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Radni żydo-Komuny w Łodzi
dążą do rozwiązania Rady Miejskiej

We wtorek odbyło się 9-te po- |żydowsko-komunistyczna większość Grzegorzaka i Kowalskiego uchwa-
siedzenie łódzkiej rady miejskiej, Z
taktyki większości socjal-żydowsko-|
komunistycznej przebija chęćdopro- |

 

dzi działają w tym kierunku
pomocy jawnych i ukrytych wpły-
wów, co dał do zrozumienia prze-|
wodniczący klubu  socjal-komuni-|
stycznego Chodyński.

Na początku wtorkowego posie-|

rady odrzuciła wniosek narodow-
ców.
Z kolei ta sama większość uchnwa-

1937-38. Mec. Szwajdler imieniem
narodowców wiykkazał obłudne sta-
nowisko socjal-komuny, dowodząc że
polistawie суй 1 faktów, że budżet
komisarski jest produktem myśli so-

dzenia zabrał głos imieniem radnych| cjalistycznej, że socjaliści boją się
narodowców mec. Szwajdler, doma- | obradować nad budżetem, gdyż mu

gając się zdjęcia z porządku  dzien-| sieliby pójść na rękę żydom i uchwa
nego sprawy nadzwyczajnego zao- lić na ich cele wiele pozylcyj jako

patrzeńia sierot po zabitych w Ło-| ekwiwalent za poparcie w wylbo-
dzi Żydach. Klub radnych narodow-| rach.
ców nie dopuści do powzięcia hań-| W sprawie wykupu rzeźni miej-
biącej naród polski uchwały. | skiej uchwalono wniosek radnych

Przeciwko stanowisku narodow- |narodowców. Na ten cel zostanie
ców przemawiał r. Chodyński, War-  zaciągnięta pożyczka w wysokości
to zaznaczyć, iż żydzi celowo wy- | 1 mil. 140 tys. zł. Na wniosek rad-
sunęli tu Polaka, zrzekając się swo- nych narodowiców Grochowskiego,
ich głosów. Goj zrobił swoje: socjal-|

Sytuacja na wyższych uczelniach
w Warszawie

Po zamknięciu Uniwersytetu i niewskiego, kierownika kół nauko-
Politechniki doszło do zajść antyży- wych na 5. С. Н.
dowskich w S. G. G. W. na tle t. zw.
„Żydów skierniewickich'*. W Skier- ?
niewicach mianowicie odbywają się We wtorek w godzinach przed-
ćwiczenia ogrodnicze dla studentów południowych minister oświaty,
S. G. G. W., wšrėd których znajduje prof. Świętosławski przyjął na trwa-
się 14 żydów, mie odseparowanych jącej blisko 2 godziny audiencji rek-
od Polaków. Studenci Polacy rozpo- | torów Uniwersytetu prof. Antonie-
częli na tym tle bojkot ówiczeń i gro| wicza i Politechniki, prof. Zawadz-
zi im utrata semestru. kiego. Pozostaje to w związku z po-

Wykłady w SGGW odbywa'ą się|niedziałkowymi 'zajściami na tych
normalnie. Przed gmachem uczelni|uczelniach.

 

x

, lono ograniczyć zanząd miasta w za-
| kresie wydzierżawienia lub oddania
,pod zastaw dochodów z rzeźni.

wadzenia do rozwiązania rady. Ży- |liła skreślić z porządku obrad spra-|
przy|wę przedłożeń budżetowych na rok|wę, po której

Późno w nocy zarządzono przer-
będą rozpatrywane

wnioski narodowców, zgłoszone na
|poprzednim posiedzeniu, o nazwanie
ulicy ś, p. wachmistrza Bujaka, za-
mordowanego w Mińsku 2 oraz
6 przemianowanie ul. Nowomiejskiej
na ul, š. p. Wiešniaka.

o całkowite zniesienie uboju ryttual-
nego w Łodzi.
 

PE$LIS INAWCĄ,

PIJ HERBATĘ «
„> KOPERNIKIEM“

HQ 

stoją posterunki policji. |
Zawieszone natomiast zostały

wykłady na S$. G. H. Studenci, któ-
rzy przyszli rano na wykłady, za-
stali uczelnię i bibliotekę zamknię-
tą a na drzwiach zarządzenie rekto-
ra o wakacjach Wielkanocnych od
16 b. m. do 5 kwietnia.

Zarząd Bratniej Pomocy S. G. H.
wskutek tarć wewnętrznych podał
się do dymisji, a rektor mianował
komisarskiego prezesa p. R. Wiś-

Auliytorzy Politechniki i Uniwer-
sytetu podjęli już dochodzenia  dy-
soyplinarne w sprawie zajść, wzy-
wając na przesłuchanie uczestników
i naocznych świadków w dniu 15

. m.
Wobec zawieszenia zajęć na

wszystkich  mczelniach,  zarządzili
rektorzy Politechniki i Uniwersyte-
tu, aby na tereny uczelni wpuszcza-
mo tylko profesorów, asystentów i
personel kancelaryjny.
 

WYSTAWA SIENKIEWICZOWSKA
w Bibliotece Narodowej w Warszawie

We środę o godz. 12 w poł. w
Bibljotece Narodowej Józefa Piłsujd-
skiego w Warszawie odbyło się uro-
©zyste otwarcie wystawy ku czci
Sienkiewicza.

