Blomberg obecny będzie na. wielkiej rewii

Przedewszystkim więc masę mło- gą 9 moja, w rocznicę zało.

dzieży o wysokich walorach ideo- * Lotnicy japońscy, którzy przybyli na

wych, cenny kapitał dla przyszłej „Boski wiatr” do Rzymu,

Polski, usiłowano zapchnąć do ikate- w Watykanie przez kar-

giorii wrogów społecznych i pań-

stwowych, traktowano zaś, jak pa-

riasów. Starano się budować pod-

stawę dla siebie w niskich instyn-

ktach karierowiczowskich  nielicz-

(nych elementów wśród młodzieży, a

ponadto stworzono w Polsce fatalną

| atmosferę wychowawczą. Niejedno

więc i wśród młodzieży poszło nie iaSARI ae k

tą drogą, co należy. Dalecy jesteśmy lopóki szalony. rue : й 2

a om a po uspra- nose daa

wiedliwiania wszystkich ekstrawa-| wość zażegnania groźnego strajku autobu-

gancji i awanturniczych poczynań| sów w al

LL i śli i Я i ** Ksiąžka

młodzieżowych Jalsie Ina ai ala, maja
ё A s. Windsoru, została dziś wycofana z obie

wać ją, to trzeba się zdobyć na inne gu, a autor wystosował do eks-króla Ed-

traktowanie spraw polskich wogóle. warda przeproszenie.

Skandal w socjaliźmie
które skkasuje' uciskanie „człowieka,

dzi ze szpalt żydowskiej prasy. O- to ustanie także antysemityzm,,. A

burzenie jej na socjalistę, który o- "tu przychodzi p. Borski i oświadcza:

śmiela się proponować Żydom, emi- | bynajmniej...

grację, nie ma granic. „ . 4. Dotąd — pisze organ żargonowY

„„Socjalista — моа „Haintiše| „naszą jedyną pociechą i nasza

Najes“ po prostu powinien rozdzie- jedyną nadzieją była to, że socjaii-

rać Szaty, czytając taką broszurę| gej nie brali udziału w kursie anty-

pepesowca. Odkąd istnieje , SOCja-|semickim*. A tu przychodzi p. Bor-

lizm, nie słychać było o takim skan- „re
ski, „wychrzta”, „meiches“,

drowski i inni oraz prezesi oddzia-

łów Związku w Poznaniu, we Lwo-

wie, w Katowicach, w Lublinie, w

Krakowie, w Wilnie i w Toruniu.

Program Zjazdu m. in. przewiduje

otwarcie zjazdu przez czcigodnego

27:0
07 0504 - 

swym samolocie

przyjęci byli dziś

dynała Pacelli.

*» Oddział kawalerii sowieckiej liczący

20-tu ludzi przekroczył granicę Mandżukuo

i usiłował zerwać wojskowe przewody te-

lefoniczne. Urząd spraw za$r. Mandżukuo

przesłał do władz sowieckich ostry protest

przeciwko maruszeniu granicy.

** Zarząd londyńskiego przedsiębior-

stwa transportu pasażerskiego wystąpił z

propozycją aby spór dotyczący liczby go-

Denisa p. t. „Komentarz 
Broszura p. Borskiego nie scho-

 

  
dalu w. socjaližmie. Oddawna w: so- |gąt* i wnosi całą „hecę ecji”..

cjaližmie panowało  zapatrywanie,|() tempora!

że antysemfityzm jest ruchem na
!

wskroś realkcyjnyjm, który się zasa- Coby rzekł na to Karol Marks,  
|politycznej
głównie (krajów

dza na obecnej sytuacji oJe ożył! On, twórca doktryny.

niektórych krajów — która Żydom dała „jedyną pociechę

zacofanych. A śdyli jedyną nadzieję”...

zwycięstwo , socjalizmu, Straszne czasy!

seniora adwokatury polskiej mec. Ce-
zarego Ponikowskiego, referaty: „Pol

kość adwokatury a dobro Rzeczypo-

spolitej' — mec. B. Bielawskiego,|
referat „Zadania Związku Adwoka-|

tów Polskich w walce o Ža

 

poziom i stanowisko społeczne ad
wokatury” — dziekana Leona Nowo-

dworskiego, referat „Projekt prawa

o ustroju adwokatury” — mec. Sta-

nisława Janczewskiego, referat „Ża-

gadnienie polskiej młodzieży praw-
niczej” — mec. M. Skoczyńskiego i

referat „Organizacja samopomocy

koleżeńskiej 'w łonie Z.A.P." — mec.
J. Podkomorskiego.

Obrady; odbywać się będą w sali

Rady Miejskiej w Warszawie. Na-

bożeństwo 'w katedrze św. Jana.

Przewidziane też jest i zebranie

towarzyskie z paniami. |

 

Mianem kraju Basków obejmuje

się trzy najmniejsze prowincje hisz-

powierzchni i niespełna 1 milion;

mieszkańców. Nacjonaliści baskijscy

rosczą wprawdzie pretensje jeszcze 
do prowincji Nawarry i trzech po-

granicznych departamentów Francji

_ („siedem w jedno” — jak mówiąj,

|jednak nawet teoretycznie trudno

| uzasadnić te pretensje. Navarra bo-

, wiem ani języlkowo, ani etnograficz-

lnie i historycznie, nie wiąże się z

, krajem Basków, a o odłączeniu ja-

| kichkoliwiek ziem odFrancji obecnie

nie może być najmniejszej mowy,

Wie wspomnianych trzech prowin-

cjach kraju Basków w r. 1936 stanę-

ło do wyborów aż 13 stronnictw po-

litycznych. Wiele z nich miało cha-

rakter przejściowy i stworzone Zo”

stały jeciynie dla wyborów tak, že

praktycznie pod względem przeko-

mań można było już wówczas nastro-

je polityczne Basków podzielić na

trzy wielkie odłamy: umiarkowane

stronnictwa katolickie, stronniciwo

„frontu ludowego” i partie nacjona-

listów baskijskich.

Wybory| dały. wówiczas takie re-

zultaty: w prowincji Alava na listy

katolickie głosowało 57 proc. wybor-

  
  

 

   

pańskie: Alava, Guipuzcoa i Vizcaya, |wy

posiadające razem olk. T tys. km. kw.|na prawie

 ców, na „łront ludowy” — 22 proc.

i na listy, nacjonalistów baskijskich

— 21 proc.

proc. giosėw padło na listy. katoli-

ków, 36 proc. — „frontu ludowego|

i 38 proc. — nacjonalistów. Odpo-

wiednie cyfry dla prowincji Guipoz-

coa wynosiły: 33%/o, 30% i 37%. Ra-

zem we wszystkich trzech prowin-
 

Na zebraniu w dniu 25 bm. zjazd.

delegatów Kresowego Związku Zie-

mian powziął następujące dwie re-

zolucje:
I

Zjazd delegatów Kresowego

Związku Ziemian wzywa swych

członków do wzięcia żywego udzia-

łu w pracy nad unarodowieniem

handlu i rzemiosła na terenie wsi i

miast kresowych. W tym celu zie-

mianie winni udzielać całkowitego

poparcia nowopowstającym placów-

kom polskim, szczególnie zaś tym,

które zakładane są z pomocą powo-

łanego do życia w tym celu Towa-

rzystwa Popierania Handlu i Rze-

miosła w Poznaniu.

Równocześnie obowiązkiem kajżi-

dego ziemianina na Kresach jest dą-

żyć do całkowitego usamodzielnie-

nia się gospodarczego przez wyeli- 
minowanie obcych elementów 1

wpływów we własnych warszta-|

tąch pracy. |

Na drzwiach wejściowyc )

gmachu Szkoty Głównej Handlowej

w Warszawie ukazało się zarządze-

nie rektora Miklaszewskiego nastę

pujace; treści:
„Wnoszenie do gmachu ina te-

reny Szkoły teczek, walizek i jakich

kolwiek paczek jestwzbronione '.

Woźni przystąpili w sobotę do pil-

Wylew
400 domów

SOFIA 26,4. Niezwykle ulewne

deszcze spowodowały wylewDuna-

ju. Fale rzeki wdarły się do niżej

położonych części miasta Vidine, | podmywając 400 domów, Straty są,

W prowincji Vizcaya26

i

 

Ogólnopolski zjazd adwokatów
Sejm ačwokatury polskiej, który

niewątpliwie wysunie na plan pier-

wszy niebezpieczeństwo zalewu ży-

dowskiego, będzie momentem prze-

łomowymw życiu nie tylko palestry,

ale wogóle wszystkich zawodów wol-

nych, lktóre coraz bardziej rozumie-

ją niebezpieczeństwo żydowskie i

potrzebę wyrugowania żydów z ży-

cia polskiego.

| WADY CERY
ANOPALEN!ZNA

NAJEADNIEJSZ !ETI
PIELĘGNUJE &UDELIKATNIAACE

< REM

PRECIOSA
„ PERFECTION”

 

Raskowie © większości przecio rządowi
czerwonemu

cjach stronnictwa katolickie otrzy
"mały 32 proc. głosów, „iront ludo-

również 32 proc., co wskazuje
całkowicie równe siły

wszystkich trzech kierunków  poli-

tycznych.

Jeśli łdzie o prowincję Nawarry,

stosunki panowały tam zgoła od-

mienne, Katolicy Nawarry otrzy-

mali 67 proc. głosów, „front ludowy

— 23 proc., a nacjonaliści basłkijscy
tyllko 10 proc.

Opierając się na tych danych,

można ustalić, że 68 proc. ludności

kraju Basków, katolików. z przeko-

mań, dzieli się na dwie mniej więcej

równe części: zwolenników generała

Franca (dawne ugrupowania umiar-

kowane) i nacjonalistów, którym -—

zwłaszcza po ostatnim oddzieleniu

się od nielicznej lewicowej „akcji

baskijskiej” — nikt nie odmawia

szczerości. uczuć katolickich.

Tragicznym natomiast jest takt, że

w narodowym baskijskim rządzie w

Bilbao katolicy nie są należycie re-

prezentowani. Na dziesięciu mini-

strów tego rządu jest bowiem tylko

4 katolików-narodowców (wśród nici

prezydent Aguirre), natomiast aż 3

marksistów, dwóch lewych republi-

|kanów i jeden „neutralny!'.

Przyjmując za podstawę wyniki

wspomnianych wyżej wyborów, co

najmniej połowa katolików kraju

Basków jest przeciwną łączeniu się

z czerwonymi, a jeśli by do obra-

chunku włączyć jeszcze Nawarrę,

liczba sympatyków rządu z Bilbao

wśród katolików Basków spadłaby

najwyżej do 35 proc. (KAP.)
 

Rezolucje zazdu ziemian
Zjazd stwierdza, że stan wytwo-

rzony w Wileńskiej Izbie Rolniczej

w związku z ostatniemi wyborami

wzbudza wielki niepokój, Ustąpie-

nie czcigodnego generała Żeligow-

skiego i innych wskazuje na to, że

nie program gospodarczy, a tyliko

wz$lędy: osobiste i polityczne w

Izbie górują. Ludzie — przybyli zda-

leka, a niedostatecznie zorjentowa-

ni w warunkach tu przez od wie-

ków osiadłą ludność polską wyłtwo-

rzonych — Izbą wyłącznie kierować

zamierzają.

Zjazd solidaryzuje się w zupeł-

ności z programem czcigodnego ©-

brońcy Wilna, który chce oprzeć

pracę nad gospodarczym dźwignię-

ciem mas na podstawie szerokiej

współpracy wszystlich rolników i

wzywa ziemian do jak najintensyw-

niejszej pracy w myśl haseł  tyle-

krotnie przez gen. Żeligowskiego

rzucanytch.

Rektor 5. 6. H. przeciwko... teczkom
nego przestrzegania powylžszego za”

odbierali  studentom

teczki u wejścia. Zarządzenie rekito-

ra jest dla uczącej się młodzieżyo

tyle kłopotliwe, że wykłady na S.

G. H. wymagają przynoszenia przez

studentów wielu pomocy naukor

wych, jak np. kompletów do księgo-

wošci.

rzadzenia i

anaOO

podmytych
olbrzymie. W dniu dzisiejszym od-

będzie się posiedzenie rady  mini-

strów, celem naradzenia się nad za-

rządzeniami, mogącymi zapobiec

klęsce. о



  

AKTYWNOŚĆ
POLITYKI WŁOSKIEJ
Zajęcie Abisynii wzmocniło  jesz-

exue zainteresovanie Włoch sprawa-

mi afrykańskimi i śródziemnomorski-

mi. Rozwój zdobytych terytoriów i

utrzymanie komunikacyj z nimi są

to zagadnienia, które dziś niewątpli-

wie stoją na pierwszym miejscu w

polityce Włoch.

