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Zwycięski marsz wojsk marodowyth
Madryt wkrótce będzie odcięty

ZWRÓCENIE ZŁOTEJ KORONY
MATCE BOSKIEJ „MACARENIE*

SEWILLA. 11.3. W ubiegłą sobo-
tę odbyło się uroczystość zwrócenia
złotej korony ozdobionej drogiemi
kamieniami Matce Boskiej ,„Macare-
nie“ czczonej w całej Hiszpanii ze
szczególnym kultem w Andaluzji.
Korona ta została w pierwszych ty-
śodniach powstania złożona przez
„Bractwo” w ręce dowódcy armii po'
łudn., celem spieniężenia kamieni na
cele wojskówe. Powstańcy jednalkiże
zachowali w całości koronę i wiłaś-
nie w sobotę gen. Gonzalo Queipo
de Lilano złożył ją w ręce kardyna-
ła Illundaina, który znowiu włożył ją
na skronie Macareny. Zebrani w
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świątyni wierni przyjęli akt ten ze
wzruszeniem,

KOMUNIKAT POWSTAŃCZY
SALAMANKA. 11.3. Kwatera

główna komunikuje oficjalnie: na

froncie asturyjskim wojska nasze
posunęty się naprzód na odcinku
Pando zajmując ważne pozycje i za-
dając nieprzyjacielowi duże straty.
Na froncie wzmocnionej dywizji mad

ryckiej na odcinku Jarama nieprzy-
jaciel wycofał się ze swych pozycji,
po ożywionej walce, pozostawiając
wiele zabitych na placu. Na odcinku
Siguenza wojska nasze rozbiły kom-
pletnie batalion nieprzyjacielski tak
zw. „czerwonych lwów: i wzięły

ISTATRR KANE ZETDETALĖS

Imponujące zoycięstoo młodzieży
narodowej

, Na W. S. H. we Lwowie odbyły
się zwiyczajne wybory do Bratniej
Pomocy (proporcjonalnej,
„Przypomnieć naldży, że rok. temu

dopiero młodzież "narodowa odebra-
ła władzę w Bratniej Pomocy Legio-
nowi Młodych. Witedy to lista Naro-
dowege Komitetu Wyborczego uzy-
skała w zarządzie na 27 mandatów
tylko 14, uzyskując jednak przez to
większość i swego prezesa.

Rok bieżący wylkazał i na W. $.

H. Z. imponujący postęp wpływów
Obozu Narodowego. Równolegle z
zupełnym załamaniem* się Legionu
Młodych zaznaczył się rozwój orga-
nizacji „Młodzież Wszechpolska”,
która grupuje dzisiaj jedną trzecią
studiujących na uczelni Polakówi
nadaje talk jak zresztą w całym Lwo
wie ton i kierunek życiu akademic-
kiemu.

Ta zmiana układu ideowego mu-

- Warszawscy chał
W czwartek w godzinach poran-,

nych, po 15-tu dniach strajku oku-
pacyjnego, zrzeszeni  hurtowinicyj
szewscy zgodzili się przyjąć 12 postu
latów wysuniętych przez ichałupni-
ków. sprawie. żądań strajkują-
cych, dotyczących cennika, amorty-
zacji warsztatów i sposobu dostar-
czania skóry, wprowadzony będzie

we Lwowie
siała znaleźć wyraz w wyniku wybo
rów do Bratniej Pomocy.

Lista Obozu Narodowego zkioby-
ła 22 mandaty, czyli o 8 mandatów

| więcej niż w roku ubiegłym. W. sa-
| mym zarządzie mają narodowcy 12
mandatów, a Legion Młodych popar-
ty przez lewicę sanacyjjną tylko 3.

Jest to jeden z faktów, stwier-
|dzająjcych, że akkademizacja W. S. H.
7. ме Lwowie jest w pełni zasłużo-
na, gdyż młodzież W, S. H. Z. zdoby-
wając tytuł obywateli rzeczypospo-

| litej alkaljemidkiej, okazuje, iż zna i
| chce znać nie tylko przywileje tego
stanu „ale też jego ciężkie nieraz i
żmudne oblowiązki walki o Polskę
dla Polaków o katolickie państwo

| polskiego narodu.
| - Dodać należy, że na W. S. H. Z.
| we Lwowie ghetto jest przestrze-
Igane.

upnicy zwyciężyli
arbitraż rządowy.
W związku z tym zniesiono oku-

pację w sklepach należących do
zrzeszonych hurtowników.  Zniesie-

|nie okupacji w innych sklepach na-
| stąpi z chwilą podpisania umów in-
|dywidualnych, analogicznych do
, umowy zbiorowej, zawartej ze Zrze-
szeniem Hurtowników.

 

Bezprawne aresztowania i... satysfakcja
WARSZAWA 11.3. W związku

z zatrzymaniem w dniu 9 marca rb.
przez organa śledcze redaktora
„Expressu Porannego" p. Bolesła-
wa Hensla, redaktora „Kuriera
Czerwonego' (Dobrego Wieczoru)
p. Stanisława: Kapuścińskiego i re-
daktora „Dzień Dobry” p. Mieczy-|
sława Krzepkowskiego przeciwiko
winnym tego bezprawnego zatrzy-
mania wdrożono dochodzenie. Wy-
mienieni redaktorzy z redaktorem

naczelnym _wydawnictwa „Domu
|! Prasy“ p. Henrykiem Butkiewiczem
| na czele, dn. 10 marca rb. zostali
| przyjęci przez p. ministra sprawie-
| dliwości W. Grabowskiego i p. wi-
| ceministra spraw wewnętrznych J.
| Paciorkowskiego i otrzymali pełną
satysłakcję za zastosowania wobec

| redaktorów trybu postępowania,
niezgodnego z obowiązującymi prze-
pisami. :

 

Zatrzymanie członka Zarządu
Głównego Stronnictwa Narodowego

Wczoraj władze śledcze przepro-
wadziły 5-cio godzinną rewizję w
mielszkaniu (wiceprezesa zarządu
grodzkiego Stronnictwa Narodowe-
go w Wilnie p. W. Misiewicza w
poszukiwaniu materiałów  wybu-|
chowych. W! czasie rewizji areszto-|
wany został przebywający w miesz-
kaniu p. Misiewicza bawiący czaso-|

wro w Wilnie w sprawach organi-
zacyjnych członek Zarządu Głów-
nego Str Nar. u. Jan Matłachowski,
który został przeprowadzony do
Urzędu Śledczego dla zbadania zna-
lezionych przy nim akt.
_Po zbadamiu, które trwało do

godz. 22.30, p. Matłachowskiego
«wolniono.

 

niewoli. licznych oficerów. Zdobyto
bogaty, materiał wojenny i dwa dzia-
ła. Po przełamaniu zacielkłego oporu
nieprzyjaciela, zajęliśmy na odciniku
Jadraque Castilla Blanco, Villa Neu-
va de Argucilla, Jadraque Miralrio,
Valhermoso de las Monjas i zatrzy-
mališmy się na przedpolu Toria. Nie
przyjaciel stracił 400 zabitych.
Wśród zdobyczy znalazł się sztan-
dar batalionu „Lwów Alicante“. Na
fromcie armii południowej w kiągu
poranika zajęliśmy Villa Nueva de
Vadeduque po zaciętej walce, Fatal-
ne warunki atmosłeryczne ogromnie
utrudniają posuwanie się wojsk.

ARESZTOWANE STATKI
CZERWONYCH Z AMUNICJĄ
CORDOBA. 11.3, Miejscowa sta-

cja nadawicza donosi, że krążownik
floty narodowej hiszpańskiej „Almi-
rante Cervera' przyaresztował w za
toce biskijskiej 4 statki rybackie,
naładowane bronią, przeładowaną
na pełnym morzu ze statku francu-
skiego. Statki te zostały zmuszone
do wejścia do portu'w San Sebastian
gdzie nastąpi wyładowanie broni 1 а-

mumicji. .
ZAWARTOŚĆ „MAR САМТАВЕ!-
CO* WPADŁA W RĘCE GEN.

FRANCO.
LONDYN. 11.3. Według informa-

cyj udzielonych przez gen, de Lllano,
statek „Mar Centabrico“ nie zato-
nął, lecz został szczęśliwie przyholo-
wany przez krążownik. „Canarias”
do portu Ferrol. „Mar Cantabrico“
w obecnej chwili wyładowuje swój
ładunek broni i amunicji w Ferrol,
będącym 'w rękach rządu gen. Fran-
co.

ZAŁAMANIE SIĘ- FRONTU
MADRYCKIEGO.

AVILA 11.3. Korespondent Ha-
vasa podaje: posuwanie się wojsk
powstańczych na  pėlnoco-wschėd
od Madrytu przewyžsza najbardziej
optymistyczne przewidywania. O-
siągnięcie jeszcze 5 km. pozwoli na
ostrzeliwanie Guadalajara z armat.
Po zajęciu tego miasta lub jego
okrążeniu wszelka komunikacja
Madrytu z prowincjami wschodnimi
będzie niemożliwa. Sukcesy dnia
wczorajszego podkreśla jeszcze u-
padek prawie bez walki miejscowo-
Ści, położonych u stóp Sierra Gua-
darrama. Milicjanci cofnęli się w
bezładzie, obawiając się ' odcięcia
od Madrytu. Ten ruch odwrotny
może w dniu dzisiejszym rozszerzyć
się na Somosierra i spowodować za-
łamanie się wszystljich odcinków
irontu madryckiego. W końcu trze-
ciego dnia oiensywy na odcinku
Siguenza posunięto się o przeszło
40 km. w głąb na froncie szerokości
15—20 km.

WALKI NA BRZEGU JARAMY.
NAVAL CARNERO 11.3. Kores-

pondent Havasa donosi o gwaltow-
nych walkach, toczących się na le-
wym brzegu rzeki Jarama. Walki te,
które zaczęły się w nocy trwają do
tego czasu.

Dowody polepszenia
zdrowia Ojca św.
CITTA del VATICANO, 11, 3.

Ojciec święty postanowił wziąć u-
dział w obradach specjalnej komisji
powołanej do życia dla stworzenia
nowych zasad organizacji kościelnej
wEtiopii. Postanowienie to dowo-
dzi nietylko dużego zainteresowania Papieża tą sprawą, ale też dobrego
stanu zdrowia. ;.. . «

 

'| Się plenarne posiedzenie Sejmu. Po
WARSZAWA 11.3. Dziś odbyło

załatwieniu spraw formalnych @-
chwalono kilka ustaw  ratytikacyj-
nych, między innemi ustawę w spra-
wie porozumienia z Francją o prze-
clłużeniu prowizorycznego  ulkładu
handlowego. do końca marca rb.

Długą dyskusję wywołały rządo-
wy projekt ustawy o zniesieniu są-
dów przysięgłych oraz projekt usta-
wy o feriach sądowych, złożony
przez pos, Hutten-Czapskiego. Dy-
Skusja toczyła się główinie około
sprawy sądów przysięgłych. Projekt
rządowy przewiduje zniesienie są-
dów przysięgłych. Stanowisko to
podzieliła większość komisji praw-
niczej, mniejszość zaś opowiedziała
się za utrzyymaniem na jakiś czas
sądów przysięgłych przynajmniej w
Małopolsce, gdzie istniały i istnieją.
Poseł Morawski uzasadnił stanowi-
sko mniejszości komisji, dowodząc,
iż utrzymanie w sądownictwie czyn-
nika obywatelskiego jest pożytecz-
ne, Poseł Hoffman przypomniał m.
in, że ma komisji konstytucyjnej
BBWR, gdy niektórzy prawnicy b;
zaniepokojeni faktem, że nie ma w
tekście nowej konstytucji mowy o
sądach przysięgłych, to dwuch ра-!
nów, którzy aewalny
montowaniu i redagowaniu nowej
konstytucji, powiedzieli, iż konsty-
tuoja nie wymienia sądów  przy-
sięgłych dlatego, że jest to fakt
istniejący. Uważam — oświadcza|
pos, Hoffman — że należałoby zwró|
cić ten projelkt komisji, ażeby po-
starała się ona o konierencję z tymi
dwoma panami, by stwierdzili praw-
dziwość tego, co ja mówię. (Głos:
„nazwiska'). Są to panowie Ma-
kowski i marszałek Car. Wobec te-
$o taki wniosek formalny, stawiam.

W. odpowiedzi na to w. końcu

udział wj

 
GARWOLIN 11.3. Od dnia wczo-
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Obrady budżetowe Sejmu
Zniesieniesądów przysięgłych

debaty marsz. Car oświadczył:
„Dla uniknięcia wszelkich nieporo-
zumień — oświadczam, że projektu-
jąc jalko redaktor nowej konstytucji
i jej generalny referent, skreślenie
% naszego systemu prawa konstytu-
cyjnego przepisu o sądach przysięg-
łych, który istniał w konstytucji po-

przedniej dałem dostatecznie
jasny wyraz moim na tę sprawę po-
£lądom“.
W dyskusji zabierał również głos

min. Grabowski. W: głosowaniu u-
stawę przyjęto według brzmienia
komisyjnego w drugim i trzecim
czytaniu. Również przyjęto w ldru-
gim i trzecim czytaniu drugą ustawę
o zmianie prawa o ustroju sądów

powszechnych, która została zreda-
$gowana na podstawie: projektu usta-
wyj pos. Hutten-Czapskiego o feriach
sądowych.

Płos. Dudziński zreferował pro-
jekt ustawy o zmianie granic wo-
jewództw poznańskiego,  Pomor-
skiego, Warszawskiego i Łódzkiego.
Projekt ten, po krótkiej dyskusji
uchwalono.

Projekt po dyskusji, w której za-
bierali gios posłowie z zaintereso-
wanych wiojewództw, został uchwa-
lony z drobną zmianą.
Następnie uchwalono kilka drob-

nych ustaw, przeważnie dotyczących
zmian granic miast,

Ożywioną dyskusję wywołał pro-
jelkt rządowy ustawy o likwidacji
przedstawicielstwa Tow. ubezpie-
czeń „Phónix*. Wbrew wnioskowi
komisji Sejm projekt ten odrzucił.
W końcu Sejm, wbrew stanowi-

sku rządu, przyjął projekt ustawy,
przewidującej coinięcie przysługu-
jącej ubezpieczalniom społecznym 15
proc. ulgi w opłatach za leczenie
szpitalne w. szpitalach  publicz-
nych i samorządowych.

Następne posiedzenie we wtorek.

Powódź ogarnia dalsze tereny
W. nocy i w ciągu dnia dzisiej-

rajszego Wisłą przybiera na prze-| szego spadł w Bydgoszczy i okolicy
strzeni całego powiatu. Poziom do-| obfity śnieg grubości do 30 cm., któ-
chodzi obecnie do 3 m. ponad stan| rego ewentualne
mormalny. O ile przybór potrwa
przez najbliższe dni, niebezpieczeń-
stwo powodzi wzrośnie. Zator koło
Tatarzysk utrzymuje się nadal, po-
mimo 5-dniowej akcji rozsadzania
go. Kulminacyjny przybór  spodzie-
wany jest tu 14 bm.

BYDGOSZCZ 11.3. Nasilenie po-
wodziowe na Wiśle koło Brdyujścia
i ma Brdzie nieco osłabło, W tej
chwili nie ma obawy zwiększenia
rozmiarów powodzi, ponieważ nowej
fali z pod Warszawy można się spo-
dziewać dopiero za parę dni.

W związku z zajściami antyży-
dowskimi w Wilnie w dniu 25 listo-
pada ub. r, w której to sprawie po-
seł idr. Rubinsztejn złożył  intenpe-
lację w Sejmie, dowiadujemy się, że
sędzia śledczy 2-go okręgu m. Wil-
na postanowieniem z dnia 27 styłcz-
nia rb. umorzył śledztwo w sprawie
o przestępstwo z art. 286 $ I K. K.
przeciwko funkcjonarjuszom policji

organizacji
WARSZAWA 11.3. W dniu 14

bm. odbędzie się w Warszawie zjazd działaczy wiejskich. Na zje-

 

topnienie może
spowodować gwałtowne  podniesie-
nie się stanu woły.