Otwarcia wystawy dokonał P.
Prezydent Rizeczypospolitej w obec-
ności p. wiceministra W. R. i O. P.
prof. J. Ujejskiego, licznych przed-
stawicieli władz i sfer naukowych.
P. Prezydenta R. P.oprowadzał po
wystawie dyr. Biblioteki Narodowej
Demby.
Wystawa urządzona przez Bibljo-

tekę Narodową przedstawia się nie-
zwyjkle interesująco,

Składa się ona z trzech sal.
Pievwsza, jakby na marginesie wy-
stawy Sienkiewiczowskiej, obrazuje
rozwój polskiej powieści historycz-

nej, jmując okres od początków
ub. stulecia, reprezentowanego m.
in. przez Mostkowską z Radziwił-
łów,f z Kraszewskiego i Jeża
aż -Szczuckiej. Salę tę  zdobi m. in. znany portret Sienikie-
wicza pendzla Pochwalskiego.

Sala druga poświęcona wyłącznie
„Trylogji“ i „Guo Vadis“. Znajduje-
my' tu rękopisy fragmentów Trylogji
i źródła i materjały z których korzy-
stał Sienkiewicz w swej pracy nad
Trykogją i „Quo Vadis“, pierwsze
wydanie tych dzieł, egzemplarze
przekładów na języki obce, ilustra-
cje, podobizny bohaterów powieści
Sienkiewiczowskich oraz epoki prze
zeń opisywanej, wreszcie literackiej
oraz z okresu pobytu w Szwajcarii.
Te ostatnie materjały dotyczące po-
zostałych powieści, m. in. pierwsze
ich 'wyjdania, korespondencję Sien-
kiewicza z lat szkolnych i później-
szych, fotogratje Sienkiewicza i jego
rodziny, podobizny nauczycieli jego i
osób bliskich mu duchowo, literatu-
rę o Sienkiewiczu, egzemplarze prze
kładów, materjały z okresu jubileu-
szu 25-lecia pracy literackiej oraz z
zakresu pobytu w Szwajcarji, te o-
statnie materjały zamyka smutny
dokument — oryginalny akt zejścia
wielkiego pisarza.

WARŚZ. POW. HANDLU HERBATĄ

A. Diugokęcki, W. Wrześniewskó
Spółka Akcyjne

WARSZAWA, BRACKA 23

SKLEB W WILNIE, UL MICKIEWICZA 21

Wikariat apostolski
w Addis-Abebie

RZYM. 18.3. Turyńska „La Stam
pa” donosi, że w obszarze każdego
gubernatorstwacywilnego Etiopii ma
zostać uiiworzony wikariat apostol-
ski. Addis Abeba ma być siedzibą
stałego nadzwyczajnego delegata apo
stolskiego. Na stanowisko to ma być
mianowany obecny arcybiskup Ro-

| dosen - Castellani,

Epidemia cholery
w Indiach

PARYŻ. 18.3.Z Madras donoszą,
\% w prowincji Mysore (Indie) wy-
buchła epidemia cholery. 250 piel-
grzymów pracujących ze święta re-
ligijnego, zmarła w drodze, Z rozpo-
rządzenia właciz. zamknięto wszyst-
kie targowiska.

Kronika telegraficzna
** Wbrew nadziejom angielskiej admi-

ralicji Japonia odmówiła przystąpienia do

londyńskiego  trektatu ograniczeniu
zbrojeń,

** W dzielnicy uniwersyteckiej Kairu
doszło do zajść studenckich, W starciu z

policją wielu studentów odniosło rany.

** Ма lotnisku Croydon w Anglii
aresztowano francuskiego deputowanego

komunistycznego Vaillant Couturier, któ-
ry jechał do Londynu na obchód „Komu-

ny paryskiej 1871 T.“.

** Komitet nieinterwencji w wojnie

hiszpańskiej zbierze się dziś celem osta-

tecznego ustalenia kontroli granic Hiszpanii.

** Królowa rumuńska Maria, matka
króla Karola ciężko zachorowała.

** Woda na Niemnie pod Kownem
przybrała o 4 m. ponad poziom normalny.

* Rumuński minister oświaty Angeles-
cu zwiedzał wczoraj €. 1. W. F. na Biela-

nach pod Warszawą.

Kto wygrał na loterii ?
20.000 zł. — 80530.
15.000 zł. — 188280.
10.000 zł. -— 30383 50210.
5,000 zł. — 110609 173976.
2.000 zł. — 1799 182802. |
1.000 zł. — 24561 30197 33617

97241 101437 126141 138357,
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| Encyklika papieska
'w Sprawie niebezpieczeństwa komunistycznego
|. CITTA DEL VATICANO 18.3. rosyjskiego przeciwstawił błędom
| Ojciec święty wystosował do wszyst komunizmu odwieczne prawdy Ko-
kich biskupów świata encyklikę, w ścioła Katolickiego i zalecał zarów-

| której potępia złowrogą doktrynę no państwom jak i poszczególnym
| komunizmu, zaprzeczającą wszyst- katolikom a zwłaszcza |auchowień-
kim wartościom duchowym i podwa- |stwu coraz dalsze zagłębianie tych
żającą wszystkie autorytety. Papież|zbawczych prawd i bronienie ich

| po stwierdezniu swej sympatii dla | wszystkimi siłami przeciwko akcji
nieszczęsnego uciśnionego narodu|podżegawczej i niszczycielskiej ko-

munistów,

Ignacy Paderewski poważnie chory
| ZURYCH. Ignacy Paderewski, lurze, zachorował na iniluenzę.