Nie wynika jednak z tego wcale,

by miały one nie zajmować się tym,

co się dzieje na kontynencie europej-

skim. Bo najprzód, jeśli chcą skupić

całą swą uwagę i główne swe wysił-

ki na południu, to muszą mieć pew-

ność, że po za ich plecami nie wyro-

sną dla nich niebezpieczeństwa w

Europie. A po drugie, wiążą się

sprawy europejskie ze sprawami

afrykańskimi. Wszak Francja, Hisz-

pania i Anglia są krajami śródziem-

nomorskimi; takimi są państwa bał-

kańskie, a nawet Rosja.

Wobec tego wszystkiego właśnie

stanięcie mocną stopą na gruncie a-

frykańskim, zmusza Włochy do ak-

tywności na terenie europejskim.

To też aktywność. ta rozwija się

przed naszymi oczami. Jest czynną

polityka włoska w stosunku do An-

glii dążąc wytrwale do wznowienia

dobrych z tym państwem stosunków.

Baczną uwagę zwracają Włochy na

to, co się dzieje w Hiszpanii. Posunę-

łr znacznie naprzód ułożenie swych

s.osunków z Jugosławią przez zawar-

cie umów belgradzkich, obecnie po-

stawiły krok naprzód w dziedzinie

spraw naddunajskich przez spotkanie

Mussoliniego z kanclerzem Schusch-

niggiem.

Europa środkowa i półwysep Bał-

akński są to naturalne tereny eks-

pansji politycznej Włoch. Stałym dą-

żeniem Mussoliniego było nawiązanie

dobrych stasunków z Węgrami, Mu-

siał się żywo zajmować sprawą Au-

strji, by nie dopuścić do połączenia

jej z Niemcami, utrzymując jednocze-

śnie z tymi ostatnimi dobre stosunki.

Pragnął unormowania stosunków z

Jugosławią. Interesował się zawsze

Rumunią, z którą łączą Włochy

sprawy kulturałne i niektóre intere-

sy polityczne. Trudno przypuszczać,

by Włochy miały jakieś aspiracje te-

rytorialne w Europie środkowej lub

na Bałkanach. Wystarczy im pozycja

obecna; lecz tereny te są naturalnym

polem ich ekspansji politycznej i go-

« »odarczej.

Polityka na nich nie jest łatwa, bo

1am właśnie krzyżują się interesy
Włoch 'i Niemiec, a z najbliższym

sąsiadem, Jugosławią, mają Włochy

różne interesy sprzeczne. Trudno tu
tedy-o rozstrzygnięcia na długą me-
tę, o układy mające charakter długo-
trwały, Trzeba się ograniczać do -е-
$ulowania spraw bieżących i pewnej

tymczasowości.

Taki charakter mają też stosunki
włosko - austriackie: To też spotka-
nie w Wenecji nie mogło mieć zna-
czenia szerszego. Posłużyło ono za-

pewne jako okazja do załatwienia
szeregu spraw bieżących Oraz do

przystosowania polityki włosko-au-

striackiej do innych posunięć w sto-
sunku do Niemiec i do Jugosławii.
W tym ograniczonym zakresie, jeśli

wierzyć komunikatowi urzędowemu

i głosompism, które do nas doszły,
rezultat został osiągnięty. Komunikat
mówi o tym wyraźnie:

— „Wyrazili oni (Mussolini i
Schuschnigg) — pewność, że współ-
praca (Włoch i Austrii) doprowadzi
do wspólnego celu, którym jest stwo-
rzenie warunków do uregulowania
problemu naddunajskiego. Mussolini i
kanclerz Śchuschnigg są przekonani,
że uregulowanie to nie może zrea-
lizowane bez ©żynnego udziału Nie-
miec,

Są oni równie. przekonani, że pro-
tokóły rzymskie, które stoją otworem
również i dla innych państw naddu-
najskich, na warunkach, które zostaną
ustalone w miarę możliwości, zarówno

jak i układy, zawarte w roku ze-
szłym przez Austrię i Włochy z
iemcami, oraz wreszcie ostatni u-

kład włosko - jugosłowiański, są zdol-
ne zapewnić korzystny rozwój sytuacji
w Furopie centralnej zarówno w inte-
tęsia krajów, biorących udział w, tych

 

=

Chaos sospodarczy trwa
_ Przed niedawnym czasem, z okazji
bodaj jakiejś dyskusji w Izbie gmin

obiegła świat wiadomość, że przepro
wadzona ankieta wykazała, iż Anglia
ma w danej chwili u siebie żywność
na 17 dni. Ten siedemnastodniowy za
pas nie stanowi wszystkiego co An -
glia produkuje, własne jej środki
żywności są znacznie większe, wystar
czą na pokrycie siódmej, czy nawet
szóstej części całkowitego zapotrzebo
wania — wynik ankiety stwierdza jed
nak bardzo wyraziście, że mimo do-
świadczeń wielkiej wojny, kiedy wid-
mo głodu, a z nim i klęski nieraz się
ukazywało, Anglia nie porzuca daw-
nego systemu gospodarczego, na któ
rym doskonałe dotychczas robiła in -
teresy, mianowicie wypełniania roli
dostawcy wyrobów przemysłowych
dla całego świata i zaniedbywania
własnego rolnictwa, którego produk-
ty można tanio nabywać gdzieindziej.

To trzymanie się tego systemu ma
oczywiście poważne powody. Ludność
wdrażana od szeregu pokoleń do my-
ślenia w kierunku przemysłowym, da
je się tylko z wielkim trudem, nawet
w okolicach dotkniętych oddawna bez
robociem, zwracać ku pracy na roli.
Rząd nie czyni zresztą naprawdę po-
ważnych wysiłków w tym kierunku,
gdyż fakt, iż wyspy brytyjskie są tak
poważnym importerem produktów rol
nych daje temu rządowi bardzo silny
atut przy zawieraniu umów handlo -
wych z innymi krajami, oraz stanowi
główny cement, spajający metropo-
lię z dominiami. To też kroki mające
na celu uniezależnienie się od impor-
tu żywności, czynione są tam bardzo
ostrożnie i w tych tylko dziedzinach,
które nie mogą wywołać zaniepoko-
jenia w dominiach. Do tych dziedzin
należy np. cukrownictwo, o którym
warto wspomnieć z okazji odbywają-
cej się obecnie w Londynie międzyna
rodowej konferencji tego przemysłu:
Po wojnie Anglia zaczęła forsować u
siebie cukrownictwo buraczane i wy-
dała dotychczas na ten cel olbrzymią
sumę 60 milionów funtów (a więc u-
względniając rozmaite wartości funta,
nie mniej niż 2 miliardy złotych) w
postaci subwencji. Na innych polach
jednak panuje cisza i troska o zapew-

 

wystawa paryska
Można powiedzieć bez przesady,

że cały świat oczekiwał z ciekawo-
ścią otwarcia wystawy paryskiej.
Miało ono nastąpić dnia 1 maja r. b.
Tak się szczęśliwie składało, że w
maju przypada koronacja króla an-
gielskiego i možna było się spodzie-
wać, że znaczna część gości korona-
cyjnych zatrzyma się w Paryżu, by o-
bejrzeć wystawę i zwiedzić naslęp-
nie Francję; a goście ci przybędą ze
wszystkich dominiówi kolonii angiel-
skich. Można się było spodziewać,
że poza tym ze wszystkich krajów
Europy i świata całego zjawią się tu-
ryści na wystawę i do Francji.
Boć kraj ten ma poza sobą tak

wielką i świetną pracę cywilizacyjną
i kulturalną, tyle posiada piękna na-
PA tyle zabytków budownie-
twa, le nagromadzenie dzieł sztu-
ki, że przez wszystkich na świecie
może być uważany za drugą ojczy-
znę. Sam Paryż, zresztą jest miastem,
które pociąga i każe się kochać każ-
demu, kto w nim przebywał. To też
wystawa paryska była uważana pra-
wie za własność i święto międzyna-
rodowe, miała dodać nowego splen-
doru Francji i jejkulturze ,miała dać
dowód pracowitości, zmysłu organi-
zacyjnego i poczucia piękna narodu
francuskiego. CZE CY

układach, jak i w interesie ogólnego
pokoju Europy”.

Mówi się oczywiście, jak zwykle,
że porozumienia te nie są skierowane
przeciwko nikomu, mówi się o „po-

koju europejskim', Jest jednak rzeczą
jasną, że polityka włoska nie idzie
po linii polityki francuskiej, zarówno
w swych istotnych dążeniach poli-
tycznych, jak i w swej metodzie,
Włosi dążą do układów bezpośred-

nich z poszczególnymi państwami
Europy południowo-wschodniej, pra-
śną na tym terenie ugruntować swe
wpływy polityczne i gospodarcze. W
obecnym zaś okresie — po ogłosze-
niu t. zw. osi Berlin — Rzym — ro-
bią to z troską o nienaruszenie inte-
resów niemieckich.
Z tym aktywizmem Włoch na ob-

szarach, będących w bezpośrednim
naszym sąsiedztwie, musi się także

szyć polityka polska:

 

 

 

nienie wyżywienia wyraża się w za-
wrotnych sumach, przeznaczanych na
zbrojne zabezpieczenie swobody ko-
munikacji morskich.

Jednym słowem olbrzymi organizm
gospodarczy Wielkiej Brytanii nasta-
wiony jest w dalszym ciągu na roz -
wój wymiany międzynarodowej, przy
której dotychczas kraj ten najsoczyst
sze zdobywał kąski, Nic dziwnego, że
trudno mu się z tym systemem roz -
stać i że czyni wszystko, aby do daw-
nych stosunków doprowadzić.

Gdy teraz zwrócimy się do innego
wielkiego organizmu gospodarczego,
położonego w centrum Europy, do
Niemiec, to zobaczymy coś krańcowo
przeciwnego. Widzimy tam skierowa-
nie całej energii narodu ku osiągnię-
ciu samowystarczalności na wszyst-
kich polach, nie tylko w dziedzinie
żywności, ale odwołanie się do wysił-
ku umysłowego, wynalazczego, aby
zdobyć samodzielność również w za-
kresie egzotycznych surowców. Ostat
nio zainaugurowano tam kampanię,
która ma na celu zużytkowanie każ -
dej piędzi ziemi, każdej możliwości,
aby usunąć istniejący jeszcze trzyna-
stoprocentowy niedobór żywnościowy.
Trzynaście procent niedoboru roczne-
go i zapas na siedemnaście dni prze-
życia! Czy może być większy kontrast
założeń i stanów gospodarczych?

We Francji jesteśmy świadkami bo
daj najmniej spodziewanych i naj-
dziwniejszych eksperymentów. Kraj
drobnych i wielkich rentierów, a więc
ludzi _ zainteresowanych — przede
wszystkim w utrzymaniu stałych war
tości pieniądza, kraj odznaczający się
w charakterze ludności dążnością ra-
czej do utrzymania tego co zdobył,
niż do ryzyka zdobyczy — kraj ten
wszedł bez większego oporu na drogę
dewaluacji, zmiany wartości pienią -
dza, stosowania metod, które jeszcze
niedawno nazywano pogardliwie me-
todami „kauczukowego metra", Lud -
ność bodaj najpracowitsza w Europie,
harująca dotychczas bez wytchnienia
czy to piątek, czy świątek — ta lud-
ność wprowadza dziś dwa święta w
tygodniu i upiera się przy tym, żeby
to były właśnie dwa po sobie następu

Tymczasem otwarcie wystawy zo-
stało odłożone conajmniej na miesiąc,
a pisma francuskie przedstawiają w
sposób wprost tragiczny to, co się na,
terenie wystawy dzieje, Daleko jesz-
cze do wykończenia pawilonów, a ro-
botnicy pracujący na wystawie nie
tylko się nie śpieszą, lecz wyzysku-
ją konieczność wydążenia na czas
dlatego, by zmusić pracodawców i
rząd do różnych ustępstw. Doszło do
tego, że robotnicy budowlani od
przyznania im w ogóle znacznych u-
stępstw materialnych uzależniają swe
zezwolenie na pracę na terenie wy-
stawowym w ogóle...

Wobec tego rząd p. Bluma stoi bez-
radny, bo opiera się on na koalicji, w
której komuniści stanowią człon naj-
energiczniejszy i najaktywniejszy. A
zresztą trzeba to stwierdzić, nie rząd
wyłoniony przez parlament rządzi
dziś Francją, lecz Generalna Konfe-
deracja Pracy i jej kierownik, p. Jou-
haux. Położenie jest podobne do te-
go, jakie było w Rosji w roku 1917,
gdy pozornie sprawował władzę rząd
księcia Lwowa, a istotnie rządził
„Sowiet raboczich i sołdatskich die-
putatow”.