Zagrożoną przez powódź gazow-
nię miejską chroni specjalna tama z
2 tys. worków piasku.
OLKUSZ 11.3, Po ostatnich ulew-

nych deszczach w dniu wczorajszym
wylała gwałtownie rzeka Szreniawa,
zatapiając niżej położone dzielnice
miasta Słomnik. Mieszkańców za-
grożonych dzielnic  przetransporto-
wano w bezpieczniejsze miejsca.
Wiobec zatopienia elektrowni przer-
wano dostawę prądu elektrycznego.

Oskarżenie żydów pod adresem policji
okazało się niesłuszne

państwowej m. Wilna, którzy brali |
udział w rozpraszaniu tłumów pod-
czas tych zajść.

Śledztwio zostało umorzone wo-
bec stwierdzenia braku cech prze-
stępstwa z art. 286 $ I K. K. i usta-
lenia, że dziaałlność  funkcjonarju-
szów P. P. w czasie rozpraszania
tłumów była zgodna z obowiązują-
cymi w tym przedmiocie przepisami.

Zjazd odcinka wiejskiego
pułk. Koca
ździe wygłosi przemówienie płk.
Adam Koc, które będzie transmito-
wane przez radio,



Šroda Literacka
Kulturalne podłoże ascetyzmu |
Pod tym tytułem wygłosił па о-!

statniej Środzie Literackiej (10 bm.)|
doc. dr. Henryk Eizenberg bardzo
zajmującą prelekcję. Szczupłe ramy
odczytu nie pozwoliły może na roz-
winięcie szersze poruszanych tez,
może stały się powodem pewnej
schematyczności w ujęciu tematu.
Niemniej jedńak budowa i logiczna
konsekwencja prelekcji była prze-
prowadzona znakomicie.

Przede wszystkim mówca starał
się dać definicję ascetyzmu, Asceza
jest dyscypliną moralną. Niemniej
nieka4aa dyscyplina moralna jest
ascezą, musi ona bowiem być sa-
moprzezwyciężeniem,  praktykowa-
mym systematycznie i ceiowo. I da-
lej: musi je cechować pewna ambi-
cja i trudności, właściwe dla prze-
ciętnego człowieka, Oczywiście
przezwyciężenie jakiejś cechy, którą
dana jednostka odbiega od  prze-
ciętności, ascezą nie jest. Rówuież
nie jest ascezą samoprzezwycięże-
nie się, jeśli wynika z momentów
natury społecznej, nacisku grupy,
czy środowiska. Mamy wówczas do
czynienia tylko z dyscypliną moral-
mą. Ascezę cechować zatem muszą
motywy poza i ponad — eczne
— idealne, jeśli się użyje potoczne-
go wyrażenia.

Trudną niezwykle jest definicja
kultury, ze wzglgau na to, że każdy
człowiek myślący stwarza ją sobie
sam. Można jednak uważać, że kul-
tura jest to ogromny aparat, wy-
tworzony przez ludzkość w ciągu
dziejów dla zaspokojenia jej ро-
trzeb. Jest to utylitarne, ujęcie kul-
tury i każdy jej element musi legity-
mować się tą użytecznością. Temu
ujęciu przeciwstawić można inne u-
jęcie: wartość tych potrzeb z pumk-
tu widzenia ich wyższości hierar-

ko mówiąc — ich doskonałości —
„pertectio“. To też ujęcie t. zw.
„periekcyjne' wważa za kulturę to,
co stworzone przez ludzikość posia-
da tę właśnie wartość periekcyjną.

Oczywiście z punktu widzenia
utylitarnej kultury — rdzeniem jej
będą zagadnienia i rzeczy niższe
hierarchicznie np. jedzenie, ubranie
się itp. Wszelkie kwestie dotyczące
muzyki, sztuk piastycznych itd. bę-
dą pewną nadbudówiką, czyj odga-

Samowiedza jest zespołem są-
dów o wartości. Sądy są oczywiście
różne. Ocena sądów o wartości mo-
że nastąpić wówiczas, kiedy możemy
rozważyć wanunki, w jakich zostały
one wydane. Sąd wtedy będzie
słuszny, jeśli udało się nam uniknąć
błędu.
Źródłem błędu jest przede wszyst-

kim interes czy to osobisty, czy
społeczny. Dalej nasze pragnienia,
pożądania, sympatie i antypatie.

łęzieniem, Kultura periekcyjna sze- I (dlatego do wydawania sądów
reguje i ocenia te wartości od-| potrzebny jest ascetyzm intelelktual-
wiotasa: ny. Bez niego nie może istnieć bez-

1 kul : ‚ stronny sąd o wartości, bez niego
Za element ultury jesteśmy|nę można wyeliminować błędów.

również skłonni uważać i pracę kul-
turotwórczą. Stąd wynika pojęcie
dorobku kuituralnego: jest nim to
wszystko, do ludzie wykonali i
wtrwalili. Mówiąc inaczej, to wszyst
iko, co można by zniszczyć siłą Ii-
zyczną, nie niszcząc człowieka sa-

mego. г оаа
Zjawiskiem  natomiast mienatu-

ralnym jest osiągnięcie kulturalne
—zmiana na lepsze cziowieka i tego,
«o wnosi on w świat. Kryterium bę-
dzie tu różnica między stanem
przejd przeżyciem osiągnięcia kul-
turalnego i po nim. Kultura dąży
bowiem do przekształcenia czło-
wieka, Jednocześnie przy osiągnię-
ciu kulturalnym musi istnieć mo-
ment samowiedzy. Ci, którzy osiąg-
mięć dokonali, muszą sobie z tego
zdawać sprawę.

W czasach dzisiejszych ta sa-
mowiedza jest tłumiona wśród t. zw.

inteligencji przez napór momentów
akulturalnych — imteligenci wstydzą
się swojej kultury, swych osiągnięć,
uważając, że nie posiada ona war-|

Dlatego też człowiek, który chce
wariłościować zjawiska kulturalne
musi wykonać pewien wysiłelk, któ-
ry jest elementem walki z przecięt-
nością. Wpływa zaś na sąd człowie-
ka w znacznej mierze grupa spo-
łeczna. Wiytwiera nacisk, by sądzić
zgodnie z jej „błędem”, Dla uczci-
wego osądzenia jecnostika musi się
wyliamač z solidarności grupowej.

'Ta asceza intelektualna musi też
cechować człowieka w życiu. Nikt
bowiem ikto jej nie posiada stale,
nie może zdiobyć się na momenty
słusznego sądu o wartości, którego
jest ona podstawą. Jednocześnie jełd
nak człowiek absolutnie odosobnio-
my nie może być ascetą, mieć bo-
wiem musi pewne podstawy i o-
śnodlki do samowyrzeczenia się.

Przytoczonych  wywładów nie
należy, zdaniem prelegenta, uogól-
niać. Niemniej da się to łatwo

przeciw sobie samemu. Pierwiastki
ascetyczna tkwią bowiem w podło-
żu kultury.tości Tym się może tłumaczy o-

gólnie brany pod uwagę brak kultu- Tak wygląda w  streszczeniu chicznej, ich szlachetności — krót-

„Jak zginął
 

o niepodległość Abisynii?
Prasa donosi z Addis Abeby o; słabości Włoch i zachęcano wodza

szczegółach schwytania i stracenia
rasa Desty. Ostatni przywódca abi-
syński, pokonany pod Sade przez|
korpus gen. Geloso ukrył się wpo=|
bliskich górach i wysłał stamtąd pi-
smo |do wicekróla, w którym wyra-|
ził gotowość poddania się. — Marsz.
Graziani odręcznym listem loco z |

{

I

 

$o o wspaniałomyślności Włoch i о-
świadczył gotowość przyjęcia aktu
poddania. Według relacji kuriera,
który pismo zawiózł do obozu rasa
Desty, oświadczenie wicekróla przy
jęto w otoczeniu rasa jako dowód
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myśl przewodnia odczytu doc. dr.
Elzenberga. W! dyskusji, jaka się

|rozwinęła, zarzucano mu pominię-
|cie pojęcia ascezy religijnej, najwię-

ry w dobie dzisiejszej.

bojownik
ga :

—

do dalszego oporu. Olžpowiedž rasa
Desty zawieraia tak wygórowane
warunki poddania się, że po upły-
wie wyznaczonych 7 dni marszałek
Graziani osobiście objął dowództwa
ekspedycji karnej. Ras Desta próbo-
wał zbiec w kierunku Sudanu, lecz
odcięto mu drogę i nad brzegami
rzeki Maki pokonano jego wojska w
5-godzinnym boju. Ras Desta w о-
statniej jeszcze chwili usiłował u-
ciec, przebywając rzekę wpław. —
Został jadnak rankiem 24 ub. m.
jęty i tegoż popołudnia rozstrzelany.

|

    MAROKKO
Mapa powyższa przedstawia granice Hiszpanii (obszar zajęty przez czer-
wonych — zakropkowany) z wykazem odcinków strzeżonych przez po-

` szczególne państwa (w jęz. niemieckim).

Zima odbiła się Katastrofalnie
na zasiewach

W związku z niekorzystnymi wa-| dzie zaorać do 40 proc. żyta. Na ogół

'runkkami pogody dla wegetacji roślin| nawet i na glebach cięższych, ozi-
w styczniu i lutym, Wielkopolska|mina jest bardzo słaba i domaga się

Izba Rolnicza zwróciła się do przed| zasilenia azotem. Wedle prowizo-

stawicieli zorganizowanego  rolni- rycznych obliczeń, ogółem przewi-
ctwa na terenie woj. poznańskiego,| duję się, żei z całego areału żyta, za-

z prośbą o informacje o stanie za- orać trzeba będzie do 5 proc.

siewów. | Poza tym, mrozy uszkodziły po-
Z zebranych w ten sposób infor-. ważnie buraki i ziemniaki w Кор-

macyj wytnika, że na glebach lekkich cach, Rolnictwo też oczekuje pomo-

  

cej znanej w życiu potocznym. Są-
dzę jednak, że i to pojęcie da się u-
mieścić w ramach ujęcia prelegenta.

M. Tr.

List do Redakcji
Wielce Szanowny

Panie Redaktorze!
Uprzejmie proszę o łaskawe za-

mieszczenie na łamach swego pisma
tych kilku słów najserdeczniejszego
podziękowania i wielkiej wezięcz-

ności za przyjęcie, jakiego dozna-

łam w «ciągu objazdu Teatru Wileń-
skiego po miastach Wileńszczyzny i
Nowogródczyzny w okresie od 18.1!
do 9.III,

Dziękuję serdecznie pp. Staro-
stom, Burmistrzom,  Przedstawicie-

lom władz, Wojsku, Rodzinie Woj-

skowej, Dyrekcjom szkół, Komiteto-
|-wi Obywatelskiemu miasta Słonima,
Społeczeństwu, Młodzieży: szkolnej i
Publiczności — za okazaną mi ży-
czliwość i ocenę mojej skromnej

pracy z przed lat trzydziestu, która
była z mojej strony jedynie spełnie-

miem obowiązku. |
Nigliy niezapomniane wrażenia,

odniesione w ciągu tych kilkunastu
dni objazdu, pozostaną dla mnie je-
dnym z najcenniejszych wspomnień i
źródłem _ najgłębszej, majtrwalszej

wdzięczności.

Nuna Młodziejowska-
Szczurkiewiczowa

Wilno, 11.11 1937 r.

sport.
ROZGRYWKI O PUHAR DAVISA

DLA PAŃ
Jak wiadomo, dnia 19 marca w

Paryjżw odbędzie się konferencja mię
dzynarodowej federacji lawn-teniso-
wej. Na konferencji wśród 28 pun-
któw porzą-iku dziennego znajduje
się również ciekawy wniosak Au-
stralii o ufundowanie puharu dla
międzynarodowych międzypaństwo-
wych zawodów kobiecych na wzór
puharu Davisa.

TRAGICZNY ZY MOTOCYKLI-

Byłty mistrz motocyklowy Nie-
miec Oskar Steinbach poniósł tra-
by śmierć w środę niedaleki»

anheim. Chcąc wyminąć jakieś zwłaszcza na piaskach, trzeba bę-. cy siewnej kredytów nawozowych. zmażdżenia czaszki

stwierdzić, że kultura zawiera mo-;
menty pewinej walki, zwrócełia się|

Znów Palestyna
Po krótkotrwałym okresie uspo-

kojenia w Palestynie ostatni tydzień
przyniósł wznowienie walk arabsko-
żydowskich. Mnożą się zamachy ter-
roryistyczne 'w różnych częściach
kraju. Pojawiły się ponownie oddzia
ły arabskich partyzantów, działają-
cych pod kierownictwem Fawzik be
ja, głowy antyżydowskiej akcji eks-
tremistów arabskich.
W akcji biojikotowania składów i

przedsiębiorstw żydowskich bierze|
liczny udział mładzież akademicka.
Arabowie utrzymujący stosunki han-|
dlowe z żydami padają ofiarami in-|

 

 

strzeżeniu jako takiego bezpieczeń-
stwa.
Wobec nowego niebezpieczeństwa

żydzi palestyńscy domagają się od
władz angielskich zezwolenia na
czynną obronę swego życia i mienia
przed Arabami. >

Sprawą Palestyny — jak podaje
prasa kkairska — za/mie się czwarty
kongres wszechmuzułmański, który
zbierze się 'w kwietniu lub maju.
Sprawa będzie postawiona w tea
sposób, że przedyskutuje się na kon-
gresie stosunek islamu ido polityki

terwencjonistów. Policja i wojsko| angielskiej. Będzie to więc próba
angielskie są znów w pełnym pogo-| zmobilizowania opinii świata muzuł-
towiu i z trudnością mogą podołać| mańskiego w obronie praw arab-

skich w Palestynie.

2

Sprostowanie wiadomości o liceach
WARSZAWA. 10.3. Agencja

„Press” w ogłoszonym przez siebie
komunikacie podała szereg nieści-
słych wiadomości, odnoszących się
do studiów licealnych.

Wobec tego P. A. T. jest upo-
ważniona do stwierdzenia: 1) na za-
kończenie gimnazjum przewidziane
są egzaminy dla uczniów gimnazjów |.
bez praw i eksternów, 2) nie jest
zgodne z prawdą, że młodzież prze-
|chodząca z gimnazjum do liceum
ogólnokształcącego będzie zdawała
egzamin tylko w tym przypaliku,
jeśli w świadectwie za drugie półro-
cza kl. 4-ej posiada6 będzie wynik
ogólny dostatelczny, gdyż decyzję o
zwolnieniu kandydata od egzaminu

Praktyki wakacyjn
Studenci, ubiegający się o prak-;

tyki wakacyjne zarówno krajowe,

 

wstępnego do liceum podejmować
będzie w każdym wypałóku z osobna
rada pedagogiczna liceum, 3) nie od-
powiada prawdzie, że licea mają być
trojakiego typu, śdyż przewiduje się
w szkolnictwie średnim  ogólno-
kształcącym cztery wydziały liceum,
a to: humanistyczny, klasyczny, ma-
tematyczno-lizyczny i przyroaniczy,
poza tym zaś szereg innych typów
twydziałów) liceów zawodowych, 4)
nie jest zgdane z prawdą, że pierw-
szy rok nauki w liceum ogólnokształ
cącym: będzie zbliżony programem
do 1-ej klasy gimnazjów ośmioklaso-
wych, gdyż tak dla 1-ej jak i 2-ej kla
sy liceum są opracowane własne od-
rębne od dawnego gimnazjum pro-

e dla studentów .
mickie zakwalifikują kandydatów
na praktyki do końca kwietnia. W

ja ki zagraniczne, obowiązani są zło- | ciągu maja będą uzgadniane wykazy
żyć na ręce władz swych szkół po- | kandydatów z zainteresowanymi mi
dania na przepisanych wzorach w  nisterstwami. .W! początku czerwca
terminie do idn. 20 marca r. b. szkoły zawiaddomią studentów i pra-

Rozdziału praktyk między 'szłko- | codawców 0 ostatecznych przydzia-
ły dokona Minietecstwo W. R. i O.| łach praktyk.
P. w (końcu marca, a władze akade-|

Czy Fleischerowa jest zd
Część prasy przymosi nowe alar-

my, o złym alby, stanie zdrowia
Hindy, Fieischerowej, stojącej obec-
nie na czele oskarżonych w znanej
alerze protekicyjnej.