 

Na wtorkowym posiedzeniuklyb a у : ;radnych narodowych zgłosił wniosek|Muzeum Kościuszkowskiego w So-| podeszły wiek mistrza, liczącego 78

NIE КАЕН &°

ktėry ostatnio koncertowal na rzecz

LONDYN. 18,3. „Daily  Tele-|
śraph' donosi, że na wczorajszym|
posiedzeniu gabinetu brytyskiego
rozważana była szczegółowo sprawa
dalszych negocjacyj lokarneńskich,
zarówno w: świetle odpowiedzi nie- -
inieckiej, jak i sytuacji rządu van.
Zeelandia w Belgii Min, Eden przed
stawił gabinetowi poglądy Foreign
Office, wobec belgijskich postulatów
wychodzące z założeń ogólnej sytu-

Stan jego zdrowia, ze względu na

lat, budzi poważne obawy.

Belgia osią poczynań lokarneńskich
padłaby znowu obrona Belgii.

Do powyższej wiadomości „Daily
Telegraph" potwierczającej, ze spra
wa beigii jes. w dane, chwili osią
wszelkich dalszych poczynań lokar-
neńskich, dodać należy, że w ciągu
ostatnich 2-3 dni bawił w Londynie
długoietni b. belgijski minister spr.
zagr. dr. Hymans, który meoficjałnie
sondował stanowisko brytyjskich
czynników miarodajnych, webec Bel

acji międzynarodowej, jak również gii. Hymans widziaś się także ż min.
poślądy brytyjskiego resortu obro-| Edenem i odbyt z nim na ten temat
ny, oparte na przesłankach realnych rozmowę. Ё
konieczności, o ile W. Brytanii przy-|

Ataki czerwonych„wszędzie odparto
SALAMANKA. 18.3. Komunikat|dywizji odparto atak nieprzyjaciela

powstańczej lkwatery głównej dono-|w okolicy Guero, Na froncie Guada-
si: na: froncie armii północnej, odcin-| lajara wojska powstańcze odparły
ku piątej dywizji, nieprzyjaciel za-| utak nieprzyjacielski na północny -
atakował pozycje powstańcze na| wschód od Hita. Na froncie armii
wschód od Hausca, atak został od- | południowej oddziały powstańcze po
party. Nieprzyjaciel poniósł wielkie | sunęły się o 10 klm. naprzód, zajmu-
straty w zabitych, rannych i jeńcach, | jąc szereg miejscowości i ważnych
wśród których znajdowało się 4-ch |
Rosjan i Holender. Na odcinku 8-ej|

PARYŻ 18,3. Strajk generalny,
mający być wyrazem poruszenia
mas robotniczych z powodu krwa-
wyłch zajść w Clichy, który partia
komunistyczna pragnęła wczoraj o-
głosić jako strajk 24 godiznny i kitó-
ry ostatecznie zaakceptowany  zo-
stał w nocy przez Generalną Konfe-
derację Pracy tylko na okres godzin
porannych, przybrał w Paryżu istot-
nie charakter powszechny.

Wowec opóźnionego ogłoszenia
hasła strajkowego, setki tysięcy ro-
botników, przybywających do Pa-
ryża koleją, nie wiedziały na czas o
haśle strajkowym i zapoznawszysię |
z sytuacją na miejscu, zamiast do.
iabryk udały się tłumnie nagłówne |
arterie Paryża. Policja interwenjo-|
wała tylko w tych punktach, gdzie
wywiązywały się starcia pomiędzy
przeciwnikami.  

Dzisiejszej nocy władze bezpie- |
czeństwa publicznego w Wilnie prze
prowadziły rewizję w mieszkaniu
członka Stronnictwa Narodowego,|

punktów strategicznych.

Po kroawych zajściach w Clichg
Strajk powszechnyw Paryżu

Nieco większe zbiegowisko po-
wstało na placu Giełdy, gdzie zgro-
madziło się kilkuset lewicowców i
zaczęło manifestować przeciw u-
rzędnikom giełdowym,  zgrupowa-
nym na schodach giełdy.

Największa demonstracja odbyła
się na przedmieściu Clichy, na któ-
rego ulicach roztgraiy się przed 36-
ciu godzinami znane krwawe zajścia.
Demonstracja ta, Która zgromadzi-
ła kilkutysięczny pochód, przeszła
ulicami w zupełnym spokoju.

O godz. 12 strajk zakończył się.

Spokojny przebieg strajku przy-
czylnił się do rozładowania atmosie-
ry. Wszystkie głosy prasowe, z wy-'
jątkiem komunistycznych, wyraźnie
zmierzają do złagodzenia nastrojów
i do potraktowania zajść w Clichy,

| jako incydentu lokalnego.

„BK ZEBOCA TRENYGZW? DESISIS| PPNEISIPAJA SSKAAED RÓD RT

Rewizja u działacza narodowego
p. Stefana Pacanowskiego. Powody
rewizji są nieznane. Po rewizji p.
Pacanowski został przeprowadzony
do Urzędu Śledczego.
 

11-a Firma ZYGMUNT NAGRODZNI w winie
» poleca pierwszorzędnej wartości

NASIONA roślin pastewnych, ogrodowych i kwiatów;
PREPARATY CHEMICZNE do zwalczania chorób i szkodników roślinnych;
ROZPYLACZE oraz różne inne przybory i narzędzia ogrodnicze.