Zajmujemy się tą całą sprawą z
przykrością i niechęcią. Trudno je-
dnak ją pominąć, bo opóźnienie w o-
twarciu wystawy paryskiej urosło
już do rozmiarów znaczenia między-
narodowego. Jest ono znamienne,
jest ostrzeżefiiem nie tylko dla Fran-
cji, lecz dla wszystkich państw i na-
rodów.
Trzeba powiedzieć jasno, wyraźnie

1 ctwarcie: odpowiedzialność za ten
stan rzeczy nie obciąża narodu fran-
cuskiego, rządnego, rozumnego, pra-
cowitego i umiejącego organizować i
tworzyć rzeczy wielkie, jak tego uczy
historia nasza i dawniejsza. Jesteśmy
pewni, że nigdzie na świecie nie po-
trafionoby tak dobrze i pięknie urzą-
dzić wystawy jak w Paryżu. Odpo-
wiedzialność za to co się dzieje spa-
da na rząd francuski. Ten stan "ze-
czy, na który z bólem patrzy opinia
wszystkich krajów żywiących sym-
patię i cześć dla Francji, jest wyni-
kiem tego faktu, że Francja posiada
nie taki rząd, jaki mieć powinna.
Przyczyny niepowodzeń wystawo-
wych są w istocie swej natury czysto
politycznej, tkwią one w fakcie, że
rząd m. Bluma jest całkowicie zależ-

pj, od komynistów, którzy —jak to

1

l

; jące dni, bo tak jest oczywiście przy- |
jemniej! |

Jeżeli do tych wszystkich różnic w
założeniach, do tego pomieszania po-
jęć dodamy fakt niezaprzeczony, że
mimo polepszenia w wielu krajach i
dziedzinach nigdzie nie została zwal-
czona zasadniczą klęska bezrobocia,
że wszędzie życie gospodarcze wyrzu-
ca za swój nawias miliony ludzi, jako
siłę niepotrzebną, zbyteczną, którą
można zająć jedynie przy pomocy
środków nadzwyczajnych, nie wcho-
dzących w normy zwykłego obrotu
gospodarczego, albo też wyżywić z
funduszów ogólnych — to będzie-
my mieli niedwuznaczną odpowiedź
na pytanie tak często dziś stawiane,
czy kryzys już minął?

„Osłabły tu i owdzie jego przejawy,
wzmogło się zatrudnienie i wymiana,
co jest rzeczą naturalną po tak dłu-
gim zastoju i wyczerpaniu. Ożywienie
to zresztą ma w wielu razach speku-
lacyjny charakter i budzi niepokój
wśród znawców, niepokój, którego u-
zasadnienie potwierdziły wyczyny
giełdowe ostatnich dni. To osłabnię-
cie objawów choroby nie powinno jed
nak przesłaniać faktu, że kryzys za -
sadniczy dotychczasowego systemu
gospodarczego istnieje w dalszym cią
gu, że rozmaite jednostki gospodar-
cze szukają rozwiązania trudności w
najrozmaitszych kierunkach i nie
można powiedzieć, żeby już ktoś dro-
śę takiego rozwiązania znalazł.
Świat nie tylko nie wyszedł z chaosu,
ale nie wstąpił nawet na drogę, która
ma z niego wyprowadzić. |

Te rzeczy dobrze jest sobie uświa - |
domić w czasie, kiedy mamy przystę-
pować do gospodarczej przebudowy
kraju. Nie zbudujemy nic trwałego,
jeżeli pójdziemy drogą, która gdziein
dziej wykazała już bankructwo. Nie
powinniśmy usypiać się twierdzeniem,
że wszystko złe już minęło, że świat
wchodzi w normę, że wystarczy naślą
dować obce wzory i tylko „wejść do
obrotu międzynarodowego”. Przeciw-
nie, musimy znaleźć własną koncep -
cję dróg, środków i celów gospodar -
czych i na niej tylko przyszłość opie-
rać. Zygmunt Raczkowski.

'wymownie wykazał poseł Doriot —
nie są dziś stronnictwem francuskim,
lecz narzędziem polityki obcej,

Traktują oni też wystawę paryską
nie jako wyraz dorobku i wielkości
Francji, leczjako okazję do przygoto-
wywania rewolucji i manifestację
przeciw „faszyzmowi”. Dla tych ce-
lów poświęcają najżywotniejsze inte-
resy Francji i wytwarzają sytuację,
która — jak już powiedzieliśmy — u-
rasta do rozmiarów zagadnienia mię-
dzynarodoweśo.
Nie naszą jest rzeczą zabieranie
p o sprawach wewnętrznych
rancji. Trudno jednak zamknąć o-

czy na fakt, o którym wszyscy mó-
wią i piszą. Nie można pozwolić na
to, by nieuświadomiona dobrze opi-
nia obciążała odpowiedzialnością za
wszystko, co się dzieje na terenie
przyszłej wystawy i koło wystawy
Francję i naród francuski. Dlatego i
dla wyciągnięcia nauki politycznej z”
dokonywującego się w oczach 1a-
szych doświadczenia, poruszamy tę
przykrą sprawę.

Obrazki z życia
w Sowietach

Bolszewicka „Ekonomiczeskaja Żizń”
donosi, że w ostatnich czasach w ludo-
wym komisariacie fimansów ZSRR. wy-
kryto, iż naczelnik jednego z ważniej-
szych wydziałów Narkomfinu Neufeld po
pełniał nadużycie przy finansowaniu
przemysłu, a w szczególności ludowych
komisariatów przemysłu ciężkiego i leś-
nego. Działalność swą Neufeld prowa-
dził przez szereg lat, lecz udawało mu
się to ukryć, dzięki brakowi czujności.
Z Neufeldem współdziałał naczelnik
głównego urzędu tronsportu maszyn 0-
raz dyrektor banku przemysłowego Tu-
manow. Dziennik nawołuje do zlikwido
wania wadliwego systemu finansowania
przemysłu, lecz do szkodników odnosi
się ze wspaniałomyślnością, nie żądając
żadnej dla nich kary, co pozwala przy-
puszczać, że winni zostali fuż ukarani,
lecz nie wiadomo, jaką karę zastosowa-
no względem nich. х

„Za Komunisticzeskoje Proswieszcze-
nie” p, t. „Niepokojące cyfry” donosi, że

budowa szkół na Ukrainie idzie fatalnie,

Budowa przeszło połowy szkół znajduje
się w stadium przygotowawczym, pro*

PRZEGLĄD PRASY
PRZEMIANY W SOWIETACH

Ustrój sowiecki przechodzi zna-
| mienne przeobrażenia socjalne i poli-

| tyczne. Pisze o nich w „Robotniku”
p. Czapiński:

„Hasła międzynarodowe coraz rza-
dziej są rzucane ze szpalt „Prawdy: i
„Izwiestij“. Natomiast coraz częściej,*
już niemal co dzień, niemal w każdym
artykule czytamy takie słowa, jak „na-
sza kochana wielka ojczyzna ,  „na-
sza sławna armia"i se „Rodina!

‘° (ojczyzna) jest to zasadniczy motyw
całej sowieckiej publicystyki.
A skoro tak — zmienia się stosunek do
o: do dziejów ojczystych.
rzeszłości nie szargać, nie wykpiwać!

Cale „nastawienie“ wobec przeszłości
się zmienia. Stare książki i podręczni-
kijuż się nie nadają. Szkoła sowieckie-,
go historyka Pokrowskiego („pokrow-
szczyzna') zostaje A
To samo z religią. Rozlega się hasło
tolerancji religijnej. „Bezbożnictwo”
starego typu („wodz“ Jarostawski)
przestaje być modne. Nowa konstytu-
cja proklamuje wolność kultu (co pra-
wda obok wolności propagandy antyre-
ligijnej). Niedawno czytaliśmy w so-
wieckiej prasie potępienie władz lo-
kalnych, które gdzieś wyrzuciły z po-
sady nauczycielkę za nadmierną reli-
gijność; „trzeba zrozumieć — pisze
prasa centralna — że wierzącyczło-
wiek bynajmniej nie jest wrogiem so-
wieckiejwładzy,
Nie należy wyciągać z tych przeja-

wów zbyt daleko idących wniosków.
W, szczególności przedwczesnym
jest twierdzenie, że „Stalin wstąpił
na drogę polityki tolerancyjnej". Ma-
my tu do czynienia raczej z. mniej-
szym natężeniem polityki natyreligij-
nej, które — nadto — może być sta-
dium przemijającym.

SOCJALO - KOMUNIŚCI
ZA BLOKADĄ

„Naprzód”, krakowskie wydanie
„Robotnika, donosi, że w Krako-
wie

„odbyła się Konierencja Zarządów
Klasowych Związków Zawodowych w
Kiakowie, na której m. in, uchwalono

, wyrażającą solidarność kra-
klasy robotniczej z blokująs

cymi. Jest to najlepsza odpowiedź na
brednie prawicowej prasy: o „izolacji
moralnej” blokujących. Ciekawa „izo-
lacja”, skoro z blokadą solidaryzuje
się 23,000 robotników krakowskich, zor
ganizowanych w klasowych związkach
zawodowych!
Mowa 'tu o blokadzie Domu Aka-

demickiego przez młodzież sanacyj-
no socjalistyczną, która przegrawszy,
w wyborach do Bratniej Pomocy za-
blokowała się w I Domu Akademic-
kim i korzystając z poparcia różnych
krakowskich czynników _„miarodaj-
nych'* nie chce ustąpić z Domu i wy-
dać książek zarządu Bratniej Pomo-
cy. Socjalistyczne związki zawodo-
we, gęsto obsadzone przez komuni*
stów, popierają oczywiście wszystki-
mi siłami ten przejaw rewolty, który
skierowany jest przeciw młodzieży
narodowej i katolickiej, Popierają go
i dlatego, że w blokadzie biorą u-
dział ich ludzie. Ale co oznacza życz-
liwość różnych władz, a zwłaszcza
stanowisko wicemin. Ujejskiego, któ-
ry — jak zapewnia „Naprzód” — po-
robił blokującym daleko idące obiet-
nice? Czy p. min. Świętosławski
wyobraża sobie, że tolerowanie blo-
kady, o ile za nią stoją socjalistyczno-
komunistyczne związki klasowe,
przyśpieszy uspokojenie się młodzie-
ży na wyższych uczelniach? Czy tyl-
ko przeciw młodzieży broniącej pol-
skości wszechnic, mają być stosowa-
ne środki represyjne, podczas gdy
działacze sanacji i PPS. mogą sobie
pozwalać na wszelką anarchię?

ATAKI NA KONSERWATYSTÓW.

Szereg dzienników sanacyjnych
prowadzi stałą, podjazdową walkę z
konserwatystami.Chodzi w niej prze-
ważnie o sprawy gospodarcze, o kar-
tele, politykę cen, reformę! rolną.
Ale naprawiacki „Nowy Kurier“ ata-
kuje konserwatystów nawet za ich
żądania zmiany ordynacji wyborczej
do Sejmu.

(,Wysuwanie takich haseł — pisze
„N. ur,' — to gra, mająca przede
wszystkim odwrócić uwagę społeczeń-
stwa od problemu przebudowy ustroju
gospodarczo - społecznego Polski oraz
od zagadnienia dnia powszedniego:
pracy i chleba, Masom rzuca się kość
niezgody: niech o nią się biją, niech
walczą o ułudę władzy, a zapomną o
tym, że Iwia część naszego majątku na-
rodowego znajduje się w rękach kilku-
nastu tysięcy rodzin magnackich i ob-
cego kapitału (który hojnie płaci stroh
manom z arystokracji polskiej za
szmatławe usługi) oraz Żydów, których
z dawien dawna łączą z arystokracją
polską zażyłe stosunki, na wspólnych
interesach oparte,
Ta jest tylko różnica między daw=

niej a dziś, że dawniej „każdy szlach-
cie cps miał swego Żyda”, a dziś —
każdy kapitalista żydowski ma swego
arystokratę, którego używa jak
kły - parawanu”, |

więc naprawiacze biją w kon
„serwatystėw nawet swym bardzo
świeżym antysemityzmem. Zakłama*
nie w obozie sanacyjnym staje się ta<
kie, że coraz trudniej się zoriento*
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Uchwaly Rady Naczelnej
Stronnictwa Narodowego

W dniu 25 bm. obradowała w znączenie w naszym życiu.