Obrońca Fleischerowej (dr. Ar-
nold wystosował do sądu pismo z
wnioskiem o przywołanie do Flei-
scherowej lelkarzy prywatnych, w
szczególności lekarza Ubezpieczalni
Społecznej w Krakowie dra Liwszy-

rówa?
<a i zbadanie jej na koszt rodziny.

Sąd uzalednia załatwienie tego
wniosku„od wyniku konsylium leka-
rzy wieziennyich, którzy orzekli o
stanie zdrowia Fleischerowej. O ile
stan zdrowia Fleischerowej będzie
tego wymagał — to lekarze prywat-
ni do oskarżonej będą (dopuszczeni.

Do tej poru objawów  chlorobo-
wych u Hindy Fleischerowej lekarze
więzienni mie zauważyli, decydująca
sędzie tu konsultacja а.

Walne zebranie Związku Miast Polskich
Na dz. 26 i 27 kwietnia rb. zwo- zane ze zmianą statutu związko-

łane zostało do Warszawy Nadzwy
czajne Walne Zebranie członków
Związku Miast Polskich. Tematem
obrad będzie sprawozdanie z dzia-
łalności Związku Miast za okres od.
1 kwietnia 1935 r. oraz sprawyzwią |

żydzi zgłaszają
paru dniami studenciżydzi

rozglosili urbi et orbi, że dopókinie |
dopuszczą ich na prawą stronę do-
póty nie będą uczęszczali ma ćwi-
czenia, podobno nawet złożyli swe
indeksy.
Tymczasem, skoro tylko rozeszła

się wiadomość o skreśleniu 41 ży-
dów przez prof. Hłaskę i prof. Ka-
mieńskiego, w dniu wczorajszym do
Instytutu Śniadeckich (ul. Nowo-
śródzka) 0 godz. 18 przybył prof.
Rudnicki, kurator Bratniej Pos
stud. żydów, prosząc prof, Hłaskę i
Kamieńskiego o ponowne przyjęcie
żydów do pracowni. Według wy-
jaśnień prof, Rudnickiego, sprawa
przedstawia się tak:
W dn. 7 marca, w sali Śniadec-

kich odbyło się zebranie Bratniej  

wego. | “
ейщ‹›‹іи‘ір z poleceniem Rady Na-

czelmej Związku Miast Polskich Wi-
leńska Rada Miejska na najbliższym
posiedzeniu dokona wyboru delega-
tów na powyłższyi zjazd.

się do pracowni
nicki, było prowadzone w żargonie.
Po dłuższej dyskusji zwrócił się do
prof. R. jeden z żydów — tym ra-
zempo polskui oświadczył, że akcja
bojkiotowa była prowadzona pod
wpływem i dyrektywami komuny,
obecnie studenci żydzi wyłamują się
z akcji bojkotowej i postanawiają
przystąpić do pracy. Prof. Hłasko
uwierzyli w szczerość tego „wyła-
mania” i zgodził się na przyjęcie
żydów z powrotem.

Całkowicie odmienne  stanowi-
sko zajął prof. Kamieński, który o-
świadczył prof. Rudnickiemu, że
tych co opuścili tyle dni nie przyj-
mie, gdyż jest to sprzeczne z regula-
minem pracowni.

Na marginesie tej całej historii
warto zaznaczyć, że cały blułi žy-

Pomocy: st. żydów. Zebranie na któ-. dowski z bojkotam zajęć praktycz-
rym był obedny kurator, prof. Rud- | nych rozwiał się, gdy tylko zastoso-

wano wobec nich rygory.

Żydzi znów zaczynają prowokować
W, dniu wczorajszym żydzi znowu, przytem tak prowokująco, że na-

«chcieli siłą zająć miejsca po stronie|wet prof. worski, którego nie
prawej — tym razem dla odmiany|można posądzać o antysemityzm,
па I roku Prawa. Zachowali się| był zmuszony usunąd ieh z sali, (s)

Rozwój chrześcijańskiej (Kasy
Bezprocentowej w Lidzie

LIDA. Uruchomiona przed ro-| Członkowie kasy własnym wysił-
kiem kasa bezprocentowa _„Chrze- | kiem zebrali dość znaczny fundusz,
Ścijańska Pomoc" w Lidzie z którego udzielają pożyłczek

   
ciężarowe auto Steinbach wpadł na! przyczyniła się wydataie
drzewo i zginął na miejscu wskutek niasienia kupiectwa

)

: о-
miejscowym Zw. Kupców Polskich trzebującym kupcom i i

do pod-|kom. W ciągu ostatnich trzech mie-
rzemiosła.| sięcy Kasa udzieliła pożyczek na

sumę ponad zł. 4.000
i

—



 

 
 

POZYCZKI
AMERYKAŃSKIE
Różne wątpliwości nasuwa decy-

zja Ministerstwa Skarbu, dotycząca

płatności kuponów pożyczek, emito-
wanych w Stanach Zjednoczonych

Am. Półn. Jak wiadomo, wierzyciel

ma do wyboru: albo przyjąć dwa
względnie trzy kupony w .35 proc.

ich wartości, albo wzamian za całą

nominalną wartość tych kuponów

3 proc. obligacje w złotych, płatne po
20 latach, albo też zatrzymać swoją
należność nia zablokowanych kontach

w Banku Polskim, Ma to być ustęp-
stwo na rzecz amerykańskich wie-

rzycieli, którzy cierpieli dotychczas
na zatrzymaniu transieru; obecnie

mogą albo przyjąć 35 proc. należno-

ści, albo też czekać dalej z obligacja-

mi czy też z kontami. Ale wchodzą

tu w grę nie tylko amerykańscy wie-

rzyciele, i to komplikuje sprawę.

Te same warunki dotyczą również

i krajowych posiadaczy obligacyj po-

życzek amerykańskicsh, którzy о-

trzymywali dotychczas pełną należ-
ność za swoje kupony. Komunikat

Ministerstwa Skarbu wyjaśnia, że
stało się tak na żądanie amerykań-

skich wierzycieli, którzy domagali się

bezwarunkowo jednakowych — &а
wszystkich warunków. Dziwnie za-

wistni sąci kapitaliści nowojorscy!

Co im to szkodziło, że posiadacz ob-

ligacyj w Warszawie otrzyma pełną
wartość za swój kupon? Przecież to

mogłobyraczej podnieść wartość ob-

ligacyj, znajdujących się w Ameryce,

powstrzymując w .każdym razie

zwiększenie ich podaży na rynkach

amerykańskich.

Sprawę tych pożyczek poruszył p.

minister skarbu na posiedzeniu Sena-

tu z dnia 5 marca b. r. Stwierdził, że
w Polsce „istnieje zjawisko tezaury

zacji w bardzo szkodliwej formie”, że

„pożyczki uzyskane przez Polskę od

zagranicy dla stworzenia nowej pod-

stawy walutowej:w okresie wolności
dewizowej zostały natychmiast naby-

‚ te przez obywateli polskich, a za nie

„wyszły z Banku Polskiego dewizy i

złoto — z takim trudem i. kosztem

zdobyte”,

Najpierw p. minister „użył tu nie-|
właściwie wyrazu: „tezauryzacja”.

Nabywanie jakichkolwiek obligacyj,

a tym bardziej obligacyj państwo
wych, nigdynie było i nie jest tezau-

ryzacją, a następnie, czy to kupowa-

nie obligacyj pożyczek amerykań-||*

° skich, emitowanych przez państwo
'polskie, można uważać za tak zasad-

_ niczo szkodliwe? Przecież to zwy.
_czajne zjawisko, znane dobrze w hi-

storii finansów publicznych — ta re-
patriacja pożyczek

sui generis rezerwa dewizowa;

w chwili płatności kuponów nie trze-

ba całej należnej sumy przekazywać |

za granicę, * Ę

Oczywiście, że w okresie wielkiej cia
snoty dewizowej,ten objaw nie był bez
pośrednio dla skarbu korzystny, cho--
ciaż z drugiej strony popyt krajowy za|

tymi pożyczkami podtrzymywał ich

kurs na giełdach zagranicznych, któ-
ry to kurs nigdy nie był świetny. Ale

jeżeli waluty i złoto w związku z tym

odpływały z Banku Polskiego, to na-

'Jeżało wcześniej wprowadzić ograni-
czenia dewizowe. Natomiast utrzy-
mywać nieograniczoną wolność obro-.
tów walutowych, szczycić się nią, a

potem potępiać tych, którzy legalnie

nabywali papiery państwa polskie-
go — to chyba nie jest najlepsza me-
toda postępowania.

Decyzja Ministerstwa Skarbu z in-
nego jeszcze powodu nasuwa kry-

tyczne uwagi. Obniża oprocentowa-

nie (2 ewentualnie 3 kuponów) do 35
proc., bez względu na to, jak wysoki

jest procent dotychczasowy. Wchodzi

„łu w rachubę zarówno pożyczka tak

tw. dillonowska z r. 1925 na 84, jak
stabilizacyjna z r. 1927 na 7 proc. jak

wreszcie i 6 proc. pożyczka dolarowa

zagranicznych. || -

Dzięki temu, że w terminach płat- |:
ności znaczna część tych papierów-

znajdowała się w kraju, powstawała.

między polskim 'wychodźtwem w 

Parawan rozrzutności socjalistycznej
| "Hasło „obrony kraju” we Francjj = |

Francuska Izba posłów. uchwaliła +
470 głosami przeciwko 46 pożyczkę
na obronę Francji. Przy tej okazji
premier Blum — jak donosi P.A.T. —
złożył oświadczenie następujące

, „Obowiązkiem rządu jest zapewnie-
nie po: zenia -zarządzeniom ustawo-
wma, które są konieczne nie rżą-
dowi, lecz krajowi i dlatego rząd zwra

Žada i aе 1

zależy od Žala Izby. Rząd Gore
kuje znacznej wi i w parlamen-
cie, jak to bywa zawsze, interes
narodowy wc! ij w grę w Izbie. Rząd
odwołuje się do įečicaiydippdci io
madzenia w interesie narodowym”.
Pożyczka była rządowi potrzebna

przede wszystkim dlatego, że polity-.
ka finansowa i gospodarcza rządu
„Frontu Ludowego" doprowadziła do
inflacji i deficytu i postawiła rząd
przed katastrofą. W tej sytuacji n'e
pozostawało mu nic innego, jak od-
wołać się do patriotyzmu ludności i
zasłonić potrzebami „obrony kraju”.
Gdy się wie o tym, to staje się zro-

zumiałą poprawka, wniesiona przez
przedstawiciela prawicy republikań-
skiej, p. Louis Marin'a, który doma-
gał się zapewnienia, że pieniądze u-
zyskane z pożyczki będą przeznaczo-
ne wyłącznie na obronę narodową.
W związku z tym pisze w „Petit

Bleu“ p. de Marsilly co następuje:
+„.brak na rok 1937, jak to wynika |

z oświadczeń ministra z przed dmi 15,
około 30 salarai Na. tę: sumęErę

cza) a wojsLO0We WYDOSZi

okałó 8pół millatda, AAsų
cześć. A reszta? : в
„Za parawanem obrony. narodowej

można prowadzić politykę rozrzutno- |
ści socjalistycznej...

ai.Z odu braku pieniędży

ASRRwi с е е za
ч;иеп‹ц a, 1. warunkach
wszystko jest dobrebyle zapełnić ka-
I lėne się opróżniają z rožpaczliwą
szybkością. Jakież wezwanie może po-
ruszyć serce, rozum i pugilares Fran-
cizów? Potrzeba obrony narodowej...
Sytuacja jest chyba jasna, Polityka

socjalistyczna - komunistyczna. za”.  

wiodła. Nie pozostało nic innego, jak
odwołać się do uczuć i poczucia inte-
resów narodowych. Jest to oczywis-
ta kapitulacja przed prądem, który
Pono: we Francji.

zastosowaniu do pożyczki for-
tel ten zapewne się uda. A to dlate-
$o przede wszystkim, że znaczna
część pożyczki ostatniej będzie u-
mieszczona - na rynkach zagranicz-
nych — w Anglii 1 w Stanach Zie-
dnoczonych. Głosowanie w parla-
mencie dowodzi także, że jednak
większość opinii politycznej... Francji
jest wrażliwa na hasła narodowe i
obrony narodowej.
Lecz wątpić można, czy tego ro-

dzaju taktyka może mieć powodzenie
na dłuższą metę. Bo nie wystarczy
głosić pewne hasła, trzeba, by czy-
ny odpowiadały hasłom

 
|

iprogra mom, by ludzie, któ-
rzy je głoszą, mieli zaufanie szero-
kich mas. :
Tymczasem coraz więcej jest fak-

tów, świadczących o tym, że polity-
ka „Frontu Ludowego” prowadzi do
niepowodzeń — w dziedzinie finan-
sowej i gospodarczej, w dziedzinie
polityki zagranicznej, w dziedzinie
zarządu koloniami, w dziedzinie wy-
chowaniai t. d. == RE
Na to, by te fakty przemówiły do

szerokiej opinii, trzeba oczywiście
czasu, dlatego to nie można się spo-
dziewać bliskiego rozkładu „Frontu
Ludowego". Ostateczny jednak re-
zultat nie może ulegać wątpliwości— 4-
zwyciężą wielkie siły dziejowe i ko-
nieczności życia.

S. K.

 

Inteligencja unika prowincji
Nieraz zwracaliśmy wraz z całą

prasą polską uwagę na niezmiernie
szkodliwe zjawisko, jakim jest unika-
nie prowincji przez nasząintel. żen-
cję. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy- i
adwokatów, którzy cisną się do
wielkich miast, by tam wegetować,
zamiast szukąć terenu pracy. w ma+
łych miasteczkach, gdzie o znośny
zarobek jest dużo łatwiej. „Kurier
Poranny” przytacza kilka faktów,
które są nową ilustracją tego smut-
nego zjawiska. Oto współpracownik
jego zobaczył w sali Koła Medyków
uniw. warszawskiego szereg ogło-
"szeń o posadach do objęcia:

„Od 4 listopada zeszłego roku woła
* Radzymin k. Siedlec o lekarza, ofiaro=
wując mu 400 zł. na aoę, od 5
rudnia wakuje w Starych, iaskach
a Poles'u) miejsce z pensją zł. 470,
w a (w Kieleckim) — z pensją

 

"pod ty

: waz SPIS, R
Część 1-sza — Nowościw alomistyce.

L Pogłębienie! wiedzy o. elekttonie.
IL Atak na jądro atomu. —Neutrony

—- Ich rola w komplikowaniu się

pierwiastków. <
Czem:jest w istocie chemia. — E-
lektrony; kometóidalne. — Geneza

jonów. — Szlachetne gazy. —Skut-
ki mieniotwórczości. !

Stosunek jądra atomu do elektro-

mów.— Rozkwit ałomów. —.Wo-

7... dór i bel; — Hipoteza Prouta. *
V. Elektryczność źródłemmaterii. z

Część2-ga—Potęga czasu i struktara rzeczy

| V. „Przestrzeń. —Czas. — Materia. —
Energetyczne kwanty. Atom „dzia-
Заар к ‚ A

VIL. Struktura atomistyczna gazów, cie-

czy i ciał stałych.