Nowe cenniki wysyłane są na żądanie.
<w"`



    

Uonżać na.przejdzdnch kolejowych!
Śmierć grozi wszystkim nieostrożnym:

Władze kolejowe ogłosiły nastę-
pującą odezwę:

Statystyka wypadków na prze-
jazdach nie strzeżonych, zaszłych

 

na terenie Dyrekcji Kolejowej w
Wilnie, wykazuje niepokojący ich!
wzrost. W czasie od dnia 1. l. do
15.11L 1936 r. zanotowano dziesięć|

 

Zołnierze b. 5-e] dywizji Syb.
42

_w sprawie KS
№ dniu wczorajszym odbyło się

walne zebranie członków koła wi-
leńskiego żołnierzy b. 5-ej dywizji
syberyjskie, ma którem m. ian. o-
mawiano gfośną książkę dyplomaty
czeskiego Szeby, zwiaszcza w tej
części, która dotyczy jego opinii o
5-ej dywizji syberyjskiej.

Byłoby stokroć uczciwiej, gźyby
p. Szeba powiedział prawdę o gioś-|
mym na caty świat pochodzie t. zw.

„wojska* czeskiego przez Syberię.
Pochód ten był właściwie ucieczką
przed walką z bolszewikami, w do-
datku osłanianą przez polską 5-tą

dywizję syberyjską, krwawiącą w

nieustannych walkach. Czesi trosz-
czyli się jedynie o swoje bagaże, o

zrabowane po drodze łupy, o zabra-

me złoto. Na zakończenie słynnego

pochodu zdradzili i wyżali bolsze-

wikom adm. Kołczaka za cenę spo-
kojnego transportu nagromadzonych
z łupiestwa bogactw.

Wileńskie koło żołnierzy S-ej
dyw. syberyjskiej powzięło nastę-

pującą
rezolucję:

„My, żołnierze 5-ej dywizji sybe-
cyjskiej, na zebraniu oddziału wileń-

skiego koła żołnierzy b. 5-ej dyw.

syb., w sprawie książki b. posła
czechosłowackiego w Bukareszcie—
Szeby, po zapoznaniu się z jej tre-

ścią odnośnie 5 dywizji syb. —

oświadczamy, co następuje:
1 Kłamstwa i oszczerstwa za-

warte w tej książce, którą już opinia

jążki p. Szeby
przynieść ujmy żołnierzowi polskie-
mu na Syberii.

IL Kiamstwa i oszczerstwa te;

| adeprzemy z godnością, tj. sproslo=|

waniem i wyswietleniem sprawy|

przy pomocy dokumentów  histo-|

rycznych dowództw i misji wojsko: |

| wych na Syberii, które zostaną о-

| puolikowane w prasie i przez radio. |

Il. W poczuciu obywaielskiej

ma,ąc na ceiu dobro

| pausuiwa i nie chcąc stwarzać prze-|

szkód do nawiązania dobrych 64-)

|sieazkich stosunkow 2 Czechosto-|

| wacją — nie upominaliśmy się o na-

|szą krzywdę wyrządzoną nam przez

| Czechów na Syberii, przez kuka-

naście lat nie reagowaliśmy na sy-,

stematyczne mapaści czeskiej pro-|

| pagandy. Obecnie posunięto się do

oszczerstw. Ostrzegamy, że na ewen

tualne, podobnie niecne wystąpienia

Czechów zareagujemy w przysziości

w sposób na jaki zasługują.

IV. Powiadamiając  społeczeń-

stwo polskie i uczciwych obywateli

Republiki Czechosłowackiej oraz

opinię całego świata o stanie Iak-

tyczmym dziejów wielkiej słowiań-

skiej tragedii syberyjskiej, fałszo-

| wanej przez Szebę ze czcią wspomi-

|namy naszych kolegów, poległych

ma polu 'walki oraz ś. p. generała

! че
| dyscypliny,

Sztelanika  czechostowackiego mi-

nistra wojny i ś.p. «pułkownika

Szweca za ich braterski i uczciwy

stosunek do nas — żołnierzy S-ej kilku narodów potępiła, nie mogą

0 beatyfikację bł. Andrzeja Boboli
CITTA del VATICANO. 18.3.

Papież przewodniczył dziś rano w
ciągu półtorej godziny zebraniu kon

greśacji wyznań, w którym wzięło

ulaział 33 osoby, między nimi 13 kar

Z LITWY

__ Sensacja litewskiego sądownictwą
RYGA. 18.3. Z Kowna -donoszą,

że najwjiższy trybunał litewski po-

stanowił na wniosek prokuratora

anulować wyrok uniewinniający są-

du apelacyjnego w sensacyjnej spra-

wie Jonasa Łapenasa, dyrektora
wielkiej bekoniarni „Majtas'”, a jed-

nocześnie działacza partii tautini-

ków, który w pierwszej instancji był

skazany za olbrzymie nadużycia na 8
lat ciężkiego więzienia i półtora mil
jona litów odszkodowania.