Narodowego. Wczoraj

streszczeniu jej uchwałę.

jemy ją w całości:

W. ciągu osiemnastu
upłynęły od chwili

podaliśmy

pierania w naszym
które nym wszystkiego, co się dziejelat,

mizacją państwa oraz walka o zdc- | rych popierają, każą sobie

bezpiecznej pozycji w Europie, nie! interesów, swobodnego
dały wyników, których oczekiwac|tam, gdzie inni swobody nie mają;
należało. domagają się przywilejów, monopoli,

5 Poczucie tego nigdy nie” wyrażalo , nawet powoływania ich na stano-|wielkie państwa do przewrotu na-

się tak silnie, jak w chwili obecnej,| wiska państwowe, na urzędników i! rodowego, który nie znalazł nara-
|zie innej formy rządu, ja

naszych kraju pod rządy wodza:
mie tylko wśród ogółu społecznego, | wojskowych.
ale i wśród słer rządzących pań- Gdy najważniejsza z

stwem. Najwyraźniejszym tego do-| klęsk dzisiejszych, bo niosąca z śo-

wodem jest brak jasnego kierunku,bą osłabienie narodu u podstaw i

w celach i sposobie rządzenia przy;poważnie zagrażająca

iadeklaracjach,
łaniach i
nawoływanie do konsolidacji i bez-' na handel i nzemiosła, gdy powstał
skuteczne próby jej osiągnięcia.

zrozumieć. Trwałą konsolidację po-,w swym posiadaniu.
lityczną, zespolenie ludzi w jednych!
szeregach osiąga się nietylko nasła-
mi, choćby najwięcej obiecującemi,
ale i czynnem dążeniem do celów,|zawać wytężoną agitację komuni-

iktóre naród przed sobą widzi, pracą: styczną na wsi. Ż

i walką o jego dobro. Jeżeli słowom, sze, mmiej rozumiejące
nie towarzyszą czyny, albo, co gor”, kraju i właściwe
sza, im przeczą, nie budząone wia- łatwo jej ulegają i agitacja ta

ry, nie jądnoczą ludzi, ale icn cd wyrosła na lauże dla Polski
siebie oddalają. Tak jest w społe- pieczeństwo,
czeńkstwach, iktóre mają cokolwiek kiem dla

„doświadczenia w rządzeniu się so-; zwyciężył.

b Głównym ogniskiem ruchu ko-
munistycznego w Polsce jest

ludu, gdyby komunizm

ą.
Polska na skutek rozbiorów u-|

W, od- , materialne, zaniedbała sprawy cz
+ 2 > + ! = т * Р APES ы й е-

Warszawie Rada Naczelna Stronnictwa| budowanym państwie są oni silniej- | sto najważniejsze, dwaj:
is w, si, niż byli w kraju naszym podczas do działania

Dziś poca-| rozbiorów. To im daje możność po-; wym i intrygom żydowskim,
życiu politycz- nocześnie zaostrzyła przeciwieństwa

c 4 na między państwami i zbliżyła groźbę
‹ odbudowania! szkodę narodu. Robią to w myśl za- nowych wojen. 18

Polski, praca wewnętrzna nad ze- | sady, że im naród polski jest siab-, ściami gospodarczymi i finansowy-
spoleniem sił narodu i mocną orga-| Szy, tem oni są silniejsi; tym, któ- mi, żywioły kapitalistyczne w tej

: : placič,! polityce widziaty jedyny: dla siebie
bycie dla Polski silnej i względnie | żądając popierania nawzajem swoich; ratunek ikio niej kak swe rządy.

działania | Rosnący natomiast ruch narodowy,

|

|
jego przy-| styczne.

dosyć oblitych w tym przedmiocie szłości — nędza i przeludnienie wsi | stwa tych: dwóch mocarstw z pozo-

niezgodność w dzia- polskiej — wywołała wśród ludu! stałymi, co zwiększyło powikłania
zamierzeniach, wreszcie,dążenie do rozszerzenia swej pracy!| dotychczasowe.

jsibny ruch części ludności wiejskiej|munistycznej, prowadzonej bądź w

Niepowodzenie tych prób łatwo do miast, żydzi uczuli się zagrożeni|ukryciu, bądź wypowiadającej jaw-

AGITACJA KOMUNISTYCZNA | Położenie europejskie skomplikował

Dla swej obrony zaczęli organi-| czynny udział

Żywioły ciemniej-| skiej. W obecnej
położenie cza ono jasnych danych do przewi-

cele komunizmu,' dywań, jak się odbije na położeniu
już Polski i jakiego będzie

niebez- | zachowanie się z naszej strony|

groźne przedewszyst-|

pole
dążeniom  przewroto-

a jed-

Zaślepione trudno-

widząc, že ta polityka wiedzie Кта-
je do zguby, doprowadził już dwa

jak ujęcie
we Wiłor

szech. powstały! rząjddy faszystowskie,
w Niemczech — narodowo-socjali-

To wzmogło przeciwień-

Do tego dołączyło
się wzmożenie w Europie akcji ko-

ną walkę narodowi, jak w Hiszpanii,
gdzie trwa okrutna wojna domowa.

mocarstw  postron-
nych w wojnie domowej hiszpań-

chwili nie dostar-

wymagało

SIŁA ZBROJNA ZJEDNOCZONA
Z NARODEM

Wiemy dziś tylko, że musimy

traciła możność rządzenia u siebie,'

postanowiania o swoich losach; о’
nich decydowali obcy, wrogowie na-
si Stąd, gdyśmy własne państwo
odzyskali, zaczęliśmy się rządzić

bez dostatecznego (doświadczenia i

bez należytego poczucia odpowie-
dzialności.

BŁĘDY PRZESZŁOŚCI
Z początku rzucono hasła zaspo-

kojenia w ciągu kilku lat wszyst-

kich potrzeb, nietyle narodu, jako

całości, ile poszczególnych warstw

ludności — nie rozumiejąc, że wiel-

kie, dobroczynne reformy wymaga-

ją czasu na przygotowanie samego

dzieła i na przygotowanie ludzi do

korzystanie z nich, i że niejedna

zmiana, która wdaje się zrazu do-

broczynną, w życiu przynosi krzyw-

dy. tym, (dla których dobra pozornie

jest czyniona. Następnie próbowano

zawrócić z tej drogi, a natomiast

popadnięto w błąd jeszcze niebez-

pieczniejszy: ogłoszono zasadę, że

państwo polskie nie jest państwem

narodu polskiego, tego, który je za-

łożył, który przez tysiące lat utrzy-

mywał je swą pracą i przelewał

krew w jego obronie, ale że należy

ono do wszystkich jego mieszkań-

ców, zarówno do synów ziemi pol-

skiej, jak i do obcych przybyszów.

Nawet nadano prawo obywateistwa

polskiego licznym  rzeszom żydów,

którzy, przybywszy z bolszewickiej

Rosji, osiedli się w Polsce. Wszysi-

kim tym przybyszom przyznano rów

ny z nami głos w rządzeniu Polską

Powyższe błęjdyy wywołały  ruz-

bicie w kraju, którego niebezpi

czeństwo powszechnie się dziś ro-

zumie, nawciując do, zjednoczenia i

mylnie wskazując jego drogi. Zje-

dnoczenie można osiąśnąć, ale nie

przez utrwalenie błędów, które wy-

wołały rozbicie, jedno przez ic na-

prawienie.

Możliwe one się stały skuiaiem

braku doświadczenia i braku po-

czucia odpowiedzialności w naszem

społeczeństwie. Doświadczenie śo-

spodarki we wiasnem państwie, po-

stępująca znajomość położenia Oj-

czyzny i na jej gruncie wyrastające

poczucie ośipowiedzialności, gdzie

go w dostatecznej mierze nie było

-— braki te stopniowo leczą. Postęp

w tym względzie opinii narodowej

jest oczywisty. Trzeba wprawdzie

  

  

lud | pyć przygotowani w bliskim czasie
ność żydowska, która też dostarcza | „a obronę naszego państwa z bronią

przeważnie: komunistycznych dzia-| w ręku. Stąd ogółpolski zastanawia
łaczy. Agitacja komunistyczna naj- się coraz częściej nad naszymi Go

łatwiej się przyjmuje na ziemiach kami obrony, zwraca się myślą ku

ruskich i tam też najłatwiej jest wy-

twarzać ruchy anarchistyczne, po-

dobne do tych, z którymi niedawno

mieliśmy do czynienia na poliučiniu

województwa lubelskiego. W pol-

skich _ okręgach przemysłowych

wśród robotników podatne jej pod-

łoże stanowią żywioły socjalisty|cz-

ne, oddawna przygotowane pokrew-

ną propagandą i nawyłkłe do współ-

działania z żydami, Nie znaczy to

wszakże, żeby wieś polska była

przed agitacją komunistyczną za-

bezpieczona, tym bardziej, że ma

nią ataki agitatorów są dziś głów-

nie zwrócone. 'Stwierdzamy: wjpraw-

ldzie ogromne w ostatnich czasach

postępy świadomości narodowej,

jak również znajomości położenia

krajw i pracy dla Ojczyzny, nie są

one wszakże równomierne w całej

Polsce tak, ile ciemniejsze okolice

ulegają  agitatorom  Ikomunistycz-

nym, operującym fałszywą krytyką

położenia i równie tałszywymi о-

bietnicami, ;

Jednocześnie z tamtą wzmogła

się agitacja, usiłująca dążenia chło-

pów zwrócić wyłącznie ku kwestii

agrarnej. Zwraca ona wysiłki ku te-

mu, żeby odciągnąć uwagę od miast,
od dążeń do ich spolszczenia, zam-

knąć go na wsi i ułatwić żydom cał-

kcwite panowanie nad handlem i u-

jęcie przez to życia gospodarczego

w swoje ręce.

Niebezpieczeństwo | komunizmu

wzmaga się na skutek pomocy, jaką

agitacja komunistyczna otrzymuje z

zagranicy. Robotnicy, powracający z

Francji, zaopatrywani są przy od-

jeździe w odezwy i broszury komu-

nistyczne, drukowane po polsku.

Zjawisko to' daje się odczuć zwłasz-

cza w Poznańskim. Ważniejsze, że

w ostatnich czasach wzmógł się na-

pływ pieniędzy z bolszewickiej

Rosji na organizację i agitację w na-

szyjm kraju.

moc w propagandzie, jaką dają ko-

ne, „postępowe, „demokratylczne *.

Wyrósłszy pod wpływami masoń-

skimi i widząc główne dla siebie

niebezpieczeństwo w rozwoju ruchu

Nie jest bez znaczenia także po-|

munizmowi liczne żywioły radykal-|

rozróżniać głosy, będące wyrazem|narodowego, rzucają one hasła

szczerego przekonania 1 posz przeznaczone do walki ze. wszyst-

narodowego, gotowego wyrazić się |kim, co narodowi daje jedność

w czynie, ud pustych słów, którym

czyl często przeczy, a które są tyl-

ko chęcią przystosowania się po-

zornego i pozyskania poklasku 6

drugie prowadzić mogą tylko do

zjednoczenia formalnego, pozornego.

7 przeniesieniem walki istotnei głę-

biej.

i siłę. Komuniści i żydzi świadomie

zužyllkowują je dla siebie, tworząc

t zw. „fronty ludowe", „Ironty @-

mokratyczne“ itp.

NIEPEWNE POLOŽENIE
W EUROPIE

Rozbicie i pominiejszenie sił na-

rodu tem groźniejsze jest _ wobec

zisiejszego położenia w Europie,

które przynosi coraz nowe powikła-

nia w różnych państwach i w  sto-

«unikach między nimi. Polityka

państw, która po wielkiej wojnie

wysunęła na czoło bieżące interesy

ZAŻYDZENIE POLSKI

Głównem. źródłem rozbicia w

faszym narodzie jest jego zażylize-

mie. Polska liczy tak wieiką ilość
żydów, jakiej żadne inne państwo

nie posiada. Ta ilość ciągle do dnia

dzisiejszego rosła, a z nią rosło ich 

‘
ч

 

naszemiu wojsku, mówi o stanie je-

go organizacji, o jego wyćwiczeniu i

zaopatrzeniu, o jego środkach tech-

micznych, wreszcie o duchu, jaki w

nim panuje. Zwraca się uwagę na

brak dostatecznego zbliżenia  mię-

dzy; armią i społeczeństwem, po-

wstałego  slkutkiem niewłaściwego

pojmowania roli armii w ubiegłej

«dobie. Stwierdzić trzeba, że naród

polski nie cofnie się przed najwięk-

szymi ofiarami na rzecz podniesie-

nia siły wojskowej państwa. Potęgę

Polski zabezpieczy siła zbrojna,

zjednoczona z narodem a stojąca

poza wewnętrznemi walkami  poli-

tycznemi.

WZROST SIŁ OBOZU
NARODOWEGO

Sprawozdanie z pracy i stanu;

organizacji naszej w całym państwie |

świadczy o szybkim wzroście szere-|

gów stronnictwa i wogóle ruchuna- |

rodowego, zwłaszcza w masach lu-

dowych, o ich coraz większej zwar- |

tości, © wzroście” dobrowolnej ich

karności i przejęciu się poczuciem:

obowiązku względem Ojczyzny. |

Przeprowadzona nad referatami

i sprawozdaniami (dyskusja utwier-

dziła nas w przekonaniu, że prze-

ciwstawiany miepewnemu i TŁ

piecznemu położeniu państwa za”|

męt pojęć, jak również i rozbicie w |

obozie rządzącym oraz jegobezsku- |

teczne próby, stworzenia jedności w,

społeczeństwie nie prowadzą nas do

tego, ażeby państwo nasze stało się|

zwartą siłą, zdolną zaważyć sku- |

tecznie na wypadkach i oprzeć się

 
wszelkim niebezpieczeństwom. Na-

tomiast jedyną drogą do tego jest
narė:ujęcie losów państwa przez

polski zwarty, zespolony w swych

głównych dążeniach, usunięcie ok

wpływu na rządy żywiołów obcych,

a przede wszystkim żydów przez

pczbawienie ich: praw.politycznych

w państwie, oraz usunięcie 2 naszej

polityki wewnętrznej tych urządzeń,

które dają im przewagę nad. ludno-

sią polską.