Część 3-cia Otchłań przestrzenna i gwiazdy

„VIII  Niewidoczna: gwiazda. — Gwiazdy

wkarły”, — Temperatury 0“ džie-

- siątkach milionów stopni gorąca=—

rt.

IV.

й СЕМА

Kto nabywa
uprawniający do d 

Jest do nabycis we wszystkich księgarniach książka — Stanisława |.
Majewskie60, kończącą cykl „Z Tajemnic Bytu”, zawierający dotąd

I „Wszechenergię wobec Materii i Życia”, Im

MATERIALIZ M WoBE

Wnętrze „karłów”. - ws Муйожуе: :

.Alo As Oras.— Cetoidy в W cy
ay ŚRO I | "XX. Kto zapoczątkował przewrót nau- |-

ak d oda. - kowr —-Bogiqdy". rpłosecaI
„./ mej drogi mlecznej”. + XXI SĘmeleżoś Eadiógtod 1 jego "poż

Część 4-ta, — Czem jestprzypadek glądy. 3 >

: we Wszechświecie XXIL Skrótaawp:

XL Dlaczego sprawa przypadku w * ra Olivera. ge'a opartych na naj-

r
szych. naukowych ideach.

POR. SM zXXIII. Myśli najpłodniejszego z obecnych

XI. Rola-jonizacji — Charakterystycz- luminarzy nauki sir Jamesa Jeans'a

SKŁAD GŁÓWNY U GEBETHNERA I WOLFFA W WARSZAWIE

TERIALIZM WOBEC NAUKI otrzymuje kupon
Vara dwu popr zednich tomėw po 2 złote.

„Duch wśród Materii"

cNAUKI,genkiZECZY ET 00 |
ne wnętrza słońca i "gwiazd. —-

Czynność prądu elektrycznego.

Nowa teorja genezy systemu pla-
netarnego, jako wynik przypadku.

Meteory. BRAC 4 :

Rola przypadku w biologii. —Mu- :

* tacyjpa teorja de Vries'a. — Detėr-

minizm i lndeterminizm.

Część 5-ta. — Kosmogonia i przestworze,

XV.:--Geneza - wszechświata. — Kwestja

próżni międzygwiezdnej. —Model
wszechświata. > я

XVL Promienie kosmiczne. — Wodór i

hel; —w. przestworzu.: Mgławice. —

Zorza polarna.

Część 6-ta. — Miejsce człowieka
w kosmosie. ›

jestwo+

tułem

XIII.

XIV.

XVIL Wymowa faktów co do
rza, temperatury i szybkości ru*

chów we wszechświecie. — Dzia-

łalność człowieka. ю

XVIII Pozornie skromne stanowisko czto- |-

wieka wobec mnogošci galaktyk.

XIX. Czas i miejsce człowieka w otchła-
ni kosmosu, — Tylko sześć pier-

wiastków dominuje w biologii

ZŁ 6.  
 

z r. 1920. Tej ostatniej warto poświę- |
cić trochę uwagi.

Pożyczka. ta zostaławypuszczona

Stanach Zjednoczonych Am. Półn. na

procent stosunkowo bardzo niski.

Miała wybitny. charakter pożyczki

patriotycznej.: Nie subskrybowali jej

amierykańscy bankierzy, lecz masy

tąpożyczkąwróciłado kraju, albo

przysłała jej obligacje swoim krew.

nym w Polsce. Posiadanie tej pożycz-

ki przez mieszkańcówkraju nie fest

zawsze wyrazem „szkodliwej,jak to

nazywa p. ministerskarbu „tezaury

zacji”; A; przede wszystkim jeżeli tę

pożyczkę subskrybowano, przyjmu-
jąc, z. pobudek patriotycznych, pro*
cent niższy.odzwyczajnego, nie na-

leżało obniżać szabloanowo «wartości  

kuponów. Jeżeli się przypomni, jakie
znaczenie miał dopływ tych dolarów

od Polaków amerykańskich w pierw-

szej połowie 1920 r, w związku z

wójną polsko - bolszewicką, to choć- |

by i z tych powodów należało inaczej

potraktować tę pożyczkę. :

Nie znaczy to, że całe rozstrzy-

gnięcie można uznać za szczęśliwe.

Nie może ono oddziałać na powrót |

zaufania w wewnętrznych  stosun-

kach finansowych. Czy to częściowe

uruchomienie transferu otworzy:dla

nas tynki zagraniczne — to dopiero

przyszłość okaże. W każdym razie

należało się liczyć więcej z krajowym

wierzycielem, choćby on doszedł do
posiadania tych papierów w sposób,

| siepożądanydla MinisterstwaSkar-

bu, ale badź ca bądź legalny.

Pe +. R.RYBARSKI
'

 

od
tak

„K obočis

— I nikt się nie zgłasza?
— Nikt. Jak ognia, boją się prowin.

cji! Raczej za darmo, za grosze w War
szawie, czy innym dużym mieście! O,
proszę:

Położono przede mną wielką księgę
ofert. Gostynin w woj. warszawskim,
posada asystenta szpitalnego, m'eszka-
nie, utrzymaniej zł. 150. Sieradz, ta-
8 o RGeras „Sr nie,

zł. i praktyka prywatna.
rium w Karolinie Warszawą, mie-
szkanie, utrzymanie i zł. 200 — 400

„ (załeżnie. od kwalitikacyj).
— Imic?! : с

— Nie. Czeka się całymi miesi:
mi, Czasem w ogóle bez skirtku..Ka
sea, kto objął. posadę, pusta, ciągle
pusta! Za to, śdy x nym z war-
szawskich szpitali znalazło się miejsce
za 200. zł, -= zgłosiło się w ciągu niq
spelna dwóch dni —dziesięćosób!” .

Przed kilku dniami pisał nasz ko-
respondent krakowski M. N., że w
No. młoda polska inteligen-

cja.ol je taką samą niechęć dó
miasteczek prowincjonalnych.

Znamy „powody. tej niechęci (brak
urządzeń kuliuralnych, trudności wy-
chowania dzieci, nieznajomość tere-
nu it. p.), znamy —.i potępiamy.Są
a przejawem gnie

: sa!Me BY
+acyś>"Niocząda:

lekarzy, by byli Judyn ale moż-
| żądać, by nie cofali się

„łatwo przed trudnościami życia.
Wymagać także trzeba, by w swej

 

“pracy na.prowincji widzieli placówki
pracy narodowej i.społecznej, Osta-

;tecznie. miejsce ich zajmą Żydzi (i

zajmują je masami),a nasza młoda |
inteligencja powiększać będzie sze-

-regibezrobotnych:malkontentów.

Nie boi'się dżiś walki o byt kupiec
poznański, gdy opuszcza kulturalne
wńśrunki bytu,by pracować wśród
anaoostów. wółyńskich, nie lęka
się chłop wtargnąć w zmonopolizo-
wanę przez Żydów dziedziny drobne-
$o handlu. Młoda polska inteligencja
zawodowa winna wykazywać taką
samą ekspansję i przedsiębiorczość.
Nim się zdobędzie placówki obce,
trzeba najpierw obsadzić te, które

są do dyspozycji.

ato- |

0Sóbiod dich
-Wremia"

 

PRZEGLĄD PRASY
PRZEŚLADUJEMY у

6 MILIONÓW ROSJAN!!!
Z artykułu p. Koskowskiego w

„Kurierze Warszawskim” dewiaduje-
my się, że w piśmie rosyjskim, wy*
chodzącym w Paryżu, głośny gen.
Denikin wystąpił przeciwko rzeko+
memu prześladowaniu Rosjan i pra-
wosławia przęz Polskę. O treści ar=
tykułu gen. Denikina można wnio-
skować z tego, co pisze p. Koskow-
ski;

„Jaką ma wartość np. łudzenie się,
że w Polsce mieszka 6.300000 Rosjan?
Jak można w czasach dzisiejszych wy*
obrażać sobie, że separatyzm nar:
wy ukraiński jęst produktem sztucz-

- nym i że Ukraińcy nie om'eszkają ry:
chło powrócić w swej, świadomości
szczepowej, na łono įedinoj i nieraz-
a ań е j
"Według autora, nie tylko w Polsce,

lecz i; w Rumunii i w Czechosłowacji
mieszkające tam mniejszości ruskie
„myślą, czują j wierzą po rosyjsku”,
chociaż „ich część, główne w sfzrze
inteligencji opanowana jest szowiniz-
mem ukraińsk'm'. Gruntowna to о-
myłka, z której też wypływają fałszy- .
we wnioski, dotyczące polityki polskiej
wobec mniejszości narodowych. Gene-
rał Denikin zarzuca mianowicie rzą-
dowi polskiemu, że on nie traktuje na-
leżycie „Rosjan”, że nie przyznaje ist-
nienia „mniejszości rosyjskiej”, (sześć
milionów), że „sztucznie' popiera szo-
winizmy ukraiński ; białoruski że nie
utrzymuje na koszt skarbu 'szkół ro=
syjskich. Słowem, autor pragnalby, a-
bv władze polskie wzięły nasiebie za-
danie rusyfikowania ludności, która —

, mie chce być rosyjską”. х
Równie pozbawione podstawy są

twierdzenia gen, Denikina o burze-
nia w Polsce cerkwi i klasztorów i o
represjach wobec duchowieństwa
prawosławnego.
Mamy tu do czynienia z kampanią

wyraźnie tendencyjną, której podło-
żem są zapewne dawne, z zaostrzeń
lat 1919 — 20 wywodzące się niechę-
ci gen. Denikina do Polski.
Gen. Denikin reprezentuje już tyl-

ko drobne szczątki dawnej rosyjskiej
biurokracji, cywilnej i wojskowej,
która od r. 1918 niczego nie zapo-
mniała i niczego się nie nauczyła. Po-
sługuje się ona wobec Polski stary-
-mi szablonami skarg i zarzutów, zu-
pełnie nie dostosowanymi do nowej
rzeczywistości. Szkoda, że gen. De-
nikin jeszcze nie dodał, że za całą
akcją „antyrosyjską" w Polsce stoi

- Watykan i Jezuici, Tak pisał kiedyś
Dostojewskio polityce polskiej, tak
późniejpisał Mienszikow w „Nowoje

"įtojeststary,dobrze -nam
znany, styl szkoły, która — zgubiła
starą, także dobrze nam znaną, Ro-
sję.
NIE REZYGNOWAĆ W GDAŃSKU!
W „Kurierze Poznańskim” p. Ja-

kub Glass wzywa do protestów prze-
ciw uszczuplaniu naszego stanowi-
ska w Gdańsku. 3

„Stoimy obecnie wobec faktu epoko-
wego dla Polski znaczenia. Gdańsk,
przez traktat wersalski w położeniu
dość nieokreślonym postawiony, bądź
co bądź w zakresie polityki zewnętrz-
nej arunkowo od nas uzależnony,
LU ustaenowien'u władzy med'atorslcej

3 r. Ko 2 Najadės, e "=
s zy! neom. zu-

Reinos W tęcudkach wowiiątczndd
Gdańska bierze niepodzielnie górę

stronn'ctwo narodowo .- socjalistycz =

Nie wolno nam nie doceniać tego,
co się w Gdańsku teraz dzieje, śdvż
jest to pierwszy zamach na integral-
ność ziem polskich,

 

W jednym ze swych ostatnich ar-
tykułów w „Gazecie Polskiej” pod-
niósł p, Miedziński z uznaniem, że
deklaracjap. Koca kładzie koniec
walkom ' staczanym pod znakiem
„Naród i tylko Naród" z jednej stro-
ny, „Państwo i tylko Państwo—z dru-
giej”. 5

Słusznie pisze z tego powodu „Po-
lonia":

+41), rzeczywiście . obóz pomajowy
przeciwstawiał hucznie i uparcie poję”
cie państwa pojęciu narodu,

2) ale nikt nie przeciwstawiał poję-
naroduRE nedas $

i jodne z rzeczywi-
? óż. narodowy,., walczył
przeciw temu przeciwstawianiu pojęcia
państwa pojęcia narodu, przyjętemu w
bozi jowym jako konik co-

dzi jazdy na boisku politycznym.
Poprostu dziecinne w swej naiw-

dela, Е2 Meróeizy., czy ozaokanė
miewiedzę, jest podsuwanie mniemania.

jakoby 'obóz narodowy zaniedbywał
pojęcie państwa lub D gia Ba
ciwstawiałje ujemnie i odpychająco
pojęciu narodu. Wszakże ten obóz na-
rodowy powstał pół wieku temu wła-
śnie pod hasłem. że naród nia może
istnieć w pełni bez:państwa, a zatem
usi dažyč doniepodległościpaństwo-

Wszelkie przeto

3) a tylkoto
stošcią, że obi

 

Obóz zaś pomajowy przez 10 lat
wojował przeciwstawianiem pojęcia
państwa pojęciu narodu. Nie można
było kroku uczynić, by nie słyszeć:
— My i tylko my jesteśmy par

stwowcami... Wy jesteście antypań-
stwowi... ,
Gdy dziś sanatorzy wracają do po-

jęcia narodu, przypomina im prof.
Stroński w „Polonii”, że w ich kon-
stytucji z r. 1935

„isznięto wyraz { pojęcie narodu

ŚP Gw iofiarą spustoszenia ws
A z Boa GU ы =

— m. a szec! jącego
My.Naród dzięknjąćOpak:
NOŚCI...
Runęło podstawowe postanowienie

art konstytucji z roku 1921:
— Władza zwierzchnia w Rzeczypo-
łitej Polskiej należy do Narodu.

rganamį Narodu są... &
Przeobraziła się przysięga Prezy-

denta Rzeczypospolitej przez 'usunię-
cie:słów z brzmienia roku 1921:

„i ślubuję Tobie, Narodzie Pol-

olski,

.

"To wszystko usunięto...
Dziś p. Miedziński za p. Kocem

woła, że należy porzucić przeciw-
stawianie narodu i państwa. Słusz-
nie! Ale apel jego odnosić się może
tylko do jego przyjaciół politycznych,
Iśe. WERS konstytucji: kwietnio*
wejł kona :

      



 

Zjazd prasy katolickiej
_ zakończył swoje obrady
Jak już informowaliśmy, w War-

szawie obradował zjazd prasy kato-
lickiej. Na zjeździe omawiano wiele
interesujących i aktualnych ABE
nień.

Po referacie J. E. ks. biskupa,
Adamskiego, © czym pisaliśmy, ks.|
red. E. Kosibowicz, omówił sprawy.
Pony i obrony myśli Kkato-|
ickiej przez prasę katolicką. Dr. J.,
Moszyński i ks. prałat Kaczyński
złożył sprawozdanie z międzynaro-|
dowego kongresu prasy katolickiej z
racji wystawy prasy katolickiej, któ
ry odbył się we wrześniu r. ub. oraz)
wystawy: prasy katolickiej w Rzy-|
mie, Na wystawie tej reprezentowa-/
na była licznie prasa polska.

Następnie sekretarz gen. między-
narodowej Unii prasy katolickiej dr.
Hoeben z Roterdamu wygłosił refe-|
rat o istocie i zadaniach międzyma-
rodowego Związku wydawców i
dziennikarzy katolickich, Omówiw-|
szy rolę i znaczenie prasy katoli-|
gkie: referent podkreślił ważność
mięjżzynarod. Związku Wyd. i Dziea
nikatrzy kat., który założony w 1928)
roku na kongresie w Kolonii, ma)
być centralnym piuiktem prasy ka-|
tolickiej, umożliwiającym wzajemną|
wymianę wiadomości i utrzytnywa-
nie kontaktu między poszcześólny-
mi krajami. Konkretnymi celami,
Związku są: regularna wymiana wia-|
domości, artyfkułów, wycinkówpras. |
i komunikatėw, ewent. wymiana re-
daktorów i współpracowników, pu-|
blikowanie informacyj i wskazówek,|
przeznaczonych:dla prasy.