Łapenas, jak wiadomo, w drugiej

  

  

    

 

bluzki jedwabne, haftowane, apaszki gazowe; рой-

<zoszki, rękawiczki, torebki, bielizna damska i męska

krawaty — OSTATNIE NOWOŚCI sprowadzone przez fir mę

J. KŁODECK

Dywizji Syberyjskiej".

dydatów. Zebranie to zostało zwoła-
|ne celem zbadania dwuch cudów z

życia zmarłego w 18 wieku jezuity

polskiego Andrzeja Boboli, który ma
być beatyfikowany.

| sie przecaoazenia iub przejeżażania

 
instancji był uniewinniony, ku wiel-

kiemu zdziwieniu i niezadowoleniu

catego społeczeństwa. Proces Lape-
nasa, jak twienazą koła prawnicze,

jest naywiększą sensacją litewskiego

sądownictwa, ponieważ w procesie

|Lym nie brak momentów politycz-

nych,
| W związku z tym procesem, mó-
wi się o ustąpieniu ministra spra-
wiedliwošci Szylingasa, który był
zamieszany w tej sprawie.

ЕЕЕ

 

    

wypadków na niestrzeżonych prze-
jazuacn, Iktore pociągnęty za sobą|
awie oiiary luazikie, w rowu zaś bie-
zącym liosc w|paukow na niestrze-
żonych przejazuach koieqowych, w|
tym samyin czasokresie, wzrosia do
cziernasiu, powoaując śmierć czte-
rech i ciężkie okaieczenie również
czterech osob. W: związku z tym
wzrostem wypadków Dyrekcja Ko-
lejuwa w Wauinie, w trosce o bezpie-
czewisuwo iluaności pacającej coraz
częsciej ołiarą wiasnej nueosirożno-
ści na przejazdach koiejowycn, zwra
ca Się Z apeiem @о Р'ШЩА‚'\)ЪЦОЭ\Ц i

mieszkancow Osiedli, przez kivóre
przecuoazą tory koiejowe, O ZWIĘx-
SŁEMIE GŁUJNOŚCI i OSUTOZNOŚCI W CZa-

pizeź niesirzeżone . przejazuy koie-

jowe. W spoweczeństwae istnieje do-
iyciczas nieuzasaaniona i taiszywa
opiumia, że opowiązek czuwania ną
puzejazdach kolejowych  spoczyjwa,
nie mą rozwadaze i ostrożności jedno-
Siek, aie wyiącznie ma koleji. Na
catyim Świecie istnieją przejazdy nie
Ssuzez0ne, a przez wypackami sirze-
Śą Się Sau Gwywateie, aibuwiem to
nie oiej pirzejezaza furmanki ale
one wjezdzają poa koła losomotyw.|
Frzebunowaiue niesiczeżowych prze
jazaów Kuiejowycn na F. A. Е. па|
strzeżone 1 Owsiugiwanie ich przez|
personci koiejowy pociągnęioby jed-
norażowy WwydaaiEK OKOLO 1DU Mulio-
now Zi. 1 staiy Wyaaiek kilku miiio-
nów zi. rocznie na utrzymanie tego
personelu. lakie zaiaiwienie spra-
wy wymagałoby od spoieczenstwa
zwiększenia świadczeń na rzecz ko-
ieji przez poawyzszenie taryi kole-
jowych, czy też w postąci zwiększo-
mych podalków, a równocześnie
sankcjonowaioby lekkomysinosė jed
nostek. Lepiej więc aby kilkudzie-
sięciu leklkomyślnych woźniców, kie
rowców czy przechduniów zwięk-
szyło czujność na przejazdach koie-
jowytch, niż zmuszać caie społeczeń-
stwo do milionowych i nieproduk-|
cyjnych świadczeń, Uważne obejrze=|
nie się w obu kierunkach toru kole-
jowego na przejeździe niestrzeżo- |
nym, baczniejsze zwrócenie uwagi!
па wskaźniki ostrzegawcze i sygna-
ły dzwiękowe, podawane przez ma-
szynistów, nie są rzeczą trudną, a
przyczynia się wybitnie da zmniej-
szenia się ilości wypadków.
A więc uważać na przejazdach

kolejowych.

 
EEK ARTPEOEORORZZDOSKCCZO |

Marsz. Rydz-Śmigły
doktorem honorowym

na U. 5. B.
“Jak się dowiadujemy. Marszałek
Śmigty-Rydz przyjął deiegację Uni-
wersyteńu Stełana Batorego w Wil-
nie w skiadzie rektora prot, dr. Wi-
tolda Staniewicza, b. rektora proł.
dr. Władysiawa Jakowickiego, dzie-
kana wydziału lekarskiego prot. dr.
Stanisława Hlillera oraz proaziekana
tegoż wydziału prof, dr. Korneia Mi-
chejzy, która prosiła Pana Marszał-
Ika o przyjęcie godności doktora ho-
norowego, madanej Mu przez wy-
dział letarski. Pan Marszaiek ofia-
rowaną Mu godność przyjął i obie-
cał przyjechać do Wilna na uroczy-
stą promocję, która odbędzie cię w
dniu 19 kwietnia b. r. ZAMKOWĄ 17.

tei. 9-28   

Po ostatnich posunięciach rządu ira ncuskiego na giełdzie paryskiej pa-

imieniny Marszałka
Rydza $ nigłegI
W dniu imienin Wodza Naczel-

nego marsz. Śmigiego, o godz. 12.40
w garnizonowym kasynie oficer-
skim delegacje oficerskie, podofi-
cerskie i szeregowców złożyły Ży-
czenia imieninowe dla marszałka
Kuwarda Śmigłego Rydza przez wpi-
sanie się do specjalnej księgi
(adresu).