NARÓD JEST _ZDOLNY
STWORZYĆ SILNE PAŃSTWO

Naród polski po odzyskaniu nie-
podległości posunął się poważnie

maprzód w rozumieniu swego poło-
żenia, w poczuciu swej zwartości, w

walce z wewnętrznymi czynnikami

rozkładu, w energii politycznej bier-
nyjch ldor niedawna mas ludowych.

On jedynie zdolny jest wytworzyć

silne państwo i dać trwałe oparcie
rządowi, wcielającemu jego wolę,

rządowi marodowemu w  narodo-

wem państwie.

Uznając chwilę obecną w poło-

żeniu zewnętrznem państwa za wy-

jątkowo niepewną i napiętrzoną nie-

bezpieczeństwami, grożącemi wy-

stawieniem naszego państwa na

Przyszłe Wilno

 

6. Popławy.
Frzy projektowaniu zabudowy mia

sta, izeczą równie ważką, jak regu-
lacia placėw, wielkich arteryj, czy
innych obiektów monumentalnych,
jest kwestia zabudowy przedmieść.

Przyjęło się u mas powszechnie
mniemanie, że przedmieścia muszą
stanowić kompłeksy walących się
rulcer, parkanów, pozbawionych bru-
ku, niesłychanie błotnistych ulic.

Mowy oczywiście być nie może
o tego rodzaju zdobyczach, jak ka-
nalizacja, a nierzadko i elektryczne
oświetlenie mieszkań. Fantazyjinie
rozmieszczone elektryczne latarnie,|
udzielają skąpego šwiatia i świad-
czą, że jednak znajdujemy się w mie-
Scie.

Pomijam już wynikające z powyż-
szych okoliczności warunki mieszka-
niowe, o podstawowych wymogach
higieny nie; może być mowy.

rzyłoczony obrazek nie jest wca-
le przesadzony, jeśli chodzi o więk-
szość miast w b. zaborze rosyjskim.
W. zachodnich dzielnicach Polski
sprawa przedstawia się bez porów-
nania lepiej.

Jeśli choldzi o stosunki wileńskie,
sprawa przedmieść przedstawia się
w sposób, nie adbiegający od „norm“
innylch miast Kongresówki i Kresów.
ki i Kresów. Zabudowa jest copraw-
da luźna, tak jak i na Zachodzie, ale
zdumiewająca bezładna, Każdy bu-
dował sobie dom, czy domek według
upodobań, niezgodnych już nawet
nietylko z założeniami urbanistycz-
nymi, ale i poczuciem pewnego po-

| rządku, czy konsekwencji w stosun-
ku do sąsiadów. Jeden domek stoi
do ulic frontem, drugi ścianą szczy*
tową, trzeci ulkośnie.

Nie ma też oczywiście mowy w
zachowaniu linii ulicy, Jeden budy-
nek jest cofnięty wgłąb o 10 mtr.,
driugi stoi na chodniku. Niemniejsza
fantazja cechuje styl rozmaitych „o-
sobniakėw“ — przeważnie žydow-
sko-„daczkowy“. Wszystko to łatwo
można sprawidzić na peryleriach Wil-
'na — na Zwierzyńcu, Legionowej
it p.

Sprawa zatem regulacji dzielnic
podmiejskich jest sprawą wysoce
skomplikowaną, ze względu na ko-
nieczność zupełnego przetasowania
istniejących warunków. .

Biuro Urbanistyczne przystąpiło
więc do projektowania zabudowy
Popław, jako dzielnicy w pewnym
sensie wzorowej. Wzorowość ta po-
legać (będzie na tym, że tereny, na
któ: ich powstanie kolonia mieszka-
miowa, są nie zabulūowane i nie roz-
parcelowane, a więc można plan
przeprowdzić konsekwentnie i zgod-
nie z wymogami nowoczesnej zabu-
dowy.

Koszty regulacji, które oczywiście
grają we wszelkich projektach nie-
poślednią rolę, są również znacznie
niższe, ze względu na brak obiek-

tów, które trzeba by usuwać.
leren, na którym powstać ma

kolonia, ograniczony, jest: od pół-
nocy i zachodu ul. Kopanica, biegną-
cą mniej więcej wzdłuż obecnej tra-
Sy, a więc zgodnie z osią ogólną ko-
ryta Wilenki, od południa ul. Su-
bocz, na tym odcinku wyprostowa-
ną, co wobec braku trwatych zabu-
dowań, nie przelastawia specjainych
trudności, i wreszcie od wschodu ul.
Saska Kępa. Cały ten teren podzie-
lony; jest ma przeszło 100 dziatek bu-
dowianych, nie licząc parceli pod
szkołę 1 rynek. Staną na nich dom-

"ki jeano, lub. dwu-rodzinne.
i Kiika takich domików jest zapro-
jektowanych, jako wzory — mają po
„«iwie izby na parterze i jedną na pię-
trze na jedną rodzinęj. budynki go-
spodarcze, oczywiście z wyłącze-

' niem stajen, obór i t. p., umieszczo-
"ne są, ze względu na obniżenie iko-
sztu budowy, pod jednym dachem.
Rzecz jasna, wszelkie zabudowania
będą: skanalizowane, otrzymają sieć
wodociągową i oświetleniową.

| Plan ogólny w. środku kolonii
przewiauje szikołę, która zajmie plac
o powierzchni około 6,5 tys. mtr. kw.
(łącznie z ogrodem, boiskami i t. p.).
Ulice zajmą mniej więcej 15% ogól-
nego obszaru terenu parcelowanego,
bęazie ich więc tylko tyle, ile wy-
maga konieczna potrzeba. Wreszcie
u zbiegu ulic: Subocz i Kopanica,
przewidziany jest plac o przestrzeni
około 3,5 tys. mtr. kwadr. pod ry-
nek, który obsługnwać będzie i są-

" siednie dzielnice.
Tak wygląda w ogólnym zarysie

plan regulacji Popław. Bliskość Wi-
ienki z dostępem do niej, dobre po-
łączenie ze śródmieściem i racjonal-
ne rozmieszczenie obiektów użytecz-
ności publicznej pozwala przypusz-
czač, że Popławy staną się. pierw-
szym, pomyślanyjm po europejs!
przedmieściem. Wilna. M. Tr.

Likwidacja anarchistów
W ubiegłym tygodniu władze

bezpieczeństwa dokonały likwidacji
Warszawskiej Organizacji Anarchi-
stycznej, która działała w stolicy
pod firmą: „Anarchistycznej Fede-
racji Polski”. Dokonano kilkunastu
rewizji i zatrzymano 9 osób, kitó-

rych nazwiska ze względu na toczą-
ce się śledztwo trzymane są w ta-
jemnicy. Ujawniono szereg materia-
łów organizacyjnych, liczne broszu-

ry i odezwy, wyfaane w Hiszpanii,
oraz stwierdzono, iż organizacja

warszawska była tinansowana przez

zagraniczne partie anarchistyczne.
Aresztowani rekrutują się z ele-

mentu żydowskiego. Dotychczasowe
dochodzenie wykazało, | že wpływy

anarchistów w Warszawie były mi- nimalne.
ЧАНО TASK ATA OT IS DO ORAGADKLAPRECZ TETRA

UCIEKINIERZY Z HISZPANII

   48
Do Francji ciągle przybywają wuciekinierzy „z Hiszpanii.
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trudne próby, a jednocześnie widząc |ni je siłą, coraz wyraźniej panującą

w państwie Ibrak zwartości moral- w opinii kraju i coraz bliższą urze-

nej, rozbicie dążeń i brak jedności | czywistnienia swych wielkich ce-

myśli politycznej — RadaNaczelna lów.
wzyjwa obóz. narodowy, ażeby nie/ W. tej pracy nietylko trzeba dą-

ustawał w pracy nad pomnażaniem |żyćć do uzyskiwania coraz większej

naszych szeregów, związanych jed- przewagi mad przeciwnikami, ale

nością myśli i celu. Kierownicy pra- przygotowywać się do ujęcia losów

cy narodowej winni chronić szeregi kraju w swe ręce i do pokierowania

od ulegania wszelkim podszeptom,|niemi w duchu naszych zasad, z po-

usiłującym ich pracę wykoleić i czuciem odpowiedzialności za byt

dbać «© to, ażeby rosła dobrowolna |państwa. za jego dobro, za położe-

karność, która nam zapewnia tak nie jego ludności, aby oszczędzić jej

  pomyślny rozwój stronnictwa i czy- klęsk, które dziś na nią spadają. |

 



Kronika wileńska —
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmiennym, na- Wojtkiewicza (Wielka 44),

ogół malejącym. Większe rozpogodzenia w dzieje, którzy dokonali

południowej połowie kraju, a w północnej materiału ubraniowego wartości 150 zł. (h)
miejscami przelotne deszcze.

W dalszym ciągu jeszcze chłodno, jed-

nak już przy tendencji do wzrostu tempe-

ratury. Słabe lub umiarkowane wiatry z

kierunków zachodnich.

 

ZMIASTA. |bijaniu kamieni robotnik Witold Sadowski

— Wyłączenie prądu. Z powodu lat 26 uderzony został odłamkiem kamienia|

przekładania kabla elektrycznego; |
dzisiaj od godziny 4 do 10 ranoprąd|
będzie wyłączony na ul. Mickiewi-
cza na odcinku od ul. Wileńskiej do
placu Katadralnego, oraz na Tatar-
skiej i Garbarskiej.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zjazd Zw. Miast Polskich.

W dniu wczorajszym z ramienia mia
sta wyjechała do Warszawy na
Zjazd Zw. Miast 7-mio osobowa de-
legacja na czele z prezydentem m.
Wilna dr. Maleszewskim. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Połączenie związków kupców.

W dn. 25 b. m. odbyło się zebranie
zarządów. Stowarzyjszenia Kupców i
Przemysłowców Chrześcijan oraz
Związku Detalicznych Kupców i
Przemysłowców Chrześcijan, na któ
rym zapadła definitywna decyzja
połączenia się tych organizacyj w
jedną, z tym, że Związek Detalicz-
nych Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan przekazał wszystkie
swoje aktywa i pasywa Stowarzy-
szeniu Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan. Wszyscy członkowie
Związku automatycznie stali się
członkami Stowarzyszenia.

ZEBRANIA.
— Wileńskie Koło Związku Bi-  bliotekarzy Polskich, Dnia 29 kwiet-

nia (czwartek) b. r. w lokalu Biblio-
telki Uniwersyteckiej _(Uniwersyj-
tecka 5) o godz. 8 wiecz. odbędzie
się 155 zebranie ogólne Koła z re-
feratem p. mgr. Jadwigi
p. t. „Biblioteki uniwersyteckie w
Anglii" (Bodleiana i innej. Goście
mile: widzini.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne Zebranie Wileńskiego

Oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego odbędzie się we wto-
rek 27 kwietnia o godz. 19 w. lokalu
Seminarjum Historycznego U. 5. В.
(Zamkowa 11) z następującym po-
rządkiem dziennym: 1) Sprawozda-
nie ustępującego Zarządu i wybory
nowych władz (tylko dla członków).
2) Po walnem zebraniu odbędzie się
o godz. 19.30 odczyt prof. J. Ada-
musa p. t. „Charakterystyka pań-
stwa piastowskiego”. Na drugą
część pcsiedzenia wstęp wolny.