WI dalszym ciągu obrad hr. Wt.
Sobański, prazes Zjednoczenia -Pi-|
„sarzow Katolidkich 'w Polsce, omó-|

 

wił obecny stan i zadania Zjedno-
czenia.
Dskusja nawiązana została do za-

gadnień i tematów, poruszonych w
poszczególnych referatach. W czasie
dyjtskusji została rzucona myśl zor-
śganizowania w bieżącym roku relko-
tekcyj zamikniętych dla dziennika-
rzy. i

W. drugim dniu zjazdu, obradom.
przewodniczył w dalszym cięgu J. E.
ks, biskup Radoński. Wśród gości
przysłuchująjcych się obradom był
obecny J. E. ks. biskup Gawlina.

Z powodu choroby iks. prof. Wy-
szyńskiego, referat jego p. t. „Za-
gadnienia współczesnego iżycia wy-
magające rozświetlenia przez nauko
wą prasę katolicką* odczytał ks.
dyr. S. Wojsa z Włocławka. Dużo
uwagi w'tym rdłeracie poświęconeaż У` p:

| zostało zagaldnieniom katolicko-spo-
łecznym.
Po dyskusji nad tymi zagadnienia-

mi, J. E, ks. biskup Adamski wygło-

Minister Wyznań Religijnych i nauczania, zdają nadto egzamin piś-
Oświecenia Publicznego zarządze- , mietanyi i ustny z języka nauczania;
niem z dnia 22 lutego 1937 r. usta- język polski, historię i geografię zda
nowił egzamin ukończenia gimna- | ją ci uczniowie w języku polski
zjum ogólnokształcego (czieroletnie- Do egzaminu ustneśo nie może
go). Według załączonego do zarzą-| być clupuszczony kandydat, który
dzenia regulaminu egzamin ten zda- otrzymał ocenę niedostateczną z ję-
ją wczniowie kl. IV gimazjów pry- | zyka polskiego lub z dwóch innychJ
watnych nie posiacających praw przedmiotów.
gimnazjów państwowych, oraz eks-| Kandydaci, którzy uczęszczali ido

|gimnazum z niepolskim językiem

d

terni, iktórzy pragną otrzymać świa-|
dectwo tulkończenia gimnazjum ośól-
nokształcącego.

Egzaminy odbywają się w dwóca
okresach, 'tj. w maju—czerwcu oraz |
w styczniu — lutym w gimnazach |
państwowyich lub gimnazjach niepań| :

stwowyjch z prawami gimnazjów pań| |W. Wilnie jast kilkadziesiąt skle-
stwowych; egzaminy absolwentów pów żydowskich, sprzedających o-|
gimnazjów bez uprawnień gimnazjów buwie wyrabiane przez chałupni-
państwowych mogą się odbywać ków polskich.
tylko w wyjątkowych przypadkach, ' Każdy żyd, właściciel sklepu, ma
w szkołach własnych, | kilku lub kilkunastu szewców cha-
Dokładne terminy i miejsce e$gza- łupników. Żyd daje „swoim“ szew-

minów zostaną ogłoszone przez Ku-| com* skórę i cholewki oraz ustala
ratorium Okr. Szk. Wil. później. am wykonania obuwia. Biedny

   

 

Roln po

  
   sił referat p. t. „Rozwój kształtowa-

nia się opinii katolickiej w Polsce”.
Ostatnie lata zapisały dużyi postęp
w tworzeniu się irontu katolickiej
opinii w Polsce, aczkolwiek jeszcze
w wielu sprawach poglądy na kato-
lickie sprawy są rozbieżne.

W. dalszym ciągu swego referatu,
J. E. ks. biskup omówił znaczenie
polskiej literatury Akcji Katolickiej
(jednej z najbogatszych w świecie),
craz studiów społecznych, na któ-
rych pogłębiane są zagadnienia nau-
kowe i myśli katolickiej. Po refera-

| cie wywiązała się b. ożywiona dy-
skusja.

Reasumując wyniki obrad prze-
wodniczący J. E. ks, biskup Radoń-
ski zamknął zjazd. !

„Kandydaci, którzy aibo miesz-| chałupnik musi za własne pieniądze
kają lub uczęszczali ostatnio do jed- kupić telkturę, szpilki, kopyta i t. d.
nego z gimnazjów bez praw na tere- | co wyniesie 15—20 gr. od pary —
nie tut. Kuratorium. Okr. Szk. a oczywiście u kupca żyda, Następnie!
pragną otrzymać świadectwo 0 u-| odnosi zrobione buty żyżowi i otrzy

| kończeniu gimnazjum, winni ZWTÓ- | muje za nie należność w wysoktści
cić się z podaniem do Kuratorium 1,30—150zł.od pary butów. Nie
do.dnia 15 kwietnia i 15 grudnia otrzymuje jednak do ręki gotówki,

| każdego roku. Zgłoszenia uczniów
| szkół, które nie posiadają up:awnień pów żydowskich, które najsłabiej
j gimnazjów państwowych, załatwiają prosperują. Tam szewc chałupnik
Dyrekcje tych szkół zbiorowo. __ | nabywa artylkuły liche i po cenach

Eksterni wymieniają w podaniu,| wygórowanych ale jest wobec tego
z którego języlka nowożytnego pra- wyzysku bezradny. Nad parą butów
gną zdać egzamin, a nadto dołątcza- | szewc pracuje przeciętnie 8—9 go-
„ją do podania: :

a) własnoręcznie napisany 2ус10-
rys z zaznaczeniem odbytych stu-

cując po 16—18 godzin zrobić ltwie
pary. Należność za tę pracę wynie-

ООО АЙЕ maj onar

Iskiego chnłu
|

lecz dostaje od iżyda kwit, do skle-|

| dzin, może więc w ciągu doby pra-|

| nauczania i otrzymaki na egzaminie
| z wypracowania piśmiennego z języ-
(ka nauczania ocenę niedostateczną,
| nie mogą być również dopuszczeni
| do egzaminu ustnego.
| Egzamin według niniejszego re-
| gulaminu można zdawać trzy razy.
W wyjątkowych przypadkach kan-

| dydat może jeszcze przystępować do
egzaminu za zezwoleniem Kuratora

Ipnika
pują przeważnie członkowie. rodziny
pracodawcy: żyjda. Charakterystycz-
nem jest, że żydzi „pracują w tej
branży na takich samych zasadach

j w całej Polsce.
| Na tem tle doszło jużi do wielix

  

 

  

 

| ców z rozpaczy okupowało żydow-
skie sklepy w Warszawie.

|. W Wilnie wyzysk żydowski zo-
| stał do pewnego stopnia usunięty
przez „Spółdzielnię szewców chrze-
ścijan Praca Polska". Sklep spėl-
dzielni mieści się przy ulicy Wileń-
skiej 10. Spółdzielnia przyjmuje «ob-

, staluniki, reperacje, dostawy, użziela
towaru na t. zw. ordery. Ceny! obu-
wia, najlepiej sprawidzić na miejscu,
są rewelacyjnie nizkie w stosunku
do trwałości i eleganc'i obuwia. Nie-
chaj wszyscy, którzy odwiedzali ży
Sdowiskie sklepy obuwia oraz skle»
Bat'a nabywają obuwie Spółdzielni,

| dając pracę polskim szewcom. Pla-
cówikę tę należy popierać, sdyż
szewc, który choć raz wejdzie w

|stosunki ze spółdzielnią nie dostaje

OCZ im LLL isSS S]
15 OSÓR RANNYCT NA DANNPDATTKIT

   
Największy angielski ancernik „Hood”, na którym ostatnio zdarzył się
tragiczny wypadek. Skutkiem pęknięcia napiętej liny stalowej został za-

bity jeden marynarz a 15 odniosło rany.

 

STANISŁAW. CYWIŃSKL З

(0d Johoy do Mesjasza
Natomiast bez porównania moc-

niejszy jest x. Arcybiskup Teodoro-
wicz w swym pozytywie, przale-
wszystkiem na tych prawdziwie na-
tchnionych kartach (254—8), gdzie
się zastanawia nad Ikweslją najbar-
dziej zasadniczą i doniosłą: nad spra
wą monoteizmu żydowskiego, mto-
śącego być dziełem jedynie tylko
Objawienia. Karty te nieomal nie
ustępują analogicznym partjom Nor-
widowej Rzeczy o wolności słowa.

„Skąd się wzięła u Izraela wiara
w jedynego Boga?', pyta x. Arcybi-
skup, i dalej się rozprawia z tem
głęboko zakorzenioneiim nawet u lu-
dzi religijnych przekonaniem, odzie-
dziczonem po pozytywizmie i ewo-
lucjonizmie, że religja jest faktem
wtórnym, wykwitem kultury lub też
charakteru narodowego. Autor przy-
wraca właściwą hierarchję wartości
i odpowiada pytaniem retorycznem:

„Czyżby mu ją natchnął jego
$eniusz religijny? Ale gjakżeby na

ilę przypuścić można, by: ten na-
ród gruby i zmysłowy, którego gwał-
towny pociąg do bałwochwalstwa
jest przez historję stwierdzony; na-
ród, otoczony przez narody o wyż-
szej kulturze a batwochwaicze, któ-
re nad nim nieraz panują, naród,
którego sposób myślenia, jak na to
wrsikazuje gramatyka, stoi zaledwie |kazują ani śladu nawet aa najniższym stopniu abstrakcyjne-

nie ideje, ale obrazy i imaginacja
(czyt to rzeczywiście jest kiowodem
niższości? wszakże i Pan Jezus prze
mawiał wyłącznie przypowieściami;
Mat. XIII, 34, sądzę, że przeciwnie
to jest najwyższy, najdoskonalszy
sposób wysławiania się; (przyp. S.
C.) — ażeby naród taki wzniósł się
o własnej sile mad geniusz Platona
i Arystotelesa!'* |

‚ „A moče Izrael, z początku žyją-
cy w wielobóstwie, sam się potem
nawraca do wiary w jedfńiego Boga?
Ale podobna ewolucja jest wogóle w
historji religji mieznana, a [Izrael
właśnie składa raz po raz dowody
wręcz przeciwnej ewolucji,
wiary w jedynego Boga wpada w
pogaństwo”.

„Może teldyi prorocy, wzniósłszy
się sami 'o własnej sile do wiary w
jedynego Boga, narzucili ją potem
swojemu ludowi? Ale już na pierw-
szy rzut oka podobne przypiiszcze-
nie musi być zgóry wykluczone. Ileżi
to bowiem rozgwaru i różnic chao-
tycznych byłoby znać w proro-
ctwach, wydobytych z indywidual-
nej prac myślenia każdego proroka
zosobna. Urabiałyby się te pojęcia
PSE zasadły: quot capita, tot sen-
sus!

„Tymiczasem proroctwa nie wy-

wiek filozoficznej spekulacji, która-

bo od

diów, b) metrykę urodzenia, c) wy-

dectwo szkolne, o ile je posiarają,
e) 2 nienaklejone: fotogralie, opa-
trzone własnoręcznym [pisem,
f) dowody wpłacenia należności za
egzamin. Žanas
„ Przedstawienie danych  niedo-
kładnych lub niezgodnych z rzeczy-
wistością może spowodować niedo-
puszczenie do egzaminu: lub skreśle-
nia z listy zdających.

Egzamin składa się z części piś-
miennej i ustnej. |

Egzamin piśmiennyi obejmuje na-
stępujące przedmioty: język polski,
język obcy nowożytny, język łaciń-
ski, matematykę.

Egzamin ustny obejmuje: religię,
język polski, język łaciński, język
obcy nowożytny, historię, geografię,
biologię, fizylkę i chemię, matematy-
kę i zajęcia praktyczne. |

Od egzaminu z języka łacińskie-
go są uwolnieni uczniowie gimna-
zjów bez łaciny; od egzaminu z za-
jęć praktycznych może Kurator
Okręgu Szkolnego zwolnić uczniów
i eksternów.

Uczniowie, którzy uczęszczali do
gimnazjum z nie polskim językiem

stotelesa. Prorocy poprostu patrzą|
kontemplatywnem okiem na Boga w
Jego doskonałościach i dziełach; oni
nie szukają, nie odkrywają mozo!lną
myślą ślądów Bożych, ale na te śla-
dy, jasno je oglądając, wskazują. Bo
poza nimi i nad nimi, ale nie w nich,
działą i tworzy Artysta i Twórca
właściwy dzieła. O tem zaś, że nie
z siebie czerpią, Świadczy: ich naj-
głębsza świadomość”.

Te płomienne i głębokie rozwa-
żania, zaopatrzone tu i owdzie je-
szcze w nader tratnie dobrane cyta-
ty z innych pisarzy, zamyika x. Ar-
cybiskup Teodorowicz tego rodzaju
konkluzją: :

„Jeżeli wiara w jedynego Boga
w Izraelu nie mogła się począć i nie
poczęła z Izraela samego; jeśli jej
nie mogło narzucić temu ludowi po-
gańskie otoczenie ;jeśli mu nie na-
rzucili tej wiary, prorocy, którzy już
ją zastawali gotową i na nią się po-
woływali — w takim razie zródło tej
wiary jest nadprzyrodzone, a nie
ludzkie”.
, W ścisłym związku z tą nieod-
partą argumentacją pozostaje obro-
na Starego Testamentu, jako chro-
nologicznie pierwszej części tego
Objawienia, z którego wyrasta
chrześcijaństwo. Tu autor, zamiąst
stwierdzić samą przez się zrozumia-
łą niższość Starego Testamentu
względem Nowego (toć gdyby Stary
był doskonały, Nowy niejp a po-
prostu potrzebny!) śmiałemi i
charakteryzuje ow Telaadzi Say,
stwierdzając, że „w. księgach tych.
jest przedstawiona historja ziemska   $o myślenia, u którego przewodzą by przypominała Platona czy Ary-

$

kaz lelktury z języka polskiego i ję-|
sie 2,60—3,40 zł. z czego należy po-| już więcej pracy od żyda. Żydzi za-

zyka obcego nowożytnego, dj šwia-|

z jej wszystkiemi. skażeniami, wy-£0“. (Cyt. ma str. 344).

datki Czyli za pracę nad siły otrzy-
ma około 2.50 zł. za dzień pracy.
Sklepikarze .żydzi dają towar na
kwity niechętnie licząc drożej i wy-
pychając towar wysortowany. Jeżeli
szewc chce mieć pieniądzeto musi
sprzedać kwit ze stratą 15—20 proc.
rodzaj „dyskonta”. Kwity te zaku-

SD

We wtorek dn.9 b. m. w gmachu
Uniwersytetu Jana Kazimierza dr.
Z. Stahla, docenta, młodzież obrzu-
ciła jajami i uniemożliwiła mu wy

Organ p. Stahla lwowski „Dzien-
nik Polski* pisze o tym zajściu na-
stępująco:

' „Oto w związku ze znanym artykułem
dr. Zdzisława Stahla, ogłoszonym w ub. nie-
dzielę w warszawskim „Kurierze Poran-
nym* na temat sytuacji wśród młodzieży
polskiej, bojówka, która przybyła do $ma-
chu Uniwersytetu przed wykładem docen-
ta dr. Z. Stahla, urządziła przeciw wykła-
dającemu demonstrację polityczną.

Około godz. 13.15 zjawił się w sali do- mm

stępkami, apostazjami, jak i cnotą
narodu, gdzie plewa i ziarno, złoto
i błoto zmieszały się z sobą” (299).
Ale, uznając to, autor podkreśla, że
„historja ta zwie się Święta, bo jest
historją rządów Bożych w ludzkości
i wybranym marodzie, która mimo
zła przeprowadza myśl i plany Boże,
mimo odstępstwa grubego i twarde-
go ludu, utrzymuje w* nim prawdzi-
we objawienie, a nie schlebiając ni-
£dy namietnošciom, owszem, karząc
je, dosięga kresu i celu swego, przy-
gotowując ludzkość na zejście Odku-
piciela“ (326—7).