 

ZAJŚCIA Z ŻYDAMI
НА WYDZIALE MEDYCZNYM

U. S. B.
W dniu wczorajszym doszło do

zajść na wydziale medycznym gdzie
żydzi na Ill roku przed wykładem
farmakologii zajęli prawą stronę.

śostali przez Polaków. usunięci,
po czym wykład odbył się w calko-
e spokoju.

5 a internie, na wydziałach IV i
V zdarzył się po raz pierwszy wy-
padek prowokacji, gdzie żyd Gur-
wicz siadł po prawej stronie.

Trzeba dodać, iż w ostatnich
dniach a na wyldziale medycz-

W dniu wczorajszym wyiokiem
sądu dyscyplinarnego został usunię-

tyz U. 5. 5. p. Zbigniew Nanowski,

czymny i znany dziaiacz narodowy
na terenie akademickim.

W. daiu 1U iuiego br. rozporzą-

dzeniem Kektora został zawieszony

w prawach studenta, a to za to, że

„ww lidiu 8,11 195/ r. razem zinnymi

stul/entami usuwał przemocą z sali

(pracowni chemicznej.

suudentów żydów,

wylkiad".
+ lak brzmiał wyjątek z listu
władz akademickich,

Siedziwo, przeprowadzone w
dniach następnyca, a opawie przede-

wszystkim na zeznaniach prot. Мо-

zowowskiego, Wwylkazaio jeanak, Że

p. Nanowski „siuudentów żydów”

przemocą nie usuwai a stał spokoj-

nie poaczas zajść i rozmawiał z prot.

Miozoiowskim.
Sprawa upaldła, ale p. Nanow-

Podane poniżej zestawienia  ilu-

strujące udział lnu i siemienia Inia-

|nego na Uieidzie Żbozowo-lowaro-

wej i Lniarskiej w Wauinie wykazują,

iż największem bogacuwem naszyca

ziem jest wiasnie lea, Ktory ma Wyr

bitny udziat w obroiacn g.eidoów ycn,

nadając Uietdzie Waienskiej cnauak-

ter Lieidy Lmarskiejo Forowiaując

obroty lnem na przestrzeni cziereca

lat wudzimy, że wartość obrotu w r.

1933 wyraziła się w cjirze przeszio

4 milionów zi., wówczas gdy wartość

obrotu lnem w roku 1990 wynoslia

przeszło 26 milionów zł. Wartość

obrotu siemieniem lnianem w toku

1934 wynosiła przeszło 4 i pół milio-

LIDA. Fracownicy: piekarn w Lr

dzie po Isonierencji u inspektora

pracy, która nie przyniosła pozy-

tywnego wyniku, ogłosili strajk.

Podłożem zatargu pomiędzy właści-

cielami piekarń a pracownikami jest

SŁUNi:. Mieszkaniec wsi Krzy:

wicze, pow. słonimskiego, Piotr Sa-

wicki wraz ze swą żoną Heleną i

9-cio miesięcznym dzieckiem jechał
furmaniką do wsi Mikoiajewszczylz-

na. Przy przeprawie wbród rzeki

czym część przednia wozu oiłączy-

BRASŁAW. W Brasławiu odby-

ło się zebranie rzemieślników chrze-

ścijan, na którym jednogłośnie po-

stanowiono zorganizować w Brasia-

wiu kasę bezprocentową, któraby

przychodziła z pomocą rzem.eślni-

kom i drobnym handlarzom carze-

opłat pocztowych.
Prenumerata miesięczna z

   

 

  nuje wzmożony ruch z tendencją zwyżkową.
kro —

nym zachowują się ciągle prowoka”
SK 3a

"Na południowym Atlantyku odbyły

Hrywdy silny prąd porwał wóz,przy |

 

Od Administracji.
Celem ułatwienia uiszczenia należności

do dzisiejszego numeru „Dziennika

dla wszystkich naszych Sz. Prenumeratorów zamiejscowych

blankiety przekazów rozrachunkowych, wolnych od wszelkich

angielskiej z wdziałem eskadr powietrznych,

Wydalenie studenta U. S. B.
Za zajśCia ańiyżyGOowsSkie

mianowicie о udział mw ostatnich
zajściach  przeciwżydowskich na

| podwórzu Piotra Skargi i w biblio-
teca uniwersyteckiej,

W. pierwszym wypadku zezna-
nia świadków były sprzeczne (1

osoba potwierdziia oskarżenie), co

do drugiego zarzutu oskarżenia ©-
kazało się bezpoastawnym.

W dniu wiczorajszym zapadł wy*
Przyp. red.) |rok, na mocy którego p. Nanowski

przybyłych: | został „wydalony z uniwersytetu do

koiica roku, a w razie ponownego

piwyjęcia w przyszłości skazany na

pozbawienie wszelkich praw  aka-
Gemickich do końca studiów”. Poza
p. Nanowskim sądzono jeszcze 3 a-
ikademikow, którzy jednakże zostali
uniewinnieni,

Jednoosobowym sędzią był prof.
K. Górski.
W sprawie tej interweniowali u

p. Rektora USB prezes Mł. Wszech-
polskiej p. Swierzewski i wiceprezes

skiemu wytoczono nową sprawę, a| br. Fomocy p. Lej ieszkiewicz.

Li оlterweneja pozostaia bez skutkiu.

Len bogactwem Ziemi Wieleńskiej
(nów zł., w roku zaś 1936 biisko 8 i
| pół miln. zł. :

W porównaniu do wartości obro-

tów innych towarów obrót lnem i
siemieniem lnianem jest bardzo po-
wany.