Rutsikiej |

Tejże nocy do mieszkania Stanisława

dostali się zło-

kradzieży 3 sztuk

WYPADKI,
— (Ciężki wypadek podczas pracy.|

Wiezoraj na terenie wytwórni kostki ka-

miennej przy ul. Piłsudskiego wydarzył się

ciężki wypadek. W czasie pracy przy roz-

w głowę. Z rozpłataną czaszką Sadowski|

padł nieprzytomny na ziemię.

e a й

ieair I muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance,

ścinny występ wiedeńskiego teatru

(„Deutsches Volkstheater"). Po wielkich
sukcesach w Warszawie, w dniu dzisiej-

szym, we wtorek wieczorem o godz. 8.15

znakomity zespół wiedeńskich artystów da

tylko jedno przedstawienie najnowszego u-

tworu popularnego pisarza węgierskiego

L. Bus-Fekete'go, współczesną satyryczną

komedię „Jean'* graną do niedawna z nie-

bywałym powodzeniem w Wiedniu, Na

czele zespołu stoją znani naszej publicz.

mości z zeszłorocznego występu w komedii

„Ping-Pong”, jak również w szeregu fil-

mów, ulubieńcy wiedeńskiej publiczności

— Lili Darvas i Hans Jaray. Dalszą obsadę

stanowią wybitne siły zespołu: Joanna

Tervin, świetny aktor  charakterystyczny

Kurt Lessen, Egon Jordan, Vilma  Dogi-

scher, Elza Fóry, Teodor Grieg, Herman

Brix. Zapowiedź jedynego występu znako-

mitego zespołu wiedeńskiego artystów o-

budził w mieście olbrzymie zainteresowa-

Go-

Nowe władze Z. O. R.
Na przedwczorajszym zjeździe, Aleksander (Grodno) i„DP i o) i por. rez. R
a wybrano nowe władze|manowski Edward Gedi. +
OR. || : | Komisja Rewizyjna: płk. em. Do-
RE zostali: prezes — POT. | mański Bronisław, por. p. r. Pożary-

rez. Jan Tyszkiewicz, wiceprezesi: | sk; Kazimierz i por. rez, Woynickikkpt. dpi. rez. Piotr Dunin-Borkow-|Edward z-ca pkt. rez acz: Wie
ski, ppłk. em. Witold Światopełk-|told. | " : 3
Mirski, mjr. rez. Stefan Spaczyński,| Sąd Koldžesidki: mi
por .rez. mgr. Antoni Minkiewicz. | sd. Koleteńdi: mjf: rez. Śtyni-

Członkowie: kpt. rez. Fela Józef, = Bolesław, por. rez. Florczakazimierz, ppor. rez. Jankowski Wi-por. rez. inż. Glatman Juliusz, ppor; ё : lacła,„ | told, ppor. rez. Łuczywek Jan, :

ppor res. Gulewicz Pio, pporrez | rez. Ładysz Adoli, por. rez, Józelo
Szutowicz Henryk, por. rez. Micało- ża 20 EL Ch: esir
wicz Kazimierz, mjr. rez. Wierzchow| ' 2 a Głaz sk Wacł 1

( * |. ei aciaw i  ski Wladystaw, pchor. rez. Bohdzie-1 3 TAB
wicz Stanisław, por. rez. inż, Erd- kpt. lek. rez, Mienicki Marian.
man Antoni, kpt. rez. Wołodźko
Piotr, ppor. rez. Markowski Kon-
stanty, kpt. p. r. Obiezierski Michał,
por. rez. Zawadzki Władysław, ppor.|
rez. Czernichowski Józet, ppor. rez.
Nieciejowski Eugeniusz,. ppor. rez.
Wolski Tadeusz, ppor. rez. Hajdul
Kazimierz, por. rez. Kondratowicz
Mikołaj, por. rez. Kikwllicz Czesław
— z Wilna.

Por. rez. inż.

 

W dniu 25 b. m. odbyło się ze-
| branie Str. Narodowego w Oszmia-
| nie. Olbeicnych było 50 członków.

Na zebraniu reierat ideowy na te-Kwaszczyński Lu- | у е ;
е “| mat „Niebezpieczeństwo żydowskiecjan (Baranowicze), por. rez. Kuž-| RaZ, 4 : zę

micki Wacław (Szczuczyn Now.), | dla Połski i środki przeciwdziałania
ppor. rez. Bortkiewicz Jan (Lida),| wygłosił p. Edward Zienkiewicz. Po
pchor. rez. Bielanowicz Leonard [eieTacie wywiązała się bardzo ożyr

w której zabrało(Oszmiana), por. rez. Zawadzki Je:|Włona dyskusja,
rzy (Nowogródek), ppor. rez. Bory-| $łos szereg osób.
to Stanisław (Święciany), ppor. rez.|
Melicki Stanisław (Stołpce), ppor.
rez. Ciupiński

(Suwał-
(Brasław),
Franciszek

ppor. rez. Čiecierski Jozei
ki), Wiktor Żebrowski
ppor. rez. Kedzielski nie, to też popyt na bilety postępuje w

szybkim tempie. Pozostałe bilety znajdują

się w sprzedaży w kasie teatru „Lutnia“.

Jutro w środę „Mazepa”* w premiero-

| wej obsadzie.

į szawskiego teatru „Ateneum“

— Stefan Jaracz — 1 zespołem war-
rozpoczyna

(Grodno), rez.por.

OD ADMINISTRACJI  | gościane występy w Teatrze Miejskim na

Pohulance w sobotę bież. tygodnia, dnia 1
maja br. w znakomitej komedii Moliera

„Szkoła żon* w swej wielkiej kreacji roli
Arnolda. — Przedsprzedaż biletów rozpocz
nie się w środę w kasie teatru „Lutnia“.

— Teatr Muzyczny „Lutnia* Występy
J. Kulczyckiejj Ostatnie przedstawienia
„Władczyni Filmu". Dziś i jutro ostatnie

przedstawienia op. Gilberta „Władczyni

Filmu". Operetka grana będzie po cenach

propagandowych.

— Sobotnia premiera w „Lutni*, „Tan-

cerka z Andaluzji". op. H. Hirscha z wy-

stępem J. Kulczyckiej i M. Wawrzkowicza

w rolach głównych i M. Tatrzańskiego w

niezmiernie komicznej roli tessia-lowelasa,

po raz pierwszy grana będzie w sobotę»

Będzie to rozpoczęcie letniego sezonu, dla
którego repertuar będzie dobierany lżej-

prenumeratę do dn. 30
bezwzględnie wstrzymać

Obyczaje wiejskie pod wielu
względami są bardziej rygorystycz-
ne i pewien konwencjonalizm bar-
dziej surowy od reguł towarzyskich,
obowiązujących wśród ster kultu-
ralnych.

Tak np. wolno każdemu niepro-

Uprzejmje zawiadamiamy, że wszystkim naszym ŚZ.

PRENUMERATOROM, którzy nie opłacą należności za
b. m. będziemy zmuszeni
przesyłanie pisma z dniem

Około 12-tu dobrze podochoco-
„mych młodzieńców udało się na we-
sele, odbywające się u Feliksa Jan-

| szysa. Nie poprzestając na potań-
| culkach, zażądali wódki i przeką-
| sek, a gdy pan młody odmówił, nie-

proszeni goście przypuścili szturm

 

  

  

 

© ik

ropika
mydio hygieniezne
do twarzy i ką-
pieli o subtelnym
i długotrwałym

zapachu,

Kosztuje tylko
50 groszy,

Henryk Żak 

 

   

 

 

Zebranie Stronnictwa Narodowego
w Oszmianie

Zebrani postanowili nie ustawać
w. walce o spolszczenie Oszmiany i
wytężyć wszystkie siły do popiera-
nia i stwarzania chrześcijańskich
placówek handlowych i rzemieślni-
szych. Zełfbranie zakończono odśpie-
waniem „Hymnu Młodych”,

Po zebraniu odbyła się odprawa
kierowników placówek z powiatu

| oszmiańskiego.

 

pik p. 2fiearie Altd(Nłeswec,, _ Takiej reklamy jeszcze nie było
Nieraz już w pogoni za sensacją, zda. kursy etc., nieraz już stosowano system do-

rzały się ogłoszenia iirm handlowych, wy-, dawania do jakichś przedmiotów czegoś dla

Rola-Janicki  znaczających różne nagrody za szarady, kon- rcklamy darmo, nigdy dotąd jednak nie da-

| wano nożyków do golenia zupeinie za dar-
| mo, w celu dania możności zapoznania się
z ich wysokim gatunkiem, najszerszej pu-
bliczności.

Wyłom pod tym względem zrobiła obec-
nie reprezentantka fabryki warszawskiej
„Grom*, firma Krzysztoi Brun i Syn, która

jedynie za wzięcie odpowiedniego ogłosze-

nia zapowiada, że każdy skiep, prowadzący

nożyki, wyda wzamian za takie ogłoszenie
jeden clastyczny nożyk GROM EXTRA
CIENKI, darmo,

Nie chodzi więc tutaj o rozreklainowa-

nie swojej firmy, a chodzi poprostu o odda-

nie pod ocenę najszerszej publiczności ga-

aa rynek.

Są to jedyne polskie elastyczne nożyki

z elektrycznie odpuszczonymi bokami, dzię-
ki czemu ostrze ich jest niebywale zahario-

wane, a boki odpuszczone i giętkie.Wrezuł
tacie nożykami GROM osiąga się dużo lep-

sze ogołenie i większą ich ilość przy zupel-

nej niełamliwości w maszynkach.

We własnym interesie nie zapominajcie

wyciąć ogłoszeń, jakie się ukażą w dniu 30

kwietnia rb. w naszem piśmie i zamienić je

tunku nożyków w jesieni wypuszczonych

Szy. szonemiu przyjść na wieczorek, we- do stołu. Goście „proszeni” stanęli— Środa Literacka. W dn. 28 bm.
wygłosi Ur. Jerzy Orda dyskusyjny
odczyt p. t. „Odrębności stylowe
dawne, Sztuki wileńskiej”, ilustro-
wany przeźroczami. Początek o $.
20 m. 15.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

Coinięto koncesje żydom.
Decyzją Urzędu Wojewódzkiego za
kwiecień na obszarze Wilna zostały
cofnięte za przekroczenia przepisów.
rozporządzenia ministra przemysłu i
handlu z dn. 5.9 36 r. o warunkach
obrotu mięsem, pochodzącym z u-
boju rytualnego, 4 koncesje, a to:
Bejniszowi Szntupowi, Jochie Chej-
kier, Rozie Lewin i Frumie Gerszo-

— „Złocisty ptak” w „Lutni“. Premiera

„Zlocistego Ptaka” odbędzie się w niedzie-

lę o godz. 12.15 w poł. Rolę tytułową wy-

kona M. Martówna, której tańce będą u-

kładu własnego.

— Hinduski balet „Menaka* w Wilnie.

W środę 5 i czwartek 6 maja odbędą się

w teatrze „Lutnia” dwa występy znako-

mitego zespołu hinduskiego „Menaka”.

& za kotai studio
POZNANSKI CHOR ARCHIKATEDRALNY
w koncercie Polskiego Radia z „Romy“.

'Tegoroczne koncerty Polskiego Radia,

urządzane w sali Domu Katolickiego „Ro-

sele i t. p., by wziąć udział w „po- ; w obronie swej wyżerki i napitków.

tańculkach, ale mie wolno mu Za” | Wszczęła się bójka, w trakcie któ-
siadać do stołu. Ten przywilej przy-| rej atak jąc rozebrali piec, uż
sługuje tylko gościom proszonym. | wajae "cegieł jako pocisków. Jeden

Na. z4lb.. nięprzestrzegania tegoZ „obrońców”, Józef Sakowicz użył
Pie a krwawe zaj: | „ieprawnie posiadanego rewolweru,
Turgi siL PZ EM. | strzelając kilkakrotnie do napastni-

: | ków i raniąc jednego z nich, Broni-
OODAKINE|Sława Staszyńskiego, w nogę.

Sąd Okręgowy w Wilnie. skazał
DZIŚ CIEKAWY REPORTAŻ. Sakowicza na 6 miesięcy więzienia.

Dziś o godzinie 18.20 Tadeusz Bulsie-) a (mik).
wicz przeprowadzi ciekawy reportaż 2 Izby|omg;
Zatrzymań dla nieletnich pt. „Z bruku|Chcesz zapobiec klęsce analiabe-
ulicy”, tyzmu — złóż ołiarę na

DAR NARODOWY 3-GO MAJA
Koato czekowe P. K. O. Nr. 700.168.

  
na próbne nożyki.
 

Wywóz zwierząt
żywych

Ostatnio wywieziono 104 konie
do Anglii i Holandii. Ta coraz bar-
„dziej zwięlkszająca się pozycja elks-
portowa świadczy dobitnie o rozwo-
ju hodowli koni na Wileńszczyźnie.

"Pozatem wywieziono w ramach
umowy _ polsko - niemieckiej 900
świń. W końcu zeszłego miesiąca
rozpoczęto wysyłłkę raków na rynki

Francji i Szwajcarji. (S) 

  

r
o

 

nowicz.
RÓŻNE.|ma* stały się zupełnie nową i dotychozas Poiskie Radio Wilno 7

— Otrzymališmy list treści na- miespolykaną w Polsce placówką  kultury Wtorek, dnia 27 kwietnia 1937 r. | ‹
stępującej: | muzycznej, Tutaj zaznajamia się publicz- 6.50: Muzyka (płyty). 7.30: Informacje i,

ność warszawska i radiosłuchacze z dzie-| Giełda roln. 7.35: Muzyka (płyty). 8.00:W. „Dzienniku Wileńskim” z dn.
23.IV 37 we wzmiance pod tytułem
„Aresztowanie inż. Goldberga nie-
ori jest jakobym był niebieskim

ptakiem polującym na posażne pan-
ny i uolųIdeal jakobym okra-
dał sklep teściowej, natomiast praw-
dą jest, że toczy się dochodzenie w
sprawie czeiku.

Z poważaniem M, Goldberg.

KRONIKA POLICYJNA.
— ĄQgresywna żydówka bije 12-letnią

dziewczynkę. Wczoraj około godziny 7.20

wiecz. podczas przechodzenia mostu Zielo-

nego została potrącona przez pewną ży-

dówkę w wieku lat 40 — 12-letnia Irena

Stefanowiczówna (Promień 13). Gdy dziew-

czynka w grzecznej formie zwróciła uwagę
żydówce, że mie wolno potrącać przechod-

niów — żydówka z pięściami rzuciła się na

Stefanowiczównę i poczęła ją bić.