I tu x. Arcybiskup obszernie wy-
kazuje wartości Starego Testamen-
tu, piękno Jego postaci i liryki Psal-
mów, głębię jego mądrości i przede-
wszystkiem chwałę Bożą, tyle razy
opiewaną na jego kartach. Zwłasz-
cza wymownie mówi autor o pięknie!
Psaimów, popierając swój zachwyt
także słowami takiego np. Delitz-
scha, który tak pisze:

„Ani indylska, ani babilońska,
ani semicka poezja nie posiada zbio-
ru pieśni, lktóreby względem
piekności ustępów, przedewszyst-
kiem jednak pod względem wniknię-
cia w zagadki życia ludzkiego i o
dania najczystszych uczuć  religij-
nych, choćby w przybliżeniu mogły|
iść w porównanie z księgą Psalmów,
która miczem innem nie jest, jak

pieśnią ufności, wzbierającą z naj-
cichszego piana w najpotężniejsze
akordy forissima. Zaiste w lite-
raturze świata niemasz
tym pieśniom aic równe-

twórni żydowskiej tandety ażeby
| podciąć cenami byt placówki, która
ratuje szewców przed wyzyskiem
żydowskim i nędzą. Niechaj od: dzi-
siaj nikt z Polaków nie zapomni о-
istnieniu polskiej i chrześcijańskief
placówiki, która wymaga poparcia.

Adam Szczerba.

  

Dr. Stafla młodzież obrzuciła jajami
cent dr. Stahl, który po zdjęciu płaszcza
zajął miejsce za katedrą i zamierzał przy-
stąpić do wykładu. Wówczas z pośród be-
jówki, z tylnych ław powstał nieznany,
prawdopodobnie jej przewódca, który wy-
głosił krótkie przemówienie, skierowaas
przeciwko docentowi Z. Stahlowi, w któ-

rym — utartym stylem — twierdził, że dr.
Stahl „za żydowskie(77) pieniądze w šy-
dowskim (!1?) „Kurierze Porannym* pisze
przeciw (?) młodzieży”, poczem przewódm
bojówki wezwał obecnych do opuszczesia
sali,
W tej chwili z grupy zebranych bejėw-

karzy rzucono w stronę katedry kilkanaście
jaj, których część ugodziła stojącego za ka-
tedrą docenta. Równocześnie bojówka
wznosiła różne okrzyki”.

Ale broniąc w ten sposób słusz-
mie i tak wymownie Starego Testa-
mentu przed atakami proł. Zieliń-
skiego, x. Arcybiskup Teodorowicz
zupełnie niepotrzebnie, mojem zda-
niem, broni też np. tak barbarzyń-
skiego zwyczaju jak  obrzezanie
(186—290). Niepodobna zrozumieć
poco 'wogóle taka obrona jest po-
trzebna. Wiszakże chrześcijaństwo
potępiło je całkiem niedwuznacznie
chociażby przez to, że je odrzuciło.
Sądzę tedy, że i katolickiemu czy-
telnikowi wolno tu się raczej zgodzić
z bezwzględnem potępieniem tego
zwyczaju przez Zielińskiego (I, 140
i II, 211), niżeli ze zbędną jego obro-
ną przez x. Arcb. T.

, Równie nieprzekonywujący: jest
autor, gdy broni pojęcia „bliźniego
w judaizmie, twierdząc, że to poję-
cie nie zacieśnia się tu do Izraela
(III). A przecidż ta obrona pozostaje
w sprzeczności ze słowami samego
Chrystusa (Mat. V, 43).

Podobnież zbyteczną .rzeczą ai
obrona stanowiska Żydów ac
„sztuki (9495). Wszakże notorycz-
nie znane żydowskie obrazoburstwo
zwalczało zawsze: malarstwo i rzeź-
biarstwo, a od Promethidiona Nor-

od|.wida chyfba nikt nie wątpi, że wy-
chowawcze znaczenie sztuki wyma-
ga wszechstronnego jej roz-
woju. (Rzecz charakterystyczna, iż
wszystkie przykłady, któremi posła-
$uje się czcigodny autor, by poprzeć
swą tezę o kulcie nawet Saias
sztuki u Żydów,odnoszą się šui do
czasów chrześcijańskich). 3

(Dok. nastąpi).

j strajków i zajść, ostatnio 3.500 szew

trącić około 30—50 groszy na do- łożyli już kilka mechanicznych wy*



 

Oulne zebranie Bratniej PomocųP.M.A. U.$. B.
Walne Zebranie Bratniej Pomocy|

P.M.A. U.S.B. zakończyło się przed-
wczoraj o godz. 3 nad ranem, Wyka-!
zało omo rosnącą od dawna przewa-
$ę młodzieży narodowej ;

Lewica zmobilizowała bowiem
zaledwie 23 osoby, co na 600obec- |
nych na sali jest liczbą zgoła nie-|

(NEO W st WIR ak Th

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pobulance, Dzisiaj

o godz. 8.15 sztuka W. S$omerset-Maugba-
ma „Święty płomień' z występem  Nuny
Miodziejowskiej-Szczurkiewiczowej.

Jutro premiera sztuki Otto dndiga
„Człowiek pod mostem”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia", Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś operetka „Rose“
Marie z Kulczycką w roli tytułowej.

Występy F. Parnella w „Lutni”. Za-
powiedziane są dwa występy w niedzielę
i poniedziałek zespołu FF. Parneila. Będzie-
my podziwiać Feliksa Parnella, Zizi i Ali-
cję Halamy, oraz resztę zespołu w ich nie-

zrównanych kreacjąch baletowych. Orkie-

strą dyreguje kompozyłor Zygmunt MWich-

ler.
— Otwarcie Teatru „Nowości* w po-

niedzialek 15 marca. Teatr „Nowości* po

czasowem zawieszeniu przedstawień, otwie-

ra swe podwoje w poniedziałek dnia 15-go
marca wielką premierą p.t. „ROZEŚMIANE

SERCA", w której „prócz starych, znajo-
mych .pobliczności wileńskiej, wystąpi no-
wozaaagażowany zespół,

Z za kotar Studio
FINAŁ KONKURSU CHOPINOWSKIEGO
transmituje Polskie Rardio z Ameryki,

Polskie Radio urządziło 41 transmisji z
Międzynarodowego Konkursu im. Frydery-
ka Chopina. Dzięki tym transmiejom ©łu-

chacze radia zarówno w Warszawie jak i

na odległej prowincji mogli wziąć 'udziaż.

w przebiegu konkursu i zaznajomić się z

śrą najlepszych chopinistów młodego poko-

„kenia.
W piątek dn. 12.3. odbywać się będzie

finał konkursu, który Polskie Radio tran-
smitować będzie od godz. 20.00. Około pół-
nocy podane zostaną wyniki konkursu.

" Równocześnie odbywać się będzie tran|
smiisja z sali Filharmonii do Stanów Zjed-

noczonych Ameryki Północnej.

FITELBERG W BUENOS AIRES
na gościnnych występach.

Kapelmistrz Orkiestry Symfonicznej|

Polskiego Radia, dyr. Grzegorz Fitelber$,

zaproszony został do Buenos Aires na ©-

siem koncertów, które odbędą się w teatrze

„Colon”, posiadającym 4000 miejsc.

Program koncertów przewiduje cykl
wszystkich poematów symfonicznych R.
Straussa, poza tym utwory zarówno klasycz
ne jak współczesne. W każdym jednak pro- Ww
gramie umieścił dyr. Fitelberg utwór kom-
pozytora polskiego: dzieła Moniuszki, Kar-
łowicza, z współczesnych zaś Szymapow-
skiego „Harnasie” i „Nokturn i Tarantellę“
w instrumentaoji G. Fitelberga, Woytowi-

ста „Concentino“, Palestra „Uwerturę”,

„Wiechowicza „Chmiel”, Kondrackiego „Żoł
nierze“, Sygietyūskiego „Oberek' i _Jerze-
go Fitelberga „Koncert na orkiestrę smycz-

kową'. Zaznajomienie publiczności brazy-
lijskiej z utworami kompozytorów polskich
będzie najlepszą i majskuteczniejszą propa-

gandą polskiej muzyki w Ameryce Połud-
niowej.

Jak się dowiadujemy dyr, Fitelberś

wraca do Warszawy Zeppelinem w połowie
kwietnia.

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 12.3. 1937 r. :

. 6.30. Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Informacje i giełda. Muzy
ka. 8.00. Audycja dla szkół. 11.30. Audycja

dla dzieci starszych. 11.57. Sygnał czasu i
hejnał. 12.03. Koncert. 12.40. Dzien. poł.
12.50. Przed świętami na wsi — pog. 13.00.

Muzyka operowa. 15.00.Wiad, gospodarcze.
15.15. Koncert reklamowy. 15.25. Życie kul-
turalne miasta i prowincji. 15.30. Codz. odc.
prozy. 15.45. Śpiewane tańce. 15.50, Wio-
senne święto Holy w Indiach — fel. 16.00.

Muzyka taneczna. 16.15, Rozmowa z chory-
mi — ks, Rękasa. 16.30. Wiązanki melodii

filmowych. 17.00. Z sieciami na morze —
fel. 17.15. Fr. Schubert — Trio Es-dur op.
100. 17.50. Encyklopedia mówiona. 18.00.
Pogadanka aktualna. 18.10. Poradnik spor-
towy. 18.16. Wil. por. sportowy. 18.20, Jak
spędzić święto, 18.25. Z litewskich spraw
aktualnych. 18.35. Pieśni artystyczne. 18.50.
Nowiny leśne, 19.00. Emigrant — epizod z
noweli Cz. Straszewicza. 19.20. Z pieśnią
po kraju, aud. śpiewna. 19.45. Obój, różek

i fagot — instrumenty ork. symfonicznej,

odczyt. 20.00. Transm. finału III Międzynar.

Konkursu Chopinowskiego. 20.45. Dzien.

wiecz. i pog. aktualna, 22.00, Kaprys kobie-
ty — skecz. 22.15. W oczekiwaniu na wyni-
ki Konkursu Chopinowskiego gra mała ork.
Polskiego Radia.

Ostre strzelanie
W dniu 12 bm. od godz. 4-ej do

Godz. 10-ej odbywać się będą ostre
strzelania w rejonie Karaczuny Gėr-

znaczną. Ta nieliczna garstka mu-|
siała opuścić zebranie, gdyż doma-|
śgała się tego większość, widząca w|
marksisiąch sojuszników żydowstwa |
i oszczerców Biokady Domu Akade-|
mickiego, W' szczególności jeden z!
iewicowców niej. Witek, członek!

2. Wniosdk o wyrażenie solidar-
ności z uczestnikami Blokady War-
szawskiej.

3. Wniosek stwierdzający, że mło
dzież nie pójdzie za płk. Kocem.

4. Wniosek o wyrażenie sołidar-
ności warszawskim szewcom  <cha-

zmian Nocą przymrozki.

Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ;ul. Zamkowa 11 (drugie podwórze w

Pogoda 0 zachmurzeuiu zmiennym z prawo). Na porządku Gzienaym: 1)
przelotnymi opadami w dzielnicach pó.moc-| tejerat WY. rrot, ar. M. Limanow-
no-wsciodnich, a z większymi rozpogodze-| gk: Swiątynia na Koioży w urądnie
miami w pozostałych. w świelie badań topologicznych i za

| pisów kronikarskicu, 2) Frot. dr. M,
Morelowski: aj Łorganizowanie «die

| wów z rzeżb antokoiskich, b) Niezna

Dniem temperatura bez większych

Umiarkowane wiatry 2 kierunków  za-komunizujących „Wici* ledwo uni- iupnikom, walcząc w obronieknąt usunięcia z sali. „|, |praw polskiego zcbókolkkprzeciwPod koniec walnego zebrania wyzyskowi żydowskiemu.zgłoszono cały szeregwolnych мо Fozatem uchwalono (bez sprzeci-
Kuratora) podziękowanie starsze

i za stano-
zajęte wobec akademikówByły do: 1. Wniosek o rozwiąza-|podczas giodówiki w Domu Alkade-

nie Towarzystwa Przyjaciół Młodzie|mickim.
žyAk. jako instytucji biurokratycz- Zebranie zakończono Hymnemnej, stronniczej i niepotrzebnej, Miłodych.

i KEAAAZ AELE OWAK RI DRA AZSZ a ES

Z życiaSokoła
W. dniu 7 b. m. odbyło się do- jsokolich na rok 1937 jest następują-

ków Sokoła w Wilnie, które zagaił|prezes por „rez. B. Kulesiński, Il w.-
w.-prezes. B. Kulesiński, przewodni- | prezes Wł. Gryłowski, naczelnik
czył zaś w.-prezes okręgu W. Oi-
szewski. Z odczytanych aiskaonkać|
wylnika, że gniazdo liczy obecnie: po- | szewska, bibliotekarz A. Korbuit
nad 200 członków i młodzieży. Czyn| oraz członkowie zarządu: J. Droz-
ne były sekcje: gimnastyczna żeńska | cowski, M. Gorzuchowski, J. Gwoz-
i męska, szermiercza, strzelecka,|dowsiki, W. Narbuit,.prof. M. Telma-
narciarska, kult-oświatowa, wydział | szewski, naczelniczka Z. Narbutto-
sokolic „biblioteka i orkiestra werb-| wa ;kapelan ks „mgr. A. Mościcki.
listów. |. Komisja rewizyjna: Sz. Renigier,

Po odczytaniu sprawozdania 'za- | inż. Br. Kunicki, mr. St. Pilczewski
twierdzono preliminarz na rok 1937, Rada okręgu: A. Mikołajun, ks.
w sumie 5.800 zł..oraz udzielono u- | Mościcki, Ilia, Br. Kunicki,
stępującemu zarządowi absolu- | Sąd honorowy: dr. F. Swierzyń-
torium. j ski, mec. M. Engel, mec. J. Rutkie-

Po dokonaniu uzupełniających| wicz, L.-Borowski, S. Januszewicz i
wyłborów skład personalny władz! W. Nowina-Przybylski.

Gilno zagrożone opóźnieniem
sezunu budowianego

Komitet Rozbudowy, mimo nad-, w stanie zaspakajać licznych klien-
chodzącego sezonu robót budowia-| tów zgiaszającychsię stale do K0-
nych, (ao chwili obecnej nie otrzymał|mitetu z podaniami o udzielenie!po-
jeszcze powiadomienia o przyzna-| życzek na różnego rodzaju budowie,
niu dla Wilna kredytów buaowia- | Jeżeii w najbliższym czasie Коп-
nych. Zwłoka ta ze strony Banku| tyngent kredytów. nie zostanie przy-
Gospodarstwa Krajowego, któryj fi- | znany trzeba bęjszie uważać tego-
nansuje akcję budowianą, jest bar-| roczny sezon budowlany w Wilnie
dzo uciążliwą, gdyż Komitet nie jest. za gruboopóźniony.