Jezeli porėwnamy stosunelk war-

tošci obroiow Inem i siemieniem
unianezn do wartości obrotów global-
yła, to otrzymamy stosunek ma-

siępujący: w r. 1934 lem i siemię
iniane stanowiły 34 proc. wartości
obrotów na gieidzie, w r. 1936 prze-

szio 60 proc. Cytry te preidystynują

Giełdę Wileńską do miana Giełdy

Lniarskiej, jalko jediytnej tego rodza-
jw giełdy 'w kraju.

Strajk piekarzy żydowskich w Lidzie
nicy domagają się podwyższenia
stawiki dziennej o 20 proc. Żadna ze

stron nie zgadza się na ustępstwa.

Strajk objąt jedynie piełkarnie żyr
dowilkie. Piekarnia _ spółdzielcza

' „Jełzność”* i spółki robotniczej pra-

zwyżka cen chleba, to też pracow-| cują normalnie. 3

Tragiczna przeprawa przez rzekę
ła się od tylnej. Sawicki z dzieckiem

| zdołał się wyratować, żona zaś jego

| popłynęła z prądem na tylnej części

wozu. Po przebyciu w ten sposób
około 3 km. natrafiła na wir i uto-
nęła. Rzeka w tym miejscu jest głę-

bokości 2 i pół m. Zwłok dotychczas
| nie odnaleziono. =

 

Powstanie chrześcijańskiej Kasy
bezprocentowej

ścijanom. Na członków zapisało się

36 osób, które wybrały zarząd tym-

czasowy dla załatwienia spraw zwią

zanych z rejestracją stowarzyszenia.

Inicjatywa ta napewno zmajdzie

|poparcie nietylko szerokich rzesz

| rzemieśniczych, lecz i całego spo-
| łeczeństwa. Е

za prenumeratę
Wileńskiego" Zalączylišmy

przesyłką 2 zł. 50 gr. Nieopła-

cone egzemplarze będą z dniem 1-go Kwietnia 1937 r. wstrzy-

mane.

- - MANEWRY NA ATLANTYKU.

się ostalnio wielkie manewryitoty
w

 

 



 
 

жA

PRZEOBRAŻENIA
"W RUMUNII

Czytaliśmy niedawno w pismach o
zmianach w rządzie rumuńskim (no-
wy minister spraw.edliwości p. Sas-
su i nowy wiceminister spraw we-
wnętrznych, p. Marinescu), o zam-
knięciu uniwersytetów, o rozwiąza-
niu lóż masońskich, o przedłużeniu.
stanu oblężenia i t. d.

, Wszystkie te zmiany i zarządze-
nia są w związku z rozwojem sto-
sunków wewnętrznych w Rumunii.
Podobnie jak w innych krajach,wzma
gają się tam prądy nacjonalistyczne
i radykalno - lewicowe. Rząd zaś
spoczywa w rękach stronnictwa libe-
ralnego, zajmującego stanowisko
środkowe.
W Rumunii socjalizm jest słaby,

komunizm nie ma oparcia w masach,
bomamy tam do czynienia z krajem
rolniczym, z małą ilością zakładów
przemysłowych. Lewicę społeczną i
polityczną reprezentują t. zw, cara-
„niści, na k*órych czele stoią pp. Mi-
-chalake i Maniu; jest to obóz mają*
„cy licznych zwolenników na wsi i
najbardziej przypominający nasże
Stronnictwo Ludowe.
Dążenia nacjonalistyczne istnieją

wkilku grupach. Najradykalniejszą z
nich pod względem narodowym jest
t zw. „Żelazna gwardia”, na której
czele- stoi p. Codreanu. Poważne
wpływy posiada p. Vaida - Vojevod,
który niegdyś szedł razem z p. Ma-
niu i był kilkakrotnie ministrem i
premierem; dalej jest p. Goga, znany
oeta i działacz polityczny i t. d.
lacjonalizm „ma przeważające wpły-

wy.wśród młodzieży uniwersytec-
kiej, wśród ster miejskich, zwłaszcza
pisPcadatich R także na

wsi. Przewaśę w tym obozie ma
*kolenie młode, które jest ABri Las
ne i antysemickie, Ruch ten ma
przytem, używając żargonu  bolsze-
'wickiego, charakter faszystowski;
posiada organizację bojową, jest an-
typarlamentarny i t. d.
Mimo przeszkód, stawianych przez

rząd i władze administracyjne, sze-
rzy się on żywiołowo, ma duży
wpływ na opinię sfer oświeconych i
namasy. Ostatnio przejawem jego
siły były manifestacje przy okazji
„pogrzebu dwóch członków „Żelaznej
Gwardii", którzy polegli w walkach
ż ezerwonymi w Hiszpanii, Zaniepo-

ofło fo rząd, który zapewne posia-
)0za tym dokładne informacje o

celach i sile ruchu narodoweśo. -
s Oto są powody wydarzeń,o których
wspominaliśmy na początku.Rząd li-
„beralny, na którego czele stoi przy-
„wódca młodych liberałów,p. Tatares-
cu,zajmuje pozycję centrową,nie chce
dopuścić do wpływów prawicy na-
„ejonalistycznej; jest w walce z lewicą

wą. Oświadcza, że zamierza
bronić ładu i porządku w kraju za-
'równoprzeciw „faszystom” z prawi-
cy,jak przeciw „radykałom” z le-
'wicy i zamyka uniwersytety z jednej.
a loże masońskie z drugiej strony.