łami mistrzów polskich i obcych, których

gdzie indziej nie ma się okazji usłyszeć.

Wystarczy przypomnieć, iż w „Romie”* wy-

stawiono po raz pierwszy w Warszawie, w

całości „Harnasie”, a także od wielu lat w

Polsce nie wystawiane oratorium „Stabat

Mater“. Z tej estrady zapoznano  publicz-

ność i radiosłuchaczy z nieznanymi dotych-

czas utworami współczesnych i dawnych

kompozytorów, wziąwszy choćby pod uwa-

gę dwa koncerty saksofonowe wykonane

przez najlepszego obecnie saksofonistę

szwedzkiego Raschera. Coraz bardziej u-

wydatnia się obraz całokształtu tych im-

prez, coraz korzystniejszy jest ich bilans.

Koncert z dn. 27 kwietnia o godz. 20.00
odbiega charakterem od utartych ram
wielkich estrad koncertowych.  Zapowie-

dziany jest występ Poznańskiego Chóru

Archikatedralnego pod dyr. ks. Wacława

Gieburowskiego. Chór ten jako najlepszy w

RozbudowaAudycja dla szkół. 11.30: Audycja dla szkół.|

11.57: Sygnał czasu. 12.00: Hejnał. 12.03:|

Wileńska Orkiestra Kameralna pod dyr. _ Tegoroczny ruch budowlany w
Wł. Szczepańskiego. 12.50: Pogadanka rol- W/arszawie zapowiada się zupełnie
nicza Kazimierza Powiłańskiego — Wiosen- dobrze. Według wiadomości nadzo-
ne prace w sadzie. 13,00: Muzyka popular-| ru budowlanego rozpoczęto w r. b.

na (płytyj. 15.00: Wiadomości gospodarcze. (budowę 423 domów mieszkalnych

15.15: Instrumenty ulicy (płyty). 15.25: | oraz przeprowadzona będzie budo-
cie kulturalne. 15.30: Codzienny odcinek! wa 1219 domów, iktóre zaczęto sta-
prozy. 15.40: Program na środę. 15.45: Mu- ,wiać w r. 1936. Ogółem więc w bu-
zyka polska (płyty). 16.00: Ze spraw litew- | dowie znajduje się obecnie w stolicy

skich w jęz. polskim. 16.10: Moniuszko

(płyty). 16.15: Skrzynka P.K,O. 16.30: Kon-

cert ukraińskiego chóru Narodowego im.

Łysenki, pod dyr. S. Sołohuba. 17.00: Dni
powszednie Państwa Kowalskich — po-
wieść. 17.15: Koncert solistów. 17.50: Po-

gromca — monolog. 18.00: Pogadanka aktu-

alna. 18.10: Współpraca sportu szkolnego

ze sportem zawodniczym pogadan-

ka. 18.20: „ Z bruku ulicy' — transmisja z

|1642 objektów. Liczba ich w pełni
| sezonu zwiększy się znacznie i nie-

wątpliwie przekroczy cyfrę zeszłor

roczną. Jak wiadomo w roku ze-

szłym zbudowano obółem 2516 о-

bjektów.
„ Należy podkreślić, że w r. b. w

budowie znajduje się szereg bardzo

Rozwiązanie Stow..

Warszawy
‚ poważnyich wielopiętrowych objek-
(tów o dużej kubaturze. M. in. wy-
, mienić należy szpital wojskowy przy
tul. Topolowej, gmach dworca Głów-

| nego, gmach Centralnej poczty, trzy,
| wielkie domy przy ul. Marszałkow-
skiej oraz wielki budynek włoskiego

| 4owarzystwa ubezpieczeń na pl
| Trzech Krzyży.
EI ILLATELIERCEZRZEDOM

Giełda warszawska :
z dn. 26. 4. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 98.80
RAmsterd. 289.25 - 289.87
Londyn 26.05 26.12
N. J. czeki 5275, 529
Paryž 2344 23.50
Praga 18.39 18.44'W obronie dziecka stanęło 2 przechod-

niów Polaków, którzy agresywną żydówkę| Polsce i jeden z nielicznych, najlepszych|Izby Zatrzymań w Wilnie — reportaż —

oddali w ręce policjanta. (h) chórów kościelnych Europy cieszy się| Tadeusz Bulsiewicz. 18.40: Muzyka dawna Esperantystów i 2a =Z J e:

— Zatrzymanie oszusta. Z polecenia| wszędzie jaknajlepszą opinią. Program| (płyty). 19.00: Tradycjonalizm i rewolucjo- Decyzją starostwa grodzkiego к 0‚ iš

wtorkowy obeejmuje natchnione dzieła| nizm -— dyskusja - K. Górski i M. Lima-|Południowo - Warszawsikiego zosta- ap ry:

у 3 proc. pož. Inw. 1 emisja rejwładz śledczych aresztowany został nieja-

ki Antoni Krzywicki (Prywatny 7/5), który
podając się za inżyniera dokonał w Wilnie

oszustwa. (h)
— Nocne włamania do mieszkań. Do

mieszkania Kozieł-Poklewskiego (Sosnowa

7) wczorajszej mocy dostali się złodzieje,

którzy skradli garderobę,  biżuterję, pisto-
let, gotówkę w wysokości45zł.iinne

rzeczy wartości około 400 zł.

 

wielkich mistrzów muzyki kościelnej, jak
części „Missa Papea Marcelli" — Palestri-

ny, dzieła Wacława z Szamotuł, Bruckne-
ra i innych. W. części symfonicznej ode-

grane zostaną utwory dotychczas u nas nie

śrane: Charubiniego — Symfonia D-Dur, i

Rymskiego-Korsakowa suita z opery „Le-

genda o niewidzialnym mieście Kiteż i

dsiewicy Fewromii”,
 nowski, 19.20: Koncert Orkiestry Adama

Hermana — transmisja z Wystawy Radio-

wej. 22.30: Powieściopisarz a fabrykant po-

wieści — szkic literacki. 22,45: Tańczymy

(płyty). 23.00: Zakończenie programu. —

Uwaga — 20.00: Pogadanka muzyczna —
wygłosi St. Golachowski. 20.15: Koncert

symfoniczny z sali domu katolickiego — 
„Rema“.

ło rozwiązane stowarzyszenie p. n.
„Stowarzyszenie Esperantystów So-
cjalistów w Polsce", z siedzibą przy
ulicy Zielonej Nr. 29. Przeprowa-
dzona przez władze  administracyj-
ne lustracja ujawniła, że Stowarzy-
szenie przejawia działalność wywro-
tową oraz skupia członków — Кага-
mych za działalność antypaństwową. 

5 proc. konwersyjna 59.25
kolejowa — —
dolarowa 54.50 kupon 7.70
premj. dolarowa 44.50
stabiliz. 368.00 kupon 3.92
konsolid. 55,25 55.38

waluty:
Dol, amer. 528 525 |pół

L
s
d

+
a
a Marki niem. 124.00 121.00  



 

© SHIRLEY
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Spiewa. Taficzy jak nigdy w filmie

 

 

 

 

„BOGATE BIEDACTWO"
UWAGA: Dzieci nabywający bilety na parter otrzymują

bezpłatnie na pamiątkę fotografię SHIRLEYKI. Nad prog.: BUSTER САЕТОМ i inni

 

Najnowszy fllm genialnego

Rene CGlaira

Jutro 66
Helios
 

 

Upior na Sprzedaż
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sgo: S Е HELIOS E Kolosaine powodzenie: A й

S 5 э dzień Najpiękniejsza epopea miłosna. IDEALNA KĄPIEL

asiona  JANO pana. |  KOGODNIEUROBE
kontrolowane przez Stację Oceny Nasion w Wilnie Ba ANi SiA Hetman Zbójnicki.

poleca 3 Nad program: Hatrakcja kolorowa i aktualia. "p

CENTRALA ZAOPATRZEŃ ©6RODNICZYCM г z “T Popierajcie
wino, „Zawalna28, tel. 21-48 ž b Polskie Kino DE Gialki s

Cenniki na żądanie bezpłatnie są Światowid EE handel i przemysł

od 33 polski p. t. 2. z

że W rolach głównych: znakomita, R ri E Bodo Želichowska, Brodniewicz, chrześcijański

ULGA DLA CIERPIĄCYCH! 8 3 egzotyczna gwiazda e 3 e 9 Znicz i inni. Niezwykłe

Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach, Ę a| napięcie akcji. Niespotykany przepych wystawy. Nad program ciekawe dodatki. ESTNERO TSS

ischias i t.p. skuteoznie dziala naeieranie a MMM НОЫЕ r |» aa k ias sko ini ss
E b tą ju е litе _Ё a i i a | ———2Lokale senna Giełda zbożewo -towarowa

„Embeta - Stawolit" 5% 8 F U Т R A a ROA i Iniarska w Wilnie
Mgr. W. PAZDZIERšKIEGO 8 DUŻY LOKAL Z SALĄ do wynajęcia w

 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

  

pobliżu ul. Mickiewicza. Sala, trzy pokoje,

 

Leon Łopuszański

  

  
 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

z dnia 25 4. 37.

(ŚR e ama mima wam | w oowaniio || LEON ŁOPUSZAŃSKI | Ge aso nia Л РЕ.| _ Си oru ri sov i
‚ $- = a =jny na siedzibę stowarzyszenia, lub na lowej ja-

=== tel. 22-35. E PŁASZCZE damskie modele E większy warsztat, może być szopa na | koci, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

a TAN AT AE SBB E | garaż. Dowiedzieč się w admin. „Dziennika| mzlnej taryfie przewozowej (1 009 k

Największy wybór modnego, RZ z ZzzoS ž Wielki wybór. Ceny niskie 5 Wileńskiego”. ko WR st Pi ae na

POM MY
S Liai i >, = ZĘ 3 k .

o ы ММ 1 са { až |iiii Letniska sęoR RT7

w chrześcijań- Wilno 230040000000000000000
< z

skiej SA W. NOWICKI were 30 — LETNISKO nowowybudowane, w okolicy W złotych:

ną sezon wiosenny i letni polecamy DLA KILKU Ź R 6 DŁO PRACY” |Szumska w lesie sosnowym nad rzeką Wi- | Żyto I stand, 696 g/l *) 23.00 — 2350

obuwie: spacerowe, wizytowe, Sportowe f|bardzo ubogich stu. s lenką w ladnej okolicy tanio do wynajęcia. | Żyto II stand, 670 g/l °) — — Sa,

dziurkowane,=modne w a opanki, rzymki, map eini i WILNO, TROCKA 19—4 Adres iwarunki wAdm. „Dz. Wil”.864 GA pa. = Za 28.50 — 29.00

gandiówki, sandałki i t. d. ez środków do 1- a GRE |LETNISKO ; tanku  Szkli z В “= 28.00 —* 28.50

Codziennie nadchodzą nowości sezonowe trzymania prosi o u- pe Np od DES PPbabe utrzymaniem.R Gajos "od AS40 Jęczmień I stand.