Tydzień propagandy muzeów
Związek Propagandy Turyst, w genci będą udzielać wyjaśnień. Bę-

porozumieniu z kierownictwem mu- dzie to miało również na celu, by ci
zeów wileńskich pragnie! zorganizo-| wilnianie, którzy często chwalą <cu-
wać „Tydzień Propagandy Muzeów”| dze rzeczy, widziane gazieinaziej,

tym okresie zbiory wileńskich „nie lekcewažyli „zbiorów Wilna, któ-
muzeów będą dostępne dla wszyst-| re nietylko jest miastem świetności
kich bezpłatnie, a specjalniprele-| historycznej i pięknych zabylków. -

Pszczelarze organizują sie
Pszczelarze woj. Wileńskiego od-

czuwając brak należytej organizacji,
która broniła by ich interesów, ota- Sekcji Pszczelarskiej
ozała ich opieką fachową, reprezen-| instruktor pszczeiniczy, p. Surdacki
towała interesy ich na zewnątrz — Stanisław i począwszy od organizo-
w dniu 4 lutego 1937 r. zorganizo- wania Powiatowych Sekcji Pszcze-
wali Wojewóczką Sekcję Pszczelar- larskich — realizuje dalsze pbczy-

  

Z dniem 1 marca br. został za-
angażowany przy Wajewocizkiej

wojewódzki

ską przy Woj. Tow. Org. i Kółek nania w/g ułożonego planu pracy na
Riel. z siedzibą w Wilnie, |rok 1937/38. W. tych powiatach

Do zarządu zostały powołane|gdzie niema takich organizacji mają
następujące osoby: 1. Prezes Woje-| powstać przy Uikręgowych Towa-

odzkiej sekci Pszczelarskiej .p. |rzystwach Organizaci i «Kółek Rol-
Gintowt-Dziewałtowski, _2. sekre-| niczych.
tarz — p. Żukowski Zygmunt, 3. Wojewódzka Sekcja _Pszczelar-
skarbaik — p. Andrzejewski Wik-| ska będzie pośredniczyć przy za-
tor. opatrywaniu pszczelarzy *w cukier

Wojewódzka Sekcja Pszczelar-| wolny od opłaty akcyzowej, do wib-
ska będzie prowadziła prace iacho-| sennego i jesienngeo počkarmia-
we w terenie w oparciu o Powia-| nia pszczół, węzę, przybory i na-
towe Sekcje Pszczelarskie przy| rzędzia nidzbędne do prowadzenia
aadlłowych, Towarzystwach Orga-|postępowej gospodarki pasiecznej
nizacji i Kółek Rolniczych, w/g re-| i t. p.
gulaminu opracowanego przez Cen-| Kównież przewidziane jest za-
tralne Towarzystwo Organizacji i| wiązanie ielni Pszczelarskiej,
Kółek Rolniczych w Warszawie. pana prowadziłaby skup'miodu,

wosku id producentów itp.

Zalesianie nieużytków w pow. brasławskim
BRASŁAW. Po uregulowaniu rze- gruntów zamierza przystąpić do za-

ki Drujki poziom wody w jeziorach lesienia ich, «o przyczyni się do
brasławskich znacznie sięPa zwiększenia obszarów leśnych w
przez co osuszone zostały spore ob-- Ea „brasławskim. W. wielu wypad-
szary łąki bagien, które zostały wy- kach na gruntach tych ma być zasa-
korzystane mniej lub więcej racjo- dzona wiklina, która wprzyszłości
nalnie. Natomiast dotychczas nie by| dostarczy materiału do wyrobów ko-
ły wykorzystane duże obszary nieu- szykarskich, ico niewątpliwieprzy-
żytków tuż nad brzegami jezior, czyni się do rozwoju tej gałęzi prze-
gdyż grunta te nie nadają się na łąki| mysłu w pow .brasławskim i da za-
ani też pod uprawę rolną. | trudnienie ludności bezrolnej i ma-

Obecnie wielu właścicieli tych łorolnej.

Nielegalna broń przechowywana
w pustych ulach

LIDA. W ciągu jednego tygodnia| ków, Fiedoszowiczowi, odebrano
w gminie dokudowskiej ujawniono 4 już trzecią fuzję zkolei. Kłusownicy
wypaćki nielegalnie posiadanej bro-|broń nielegalną przechowują  naj- ne w kierunku miastecza Karaczuny

ma jezioro Jodzis i jezioro Tepieli,

 

ni myśliwskiej przez zawodowych| częściej w pus ulach.
kłusowników. Jednemu z kłusowni- se

`

 roczne Walne Zgromadzenie czlon-|cy: prezes mec. Zb, Jasiūski, 1 w.-! :
j konferdncja IV, o gadz, 16-ej w kośc.
„sw. Jana ikonierenoja V po czym

prof. St Jarocki, sekretarz W. Bu-| spowiedź ' św.;
kowski, rei. prasowy red. Ł.. Remi-|

 

chodnich.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rekolekcje akademickie, W

kościele św. Jana dnia 11 bm. o go-|
dzinie 20-ej rozpoczną się rekolek-|
cje -ogólno-akaaemickie prowadzene|
przez ks. dr. Kazimierza Kuchar-
skiego T. J.

Frogram rekolekcyj: 1. Czwartek
11 bm. o £. 20-ej w kośc. św. Jana|
„Veni Creator“, błogosławieństwo;
Najśw. Sakramentem, oraz I konie-
rencja; 2. Piątdk i sobota 12 i 13 bm.
o ‚ 20-ej w sali Śniadeckich
ikonierencje ll i LI; 3. Niedziela 14
bm. o godz. 11 w sali Śniadeckich

4. Poniedziałek 15
bm. o godz. 7-ej Msza św. ceiebro-
wana przez Jego Ekscelenoję iks.
Awcyb. Romualda Jaibrzykowskie-|
go i wspólna Komunia św. Wstęp
na rekoiekcje za legilymacjami aka-

Z MIASTA.
— Wycieczka Zw. Pr. Turyst.

W nagbliższą niedziełę, 14 bm. Zw.!
Fropagandy  iurystycznej urządza.
wycieczkę ać asiro-|
nemicznęgo USB. Zbiórka, jak zwy-
kle, o<godz, 12-0, w ogródku przed
„Bazyliką.
— Wystawa  Miodej Graliki'

Z inicjatywy Z.P.T. uruchomiona zo-
stała Wystawa Młodej Grafiki, któ-
ra mieści się w lokalu -Zw.--Propag.|
Turyst. (Mickiewicza 31) i otwarta.
jest codziennie od 9—15 i od 17—19,
Wstęp bezpłatny. Wystawione pra-
ce można nabyćpo przystępnych ce-
nach.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Oszczędności w szpitalu ży-

dowskim. -Z-<dniem 1 kwietnia r. b.
funkcja dyrektora szpitala Żydow-
skiago połączona będzie z funkcją
jednego z or(iynatorów szpitała. De-
icyzja powyższa podyłktowana zosta-
ła względami oszczędnościowymi,
ponieważ warunki pracy w szpiialu
pozwalają w zupełności na połącze-
nie tych funkcyj.

SPRAWY SZKOLNE.
— dzeniem ministerstwa

W.R.iO.P. w bieżącym roku
szkolnym termin zakończenia ferii
wielkanocnych zostanie przedłużony
do dnia 31 marca rb. Zajęcia szkol-
ne rozpoczną się zatem we-czwartek
dnia 1 kwietnia. ;

POCZTA 1 TELEGRAF.
— Konierencja Prasowa w Dy-

rekcji Poczt. W. piątek, 12 bm. o g.
10,30 odbędzie się konferencja pra-
sowa w lokalu świetlicy. pocztowego
.przysp. wojsk. przy ui. Dominikań-
skiej 15,

Konferencja ta będzie miała na
celu przestawienie i omówienie a-
ktualnych zagadnień z zakresu dzie-
iu pocztowego. Poza tym nastąpi
zwiedzenie okręgowej składnicy ma-
teriałów pocztowych oraz iokaiu ne
wej świetlicy P.P.W.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Waine Zebranie Akadera., Ko-

За Р. М. 5. W niedzielę dn. 14 mar-
ca rb. w nowym lokalu Koła przy
ul. .Zamikowej 24 m. 8, (dawne miesz-
kanie ś. p. prof, Ruszczyca), odbę-
dzie się Walne Sprawozdawczo-W y-
borcze Zebranie Członków Akade-
mickiego Koła P.M.S. w Wilnie.

Zebranie rozpocznie się o godz.
11, w pierwszym terminie, o godz.
11 min. 30 w krugim terminie.

czonego cą pamią й
wacdkięgo), z podwórza na lewo.

U.S. B. powiadamia, iż dn. 14-g0
marcą br. o godz. 8-ej rano odbędzie
sięwspólnaMszaśw,iKom. św. w
kościele 0:0 Jezuitów, poczem ze-
branie walne sprawozdawczo - wy-
borcze w lokalu własnym Wielka
64. Obecność członków konieczna,

POSIEDZENIA.
— Posiedzenie Koła Polskiego

T-wa Filologicznego odbędzie się w
dniu 13.II1. (sobota) r. 1937 o ś. 17.30
w sali Seminarium Archeologii Kla-
sycznej U.S.B, ul. Zamkowa 11 (I-sze
iętro). Na porządku dziennym: 1)
eferat WP. dr. Ireny Szeligowskiej

 

„Gramatyka etruska”, 2) Walne
Zebranie i wybór Zarządu, 3) Wolne
wnioski.
— Posiedzenie Historii

Sztuki odbędzie się w dn. 13.III. (so- bota r. 1937 o godz. 7.15 wieczór w

ny portret Kejiana, 3) Wolne wnio-
Ski.

Posiedzenie Wydziału Щ
Towarzystwa krzyjaciół Nauk odbę-
dzie się w piątek i2 bm. o godz. 19
w iowaiu Seminarium kiistoryczaego
U.S.5. |4Qamkowa ii). Na porządku
dzienaym odczyt dr. Janiny Klawe
P. t. „Wieś polska w spoiecznym po-
uziaie prasy).

ODCZYTY.
— Odczyt o Leopardim. W pią-

tek, linia 14 marca 193/ r. o godzi-
ni l9-ej w Auli Kolumnowej Uni-
wersytetu dr. Renato Pośgioli wy-
si odczyt (w języku pouskim) pt.
„oluiecie Leoparauego,

wstęp wolny,

KRONIKA POLICYJNA.
— Wybicie szyb w żydowskim zakła.

dzie iryzjerskim. W żydowskim zakładzie
fryzjerskim Kaca przy ul. Mickiewicza, nie-

znani sprawcy powybijali szyby w oknach.

Nieco dalej przy tejże ulicy zerwano

żydowski szyld ze sklepu galanteryjnego.
Policja poszukuje sprawców. (h)

— Zlikwidowanie 2 miodocianych sza-

jek złodziejskich. Władze bezpieczeństwa

publicznego, ziikwidowaty w Wiinie dwie
szajki mtodocianych złodziei.

Jadna z nich złożona z 5 osób na czele
z Z.enkiewiczem (Krupniczy 5), grasowała
na ul. Ńowogródzkiej i sąsiednich, Druga
ma czele z braćmi Jarmołowiczami (Szkap-
lerna 36), operowała koło Hali Miejekiej,
Zawalnej i na rogatkach.

Specjalnością złodziei bylo okrada-
nie wiościan. Miodocianych złodziei prze-
kazano do lzby Zatrzymań, (h)

WYPADKL
— Zaginięcie 12 letniego ucznia. 12

letni uczeń szkoły powszechnej Stefaa
Kuruł (Raduńska 6), wyszedł przed ty-
śodmniem do szkoły i od tej chwili w ta-
jemniczy sposób zaginął. (b)

Aresztowanie
przemytników żydów
W ostatnich dniach na pograni-

czu polsiko-litewskim aresztowano
4 żyaów przemytników pieprzu i
tytoniu. (h)

Prace drogowe
na Wileńszczyźnie
Opracowany został program ro-

bót drogowych ma tereniė powia-
tów woj. wileńskiego. W: myśl tego
planu zbudowanych będzie na wi-
ieńszczyźnie nowych dróg bitych na
przestrzani 580 kim., naprawionych
zaś około 20 dróg powiato i
przeszło 200 gminnych. :

Roboty dnogowe w Wileńszczyź-
nie rozpoczną się w piewszych
dniach kwietnia. (h)

i kurs alkohologii dla
ludności Święciańskiej

Staraniem ludności katolickiej m.
Święcian ożbędzie się tam 1-szy
kurs alkohologii. W związku z nim
otwarta zostanie wystawa przeciw-
alkoholowa,  ilustrująca postępy
akcji propagandy trzeźwości w Fol-
sce i za granicą. Otwarcie kursu na- _
stąpi w niedzielę (m).

=

e "eg +8.

Duże obroty
w Spółdz. mieczarskich.
w puw. wiiejskim_,
WILEJKA. W pow. wilejskim

czynnych jest 6 spółdzielni mleczar-
skich z kiiku filiami, zorganizowa-
nych przez drobnych i średnioza-
możnych rolników, Jak wykazuj
ZK w OS tych -
dzielni w ciągu roku ubiegłego prze-
robiono ponad 2 i pół miliona litrów

pwana

-—

Ofiary
złożone w Admin. „Dziennika Wileńskiego”

© Z racji wysłuchania koncertu Kiepury
przez radio — dla Komitetu Pomocy Zi-
mowej dla bezrobotnych: I. K. zł. 1, E, $,
zł 1, A. M. ał. 1.

Dla chorego starca M. i J. N. zł. 4.
Dla najbiedniejszych, wdowa po «me-

rycie zł. 1.

Bezimienni zł. 1,30 dla niezamożnych
studentów. й

S. S. 1 zł. dla najbiedniejszych.
Dla bezrobotnych aarodowcėwL. J.

al. 2. sali Seminarium Archeologii U.S.B.
r
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błomie
Następny program:

Marta EGGE
w filmie

„Czarujące Oczy

(JAN FRLICZKA|
WIELKA 11, tel. 19-69 WILNO — $-TO JANSKA 6(„JANUSZEK“)

; o
Wykwintną
nowsze krawaty.

“i gospodarcze. Po cenachwyj

bieliznę damską i męską. Trykotaże, Bluzki,

—msm m A O

Tylko dziś i jutro wyjątkowy sukces

nne)

leca:
Swetry,

Parasolki. Fartuszki erkolne

 

 

į
t

ren
Iš Ignacy

jdla s
| W rol.

gł >.

Teatr Popularny

„NOWOŚCI

Pulowery,  Naj-

E HELIOS| '

Ludwisarska 4, tel. 917,

eny normalne. Pierwszy i jedyny

film wielkiego mistrza tonów

Paderewski

Nadprogram: Atrakcje i aktualja

 

wCEIINQ" Poświęcenie
.Bohaterskie, pełne niebezpieczeństw zmagania dobroczyńcó

zczęścia świata w genialnej realizacji mistrza - reżysera W.

Robert Taylor i Barbara Stanwyck

zostaje OTWARTY w poniedziałek 15-go
marca r. b. Szczegóły w afiszach!

w ludzkości
VAN DYKEa

Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki.

 

ątkowo najniższych Size GADA ОМОч
Przyjdź! Zobacz!
 

|

 

 

Potem krytykuj!
BEZ UBRANIA GINIE

 

  

 
 

 

żywcem zasypani gliną
|. Podczas wydobywania gliny w.
Bołtupiu, osunęło się wgzórze zasy-
pując 49-letniego robotnika  Stani-
sława  Marcinowskiego  (Bołtupie).
Wskutek zarządzonej akcji ratunko-
wej zasypanego zdołano odkopać,
lecz napół żywego, z polamanemi

W Monu- : 66
mental- S$ t K ię Žv nogami i zmiażdżoną klatką piersio-

a nym filmie 39 ona a S в сошa wą. Wezwane pogotowiei ratuniko-

Na pierwszy seans ceny znižone. we Marcinowskiego w stanie bez-

{ _madziejnym przewiozło do  szpita-
la ś%. Jakuba. (h)

|SPEDEOARRSECT AR ENYAZYATARI

CZY JESTEŚ JUZ CZŁONKIEM
STRONNICTWA NARODOWEGO?
a a i i

Giełda zbożowo -towarowa
i Iniarska w Wilnie

Dnia 11 marca 1937 r.

Ceny za towar średniej handlowej ja-
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

f-co wag. st, zał), Ziemiopłody—w ładun-

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

 

 
 

   

 

 

 

 

 

       

: z Е > PRACA smaczne i tanie, rów-| szych ilościach.

Polskie Kino | Poraz pierwszy w Wda - kreacja zawsze iš POSZUKIW.. į nież jarskie. Sapie- i środków do ży- na,Ie W złotych:

Świ towid tre na eo żyńska 3 m. 1. cia dwóch studentów PR ACZ| 0to wiam 1° :

į POSZUKUJĘ в mie może studiować, 23. i, dwojgiem. ma- ytoI stand, 696g/l *) 24.50 —* 24.75

m šisiw "| i” pracy do wszystkiego ь 26 mie mając w czym łych dzieci, O ratu-j Żyto II stand. 670 g/l si 24.00 — 24.25

. : Е 2 z-b: dobrym gotowa- 466606 “66 za nek dla nieszczęśli-|Pszenica I stand. 730 g) 30.25 — 31.25

W niezwykle ciekawym е _ 66 © w pozostałych rolach: Hans i do: małej rodzi 3 wyjść nawet z dOmu. „4 rodzin do- | Pszenica II stan. 710 g/l") 28.75 — 29.75

i pełnym niespodzia- Mod hrabia Sochnker, Hans Junkierman nien 60 See) a = O ubranie, palta, bie- sa,manię żywności,| Jęczmień I stand : :

nek filmie 3 iinni.  Nadprogram atrakcje ВУ bez prania, lub za 7 4 liznę, pošciel i žyw- Mrs kia 3 =

: 3 > : kucharkę do kasyna, ność dla nich : odzieży, opału i bie- 678/673 g/l 24.00 24.50

== : ip. siej е Р508! Цапу prosi gorąco:| Jęczmień II stand. 649 g/l 23.00 — 23.50

POSZUKUJĘ, <a ala SaS ЕН КА 1'\‘;‚'‚’1':“' 252: CARITAS, Zamkowa| Jęczmień III stand,

: mieszkania 2 lub 3 ką 7-m, 1 w godz. e bowa-8. аа | Nr. 8. : 620,5 g/l 2200 — 2250

: N asion a : pokojowe z w: 2—4 pp. 8: RZEZAZER o kod o 22.754— - 23.25

-Q mi w rejonie Mickie- Ss BE> GER wiesII stand. 21.75 — 22.50

ODANICWANE poleca Gospodarstwo Ogrodnicze wicze, Wileska Mo- aż ' SE Sora OSOBA Gryka 610sh SE A

0 = jst. od 1860 r. W. WELER 07 AL Jagidiotota1-41 : TECHNIK ® 8 д:ъгсіты zasłużooogo|. BEZ. ŚRODKÓW. Ar ias aB 6

о Wilno, Sadowa 8 | 3 о ЛЕа ш: 3? oi wiel pasi zakon iОО '
R Žž i D I BIURO |nictwa. Postawy Po- 35 wiek opieki, rzucony wana. O pomoc dla žym b. I sk, 21650 1700.00 — 1740.00

e a e „UNIWERSAL” łocka 1 m 24 W.: 8 na pastwę losu. O niej prosi CARITAS, m*Žr

Cenniki wysylamy bezplatnie. Mickiewicza 4 — 4, Bankowski. . ! X „|przyjecie do nauki Zamkowa 8. a , 1820.00 — 1860.00

„telefon 22-11, poleca| — s | 88 jakiegoś rzemiosła — as Miory b. SPK

ы : jmieszkania i pokoje | BIURO PRACY 3 może do cukierni — ZASŁABŁ у a ze, cad. lucky B. 1540.00 — 1580.00

TS od najskromniejszych Stowarzyszenia św. o ubranie dia niego,|z głodu student na ik 21650 AAS, у

>: ь оь, @ 3000000%0060000000060 do luksusowych, | Wincentego a Paulo "3 |bieliznę, pościel, pal-| wykładzie. Ubogi,Le ZBiny Hocddsiejh = ZE

MYTOL5ywasydlko $  xupno < $ e —. poleca uczciweikwi- OB rEla 040b

g į i SPRZEDAŻ į ao į Eko dolaćtel w. DOWGIAŁŁO |o środki žywnošcio-!my o pomoc, Instytut Kądziel Howodziejaka b. 1 ° :

‚ sma) MYJE i PIERZE NIEDA || NAUKA į molisDRE) EU ака в [SšErotas EISS, ZainkoVė „k. 31650 1520.00 — 156000
z: i i le- tel. 22-35. ! "B AS T i :

kawiarnię w  śród-, +ee000000000000000 AAC kj na p и BSA 5 „—- , MATBANIEC MOCZONY ASOT

mieściu = Adres w] STUDENT U.S.B. polo ADU sa_ ‘.."" tyment 70/30 260.00 — 1000.00

| Adm. „Dzien. Wil.”,; udziela korepetycyj w gniarki, ei sai S *) Przy ulgowych taryfach, z których

zakresie 8 kl. gimna-czycielki, Zapisy pra- е korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

p. GR Sp YA że i ZGUBY : OGŁOSZENIA ŚWIĄTECZNE (ice ceny loco Wiłno kalkulują się o 30—45

: 25 tematyka,fizyka, nie- 10—13: ynowa „2/9, Е - iej i i

o ima= DÓWmiesiOferty > > : …'…ижи… do As taniej w odległościach powyżej

„ Zawalnej. a AO + 000000100000007 | -

sklep, wia I wódek WIA рр вн В У ОН AUUTEGO DZIENNIKA 5.
awalna 23, 667] STUDENT U. S. B. i zgubiono w ilnie : е >

DZIAŁKA LEśNA |pdziela lekoyi w zt Lamas ziotą spiukę. Znalass WILENSKIEGO Giełda warszawska
|kresie gimnazjum ( WIE cy : :

w Podwerkach (Wo- r aż mą Žž Aaa Rag zwrócę wartość. Zgło | na "warunkach specjalnie dogod z dn. 11.3 37.

łcemęej. mMais matematyka i języki |Bronisława Masłow- szeniauj RSA nych przyjmuje Dewizy:

Li -| Wieloletnia _ prakty- skiego, syna lgnace-, oz. - : Berlin 212.78 211.94

dzieć się: Bakszta 14| ką, Dowiedzieć się w go i Wiktorji z Reż е . Biuro Ogłoszeń Gdańsk 100.20 99.80

m, 3. Adm. Dz. Wil. sub dów, urodzonego W, POMÓŻMY į ; ° Rmsterd. 288.60 289.30

! „Lekcje”, 1904 roku, ostatniojj BLIŹNIM — { Stefa Grabowskie 0 Londyn 25.77 25.84

| o MORE m N. J. czeki 527, 528ipėl
7 ‚ 5. В. łymstoku — poinfore ' k Paryž 24.12 24.18

DZIERŻAWA Mesżótowiie Е ой Н Konsystorz E.| opuszczony _ starzecjj w Wilnie, GARBARSKA 1 tel. 82 praga 18.41 18.46

t miež udziela lekcji z wangelicko - Refor-| umierający nie ma Kosztorysy na żądanie. ”

` zakresu gimnazjum z mowany —  Wilno,| ani bielizny, ani о-
Akcje:

{ OGRÓD wynikiem gwaranto- Zawalna 11. krycia, mie mówiąc BankžPolski 100.00

około 4 tys. mž dojwanym — može byč й ___  |już o odpowiedniej -

wydzierżawienia Piw-|za mieszkanie lub o-| _ JUŻ CZAS — |opiece i pożywieniu.KIEKEMEZNKECSKAA Papiery:
ma 11. biady — zgłoszenia zacząć przerze jej Litościwym sercom. 3 proc. poż. Inw. 1 emisja 64.90

= = do Administracji „Dz. koron „drzew owoco-| poleca go CARITAS, p ” » R WE

Wil“ pod „korepe-iwych, cięcie knzę- Żamkowa 8. L ta Cie 5 proc. konwersyjna 54.00 į

MIESZKANIA tytor" ów oczyszczanie
5 „ kolejowa

I POKOJE : mr pni, "przesadzanie ro- WDOWA = а 5 4 5 Фг)‹[;т:‹]…‹;‘ог:;зо K ="

STUDENT 0. $. В. $ślin pokojowych. Wy-|z trojgiem dzieci, w w Pako AA =

, SKLEP poszukuje korepe-|konanie sumienne, ce wieku szkolnym, z po- miesi cznik A „i Sa os E 71.35

mięsny i spożywczy, |tycji. Specjalność ję jny przystępne. Zgło- wodu choroby i nę- Е и Ki * Ss 5

w dzielnicy chrześcij,| zyk łaciński i- nie-|szenia: pod „Roboty dzy, prosi o pomoc. waluty:

z mieszkan. do wy-| miecki. Wiadomość: |sezonowe* w Admi- Adres w admin. „Dz. SPRAWA NARODOWA Dol. amer. 528 .525 i pół

najęcia. Słowiańska 2.|] Połocka 9 m. 11. nistracji. Wileńskiego". Marki niem. 124.00 120.00;

 

FRANK.BUCK I FERRIN FRASER.

„Kłyipazury"”
Na razie mieliśmy spokój. Kraal|

był tak wielki, że słonie nie bandzo
pójmowały, że są w niewoli i nie

denerwowały się. Umyślnie zostawi-

liśmy w środku zarośla, pnącze a
nawet olbrzymie drzewa.

Alel biegając na wszystkie strony
młody samiec spostrzegł nagle, że
jest w ogrodzeniu. Spojrzał, zniżył

łeb i ruszył na płot. Teraz rozumie-

«ie, dlaczego kazałem go wypróbo-

wać  silniejszemu, _wyówiczonemi

słoniowi. Dzikus walił w kloce, jak

taranem. Drugi się do niego przyłą-|

czył i przez kilka minut walczyły|

z moją palisadą jak wściekłe, pod-

czas gdy ja powstrzymując oddech

sam się modliłem do bogów dżungli.
Ale palisada stała mocno i stado

powoli się uspokoiło, Pod tym wzglę

dem słonie są odrobinę mądrzejsze!
od ludzi. Umieją się pogodzić z każ-
dą sytuacją. Mają zwierzęcy zmysł
filozoficzny, który pozwala im zno-
sić przeciwności losu, nawet niewo-

WSSE S TO IIA KITA I II IIS LAA

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18
CENYOGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr.
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł, 0,25. Kronika redakcyjna i komunik:

Niqdawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

13

lę, ze szlachetnym, godnym zazdro-

ści spokojem. Niektóre zaczęły się

nawet paść.
Jeżeli myślicie, że na tym skoń-

czyłyj się moje trudy, to jesteście w

błędzie. Potrzebowałem tylko

dwóch młodych samców, a miałem
w ikraalu dwałdzieścia dwie sztuki,

wściekłe i rozżarte. Nie można

wejść między dzikie słonie, żeby

wybrać- upatrzone okazy, a resztę

wyprosić. W tej biedzie pomogły mi

znów oswojone słonie Ratwattiego.

Gdy stado przycichło, ikazałem
otworzyć 'wrota i myśliwskie słonie

z mahautami na grzbietach 'wmasze-

rowały do Ikraalu. Myśliwskie słonie

pracują jak automaty, zaopatrzone

w mózgi. : ŻĘ

Dziki słoń, widząc myśliwskiego,

nie poznaje w nim zdrajcy i obłudni- |

| ka, talk samo jak dzika kaczka nie,

rozpoznaje swojej drewinianej podo-|
bizny, spuszczonej na płytką wodę.

Słoń jest słoniem, ma szarą maść,

  
przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Ko

sobie prawo zmian:

 

| wać natrętów. Ale mahauci manew-

jest wielki i wydaje zawsze woń,
właściwą swojej naturze.

Upatrzyłem sobie pierwszego
samca i mahauci jęli go zajeżdżać z

dwóch stron.. Chwila była niebez-

pieczna, gdyż dzikus mógł zaatako-

rowali tak ostrożnie, że zanim wię-

zień zorientował się, co się dzieje,

już był ściśnięty z dwóch stron.
Inne słonie obstąpiły go od łba i

ogona. Nie mógł się ruszyć. Miur sło-

ni otaczał go ciasńym kołem. Teraz

trzeba go było spętać, co także wy-

magało ostrożności, Mahaut, zręcz-

ny i szybki jak kot, zarzucił mu
pętlicę na tylną nogę i umocował li-
nę do drzewa wewnątrz kraalu.

Najgorsze było dokonane, Myś-
liwskie słonie wyprowadziły zwią-

zanego jeńca z kraalu — jeden po-

pychał go z tyłu.. W, ten sposób dzi-
kks dostał. się ido (klatki, ustawionej
przed ogrodzeniem.

Ale dopiero gdy jego brat znalazł
się 'w sąsiedniej klatce, pozwoliłem
sobie na prawdziwe. otarcie czoła,
iak jak czynił Ali gestami od dwóch
miesięcy. 5

_Nie koniec na tym, Czekała mnie
jeszcze dwustumilowa droga z tymi
dzikusami przez dżunglę do“ Kanidy 

, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką

nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszen:munikaty zł. 1— ra mm. jednoszp.,

aty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe 'i tabelaryczne o 25% drożej. Dla

erminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.у &

 

i Colombo, podróż okrętem do Sin-

gapore, a następnie marsz do pół-

nocnego Johore, gdzie zawsze za-

kładam główny obóz. Dla uzupełnie-
nia obrazu zaznaczam, że na koniec

wróciłem z moimi słoniami do Sin-
gapore, skąd udaliśmy się w podróż

morską do Nowego Jorku, przeby-
wając dziewięć tysięcy: mil..

Ale dla dwóch słoni chwytać

dwadzieścia dwa! W  rzelczywistości

tubylcy zatrzymali jeszcze trzy mło-

de, zgodnie”z przepisami, a kume-

mu zadowoleniu. Resztę stada w

liczbie siedemnastu sztuk wypuści-

liśmy na wolność.
Widzę jeszcze, jak wypadają z

kraalu z wielkim rykiem, z podnie-

sionymi ogonami, szczęśliwe, -jak

tyllko mogą być szczęśliwe słonie,

wracające do rodzinnej dżungli.

Jak już mówiłem, chwytanie tych
zwierząt należy (dlo mego zawodu.

Mimo to słowo „słoń* ma dla mnie

zawsze dziwnie romantyczne brzmie

nie. Ale żeby kto miał strzelać do
słoni, chociażby: mała kobra ukąsiła
obiecującego młodzieńca, to dla
minie nie romantyzm.

Binji

Opowiadałem 0 zwierzętach i 
pocztową zł. 2 gr. 50, kwart:

poszukujących pracy

WS AOCIS SILII CETEZ IT TI IS

Judziach — duskowcach, dzioborož-

cach, argusach, rybach, orłach, sło-

niach, mie wspominając już. o Dic-

kach Arbuthnotach i sir Ralphach

Ringrose'ach. Nie można odmalować

rzeczywistego obrazu Wschodu, nie

umieszczając 'w nim jednocześnielu-

dzi i zwierząt, a dla wrażenia całości

skonieiczna jest malownicza wzmian-

ka o Binjich i Johnsonach.
Nie jestem pewny, czy poniższa

historia należy do Binjego czy John-

sona, Wiem tylko, że jest na pewno

prawdziwa — o ile słowu Johnsona

można wierzyć, ale ja uważam, że

„można. Ostatecznie nie on jest tu
właściwym bohaterem, a trudno

przypuścić, żeby to zmyślił o sobie,
Oto co mi opowiedział.

Siedziałem z nim na tarasie Kep-
pel Harbor Golf Klubu mad. „stin-
gah', gdy.mały żółty piesek prze-
biegł przez dziewiąty green, porwał
w parszywy! pyszczek toczącą się
piłkę golfową i uciekł, Wybuchła
głośna wrzawa. Piłka już, już miała
wpaść do dołka. Oficer angielski po
cywilnemu cisnął za biednym. kun-
dlem kij goliowy dalej, niżby potra-
fił podbić piłkę. .

(CG. da.)
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alnie zł. 7 gr. 50, ragranicą . 6—
ia w dziale ogłoszeniowym za

50% zniżki. Administracja zastrzega

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ,