KES branie, obuwiei żyw obstałunki jak i reperacje w zakresie: min, koleją, tudzież organizuje się komplet ‚ 7 678/673 g/l 24.00 — 24.50

WG: i pe ul.| TRYKOTARSTWA — nowe serwety i re-|chiopcėw w wieku 9—14 lat pod fachową zA aje #1 2300 — 2350

amkowa ©. * Й „|opieką. Oraz w Druskienikach na Pogance 2 я

W zawrotnym tempie życia a НроЕ Sp act BIELIŹNIAR pokoje z utrzymaniem. Informacje: Wilno, |wes I stand. 4g/l 2% — 2275

dobie rekordėw, zdobyczy — NAUCZYCIELKA: STWA I KRAWIECCZYZNY. Zawalna 1 m. 1. 871—5| Owies II stand. 445 gl 21.25 — 0

bije wszystkie rekordy EWIE ak Ceny b. niskie, — o = Gryka 610 g/l 28.50 — 2940

= kto dobrze czasliczy >> z adasia ZDZ OZOZ DOZOOOO Praca poszukiwana \ eg am:e eo

da * ь ЗОМ U pk ac — wag. stoc, 5 T a

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE Sai LG(K IK TOS NAUCZYCIELKI,  korepetytorki, wycho- | Len trrep. stand. Woło-

oleca x х wawczynie, bony i wszelkiego rodzaju |żyn b. I sk. 216.50 1840.00 —- 1900.00

P Micklewicza 4, ać a, = „kupno i sprzedaż służbę domową poleca Wojew. Biuro Fun- Lea trzep. stand. Horo-

W. JUREWICZ asiswis  ||owoie zie sprawowa-|DO-SPRZEDANIA folwark 20 hekt. dobrej cisza. Pracy, Pomnalska 5. tel. 1206 dd A T =
mie powierzonej mu| ziemi, sad, park, rzeka, budynki wkompie- PIELĘGNIARKA - WYCHOWAWCZYNI as PY

a ZES pracy, rzucił rodzinę cie, dom 8 pokojowy (pałacyk), od Wilna|przyjmie posadę do dziecka. Zgodzi się ta Ia stand Traby B s ZAR

i wyjechał w niewia-| 16 kil,odkolei 7 КИ. od szosy 4 kil,5 hek.|na wyjazd. Referencje pierwszorzędne, ul. I ae as 1 20.00 — 1860.00
EE|jomym kierunku. Olłąk na 1300 pudów siana. Cena 17,000 zł. | Garbarska 16—6 А. С. La asy Horodzlej b : ;

WYTWORNIA MALARSKA oginąsojInf.Mickiewicza 46—9od3—4 po Pol: 883 BOSZUKUJĘ posady gospodynilub do| Isk. 303.10 9 2060,00 — 2160.00
zoSi A Zi |DO SPRZEDANIA plac własnej ziemi| wszystkiego, dobrze samodzieline gotuję. |Kądzie!l Horodziejska b. i

- zaa = Ai2ul. pm = 26 2 zł.| Dobre reterencje. Mostowa 9 m. 30. sk. 216,50 1700.00 — 1740.00

į 8 > : Inform. Mickiewicza m. —4 po, > m |Targaniec mocrony asor-

WALERIANA WOŻŹNICKIEGO moseckoapl SI ŠAT LeraAglaia ia|Oe TOO 1100.00 — 1200.60

^ WILNO, DOMINIKANSKA 13, TEL. 20—09 Nr. 8. *Tel. 13-74. SKLEP spożywczy z urządzeniem i towa- ry przy chorych oraz wszelkie zabiegi pie- *) Przy ulgowych taryfach, = których

malowanie fasady domów, ścian sufitów, okien, drzwi, rem do sprzedania Legionowa 8. sj lęgniarskie. Poważne referencje, Wilno, ul. korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

podłóg, tapetowanie i t. p. roboty PORZUCONA Wiłkomierska Nr. 3 m. 8 vis A vis kościoła |nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

wszelkie remonty i przeróbki
Szyldy na szkie, drzewie, biasze, wypukłe, napisy

na płótnie, oknach i inne
Po cenach niskich, wykonanie solidne i fachowe

EIKA AE ODRA O ZEBY. GS SEO

LICYTACJA

w. lakładzie Zastawalczym Komunalnej kasy Sszczędności m. Wilda
Ul. Trocka Nr. 14 (mury po-Franciszkańskie) Telefon 7-27

odbędzie się w dniach 10, 11, 12, 13 i 4 maja 1937 roku

o godz. 5-ej p. p. (17-ej) sprzedażz licytacji przeterminowanych

zastawów, używanych od Ne 11125 do Ne 89504 i nieużywanych

od Ne 132 do Ne 3944, których terminy ulgowe (sprzedaży z licy-

tacji) upłynęły do dnia 10 kwietnia 1937r. Powtórna licytacja za-

stawównie sprzedanych na 1-szej licytacji odbędzie się w pić z lombardu ma- IE >

tym że terminie licytacyjnym. Dyrekcja. _||szyny. Łask. ofiary az. |=sSi saa)

przez męża z dwoj-
giem dzieci 1'/: roku
i 8 lat, bez żadnych
środków do życia
prosi o jakąkolwiek
pomoc. J. Jasińskie-
go 1—12 Witko Emil-
ja lub do adm. „Dz.
Wi“.

Dzierżawy

chętnie
go 1. Inf.: Mickiewicza 17—2.

POKÓJumeblowany z
walnošcią kuchni do wynajęcia,
sytecka 9—15,

WDOWA
z 2-giem dzieci, szy-
ciemmogłaby zarobić
na utrzymanie lecz
mie ma za co wyku-

na „kupno maszyny”

DO WYDZIERŻAWIENIA ogród owocowy

 

W DOMU Nr.6 PRZY UL. GIMNAZJALEJ

Wil.” $amże adres. Reklama jest dźwignią handlu
 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

„dły ipazury
Dwyer wrócił do bungalowu, mi- ido niczego, a tu jeszcze gorzej. Nim

nął. ponurych, czujnyłch strażników,wybije ostateczna godzina, chciał-
i udał Idobry humor. |bym pana prosić o jedną rzecz.
— Wieczorem się złapie — oznaj- — Siucham.

mił, — I będzie spokój na zawsze.| — — Hussein skradł mi rewolwer.
Dora podała śniadanie, które zje- | Niech mi pan da swój. Jeżeli będą

dli przy stoliku, przysuniętym do chcieli porwać Dorę, położę się tu-

leżaka Siianhope'a. Ten nie mógł się taj i będę walił do každego, kto

ruszać. Poszarpane mięśnie zbyt u- wetknie łeb w drzwi.
cierpiały, skutkiem nocnej eskapady| — — Obaj będziemy strzelali.

i noga była sztywna jak drąg. Ga- — To nie pańska sprawa, Dwyer.
wędzili o wszystkim, prócz tego, co až 4 Ž у

mieli na myśli — o Londynie, o ko- Dzielny©a J
lei . : ce) | — Dzi człowiek z pana Ja-
lei Dwyera, o paryskich kasztanach Gia bylas widoki. walid?
na wiosnę, o cenach na surowiec
Ikauczukowy, o najlepszych sposo- — Chwilę możemy się bronić, ale

bach uchronienia garderoby kobiecej | prawdopodobnie podpaliliby w koń-
|cu bungalow. Wi każdym razie tro-od pleśni w klimacie podzwrotniko-

wym — o rzeczach, które ich Hziś chę byśmy ich wytłukli.

nic nie obchodziły. | "Oni mogli czekać, ale dżungla nie

W chwili, gdy Dora wyszła znów | czekała. Nawet żar południa minął

76

 

przyjmuje adm. „Dz.

św. Rafała. X ais SL

| MŁODA, energiczna, wykształcona, inteli-

gentna pani poszukuje pracy pielęgniarki

ogrodnikowi przy ul. Piłsudskie- do chorych lub do dzieci, Dowiedzieć się

869—2 w adm. „Dziennika Wileńskiego"

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy
inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 m 5 б —

K S = „ |RZĄDCA-EKONOM, szkola rolnicza, dłu-
pianinem z uży-

Uniwer-

lub ul

Św. ignacego 3—16.

WOŻNEGO, dozorcy lub t. pod. pracy po-

szukuje młody, mężczyzna, może złożyć

| kaucję do 500 zł. Kopanica 1 m. 1, _889
 

goletnia praktyka, samotny, poszukuje po-

sady. Zgłoszenia: Gienek Rowiński, poczta

Brok, wojew. Białost.
‚ TA AT SVESTAPACS

Nauka

 

| śroszy

[200 klas

STUDENT U. S. B. udziela na dogodnych

warunkach korepetycji. Specjalność: język

łaciński i francuski, Połocka 9 m. 5.

Różna
PILNOWANIA mieszkanialubna przycho-
dzącą poszukuje kobieta uczciwa, pracowi-
ta, Adres w adm. „Dz. Wil.".

ROŚLINY POKOJOWE przesadza ogrodnik
fachowiec. Oferty pod „Rośliny* w Admi-
nistracji „Dziennika Wileńskiego".

taniej w odległościach powytsj

 

 

stawą koleją na roczny okres od zaraz po-

 

 pok. mieszk.zewszelkiemi wygodami _ |iNSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-
MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią, przedpok. chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium

światłem elektr. do wynaj. Konarskiego 40. Szkoln). 8

  

mym miejscu na niebie“, co wczoraj
w chwili układu z ksajowcami, w
dżungli zakotłuje się jak. w piekle.

Siedzieli w milczeniu. W. bunga-
lowie paliła się jedna lampa. Zegar
cygar na konsolce.
— Jak mi żal... — zaczęła nagle

Dora, spoglądając na Dwyera.
— Czego pani żal?

zmierzch. Ropuchy drzewne podjęły
przerwany koncert.
W ciągu dnia Dora okazywała

najlepszy humor z trójki, ale z za-

padnięciem nocy część odwagi ją

opuściła. Zdawało jej się, że znów

słyszy niesamwite, groźne bicie w

bębny i patrzy przez pręty klatki

tygrysiej na obręcz. strasznych dzid.|

Zresztą dzidy nie przestały grozić.| —— йе wiciąśnęłam pana w tę

W równych odstępach czasu migały okropność.

koło okien lub migotaty koło we- — Pani mnie nie wciągnęła —

randy. Strażnicy bez przerwy ob-|odrzekł spokojnie. — Sam przyr

chodzili bungalow bez szmeru — |szddłem.

boso. |  -- Ale mnie się zdaje, że wtedy
mienia owa do | na okręcie, gdy powiedziałam panu,

pułapki. Stała pusta — nastawiona,|że jądę do Sungai, pan sobie pomy-

oczekująca. Gdy się zrobiło ciemno, !siai, že dż ie Rowi ie być

koza zaczęła beczeć głośniej, jakby mnie wzywać, że może... miałam o

przeczuwała, że w czarnych głębiach | nim wyobrażenie niezgodnie z praw-
© iungli czai 516 EE ie „dą. Miam takie podejrzenie, że pan

Dwyer zaciął usta, Od tego, czy bek| zjechał tu tak prędko i rozbił obóz

 

szukuje mleczarnia W, Czechowicza, Wślno,

Zarzeczna 10.. 882—2 
EARNDIN IS SDA NA EA KOZA

— Doro, nie mówiłem ci, i Dwyer

jest honorowy, żeby ci to. powie-

dzieć, ale pierwsze nasze spotka-

nie...

— Wiedziałem — przerwał z po-
śpiechem Dwyer — wiedziałem, że

pani zrobiła wspaniały wybór.
Dora ujęła męża za ręlkę, spojrza-

ła na niego słodko i zaczęli słuchać,

jalk zegar cylka. Naftowa lampa rzu-

cały krąg žėlicgo światła, które-

go skraj zlewał się w otwartych

drzwiach ze srebrną jasnością ze

dworu, Księżyc stał wysoko na

gwiaździstym niebie,  oświetlając

alżiunglę — wilgotną, faiującą, cichą,

podobnego do ciemnego, zbałwanio-
nego jeziora.
Dwyer nasłuchiwał. Strzelbę miał

na stole na dosiąg ręki. Rewolwer

był ukrytypod poduszką Stanhopea.

Dwyer widzział, na jaki sygnał zgasi

 

'rojga ludzi.
Najgorsza była chwila wzejścia

ssiężyca. Dwyer widział na Wischo-|

dzie wschód księżyca tysiące razy,|

ale nigdy satelita ziemi nie przejął|

| po herbatę, Stanhope zapytał spo- |szybciej niż zwyikle. Iprędzej, niż

kojnie: > 4 | zwyikle, cienie drzew i zarośli zaszły

— Więc jakie szanse? |dlugimi smugami na Ikarczowisko.

Dwyer potrząsnął głową. Stan-  Moskity zaczęły wieczorne brzęcze-

hope, bardzo blady, zaciął usta. |nie, argus, może ten sam co o świ-
— Psiakrew, w Londynie byłem 'cie, odezwał się melodyjnie. Zapadł

  

$DJMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godr, 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Ko

słowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty sa wierez Óru

go taką zgrozą. A przecież wyglądał|

zwyczajnie: bliski pełni, srebrzysty:   

kozy zwabi tygrysa, zależało żykie|niedaleko, żeby się mną opiekować.
Czy nie mam racji?

— Prawie — przyznał się.

Dora popatrzyła tkliwie na męża.

— No, ja potrzebowałam opieki,

ale o męża nie miał się pan (co tra-

ić. Od pierwszego z nim spotkania

 

śliczny, podobny do ogromnejperły. | jusiał pan poznać...

Ale skoro tym razem odbędzie swo-| " Stanhope nie pozwolił jej io-

ją drogę i znajdzie się „w tym sa- kończyć.  
  

    
я

я odnosceniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, k

mumikaty zł, 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr. zu tekatem (10 iam.) 15 gr. Drobne

ku 30 gr. Za ogłoszenia cytrowę i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukującysh pracy

sobie prawo miany termian druku ogłonzeń * mie prnyjmuje »ratrweżoń miejsex:

lampę i potwie za broń. Na dworze

sto par czarnych oczu śledziło drogę

księżyca, a w głębi dżungli, pod

drzewami durio, na skraju mocza-

rów, nad brzegami strumieni w wio-

skach salkai jeszcze więcej oczu

patrzyło na tej samej wysokości co

wczoraj, gdy nań pokazał palec bia-
łego człowieka.

(D. <. n.)

M TIT ISI
wartalnie el, 7 gr. 50, xegranicą sł, 6—

ogłoszenia w dziale ogłonzeniowym se

50%/4 mnitki, Admiaistraoja sxastrzega

 

, Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

 

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