Oto objektywnie przedstawione
pocie wewnętrzno - polityczne w

unii. Interesującą byłoby rzeczą
móc odpowiedzieć na pytanie — do
„czego zmierza właściwie rząd libe-
sralny, czy jego przesuwanie się pod
względem ideowym w stronę prawi-
cy nacjonalistycznej jest naturalną i
szczerą ewolucją w kierunku nacjo-
nalizmu, czy też wybiegiem taktycz-
nym, zmierzającym do zdezoriento-
wania mas i do zaszachowania kie-
runku nacjonalistycznego?
Powiemy szczerze, że nie umie-

myna to pytanie odpowiedzieć z ca-
łą stanowczością. Przytoczymy to,
„200: ogólnym położeniu i o zagad-
nieniu powyższym pisze korespon-
deńt niemieckieśo dziennika „Voel-
kischer Beobachter“,

„ „Opozycja nacjonalistyczna, mimo
stanowiska rządu wobec niej, wzmo-
ais SZ RE kilku lat mara A

coraz większą wagę polityczną.
" Znaczy to, że rząd nie Bał E

iom nacjonalistycznym, istnieją-
cym.w masach, w tym stopniu, jak to
było możliwe. Wiadomo, że dynami-
ka ruchów rewolucyjnych wyprzedza
zawsze tendencje ewolucyjne... To wy-
woluje od czasu do czasu okresy. na-
Pięc'a, które kończą się albo | 1-

M e albo też reakcją žy-
wiołów umiarkowanych. Taki okres
napięcia przeżywa cnie Rumunia,..“
„„Chodzi o to, у jakim to za-
howanie się rządu jest tylko wyni-

|... kiemtaktyki, a w akiai:Ayžadoči
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Pool przejawiajacego się, nowego
myślenia. Nie możną  ukry-

 

BOBYAde аз
sea ERA
Położenie, jak wynika z powyższe:

go,zarysowuje się dość jasno. W Ru-.
munii, podobnie jak w innych kra-
łach europejskich, rozwija się i wzma
ts na sile prąd narodowy, skupia on
coraz większe masy, ogarnia zwłasz”
cza młode pokolenie. Prąd ten zmie-
rza przede wszystkim do zmiecenia
xpowierzchni życia politycznego le-.

 

żę przedstawiciele prawicy.je-.
ie uważają zachowanie się| 

- Wrażenia wożłyńskie
Il

Społeczeństwo polskie na Woły-
niu budzi się!
Po latach bierności i apatii, po la-

tach zrezygnowanego znoszenia 0-
ków systemu politycznego, który nie
tylko; montował siłę ukrainizmu w
tej przed jegó nastaniem żadnymi
wpływami „ukraińskimi' nie ogar-
niętej dzielnicy, ale ponadto łamał i
niszczył wszelkie niezależne próby
organizowania się — nie dla eks-
pansji, ale poprostu dla samoobrony
—miejscowych sił polskich, nie chcą-
cych-się poddać supremacji „ukra-
inizmu” i „ukrainofilizmu” po
latach, powtarzam, gdy polski Wo-
łyń zamieniany był na białą kartę,
którą władze administracyjne mogły
w dowolny sposćb i według własne-
go uznania zapisywać — poszedł
przez ten polski Wołyń wiew znie-
cierpliw'enia,
Naraz — cały polski Wołyń oc-

knął się, uświadamiając sobie, że
wobec systemu polityki kresowej,
której uosobieniem jest wojewoda
Józewski, usposobiony jest opozycyj-
nie.

Protestują vrzeciw tej polityce
miejscowe polskie żywioły niezależ-
ne: drobnei średnie mieszczaństwo,
inteligencia zawodów wolnych, mło-
dzież, duchowieństwo. Protestuiją pol-
scy robotnicy i rzemieślnicy. Protestu
je polski lud wiejski, a zwłaszcza naj
lepiej wśród niego uświadomieni osad
nicy wojskowi. Zaczyna protestować
ziemiaństwo. Ba! nawet urzędnicy
państwowi zaczynają szeptać, a na -
wet coraz głośniej mówić, że politykę
„ukrainofilską”* woj. Józewskiego u-
ważają za szkodliwą.

Okazuje się dzisiaj, że systemu,k*ó
rego uosobieriem jest woj. Józewski
nie aprobuje dzisiaj na Wołyniu —
właściwie nikt. Jest to system zawie-
szony w próżni, nie oparty o żaden,
najsłabszy bodaj prąd opinii publicz-
nej wśród miejscowej ludności pol -
skiej, zarówno tej stałej, tubylczej,
jak i napływowej. :
Miatem sposobnošė byč w Lucku na

zebraniu dyskusyjnym, zorganizowa-
nym z inicjatywy miejscowych dzia -
łaczy Stronnictwa Narodowego, po-
święconym sprawie polityki wobec
ludności ruskiej. Na zebraniu tym,|
które skupiła blisko półtorej setki u-
czestników,w czym. z górą połowa in-
teligencji, oraz na które przybyli by-
najmniej nie tylko narodowcy, nie о-
dezwał się — w dość długiei dysku-
sji — ani jeden głos w obronie polity
ki „filoukrainskiej“.
 Rzecz ciekawa, że protest przeciw-
ko narzucanemu Wołyniowi systemo-
wi ukrainiżacji rodzi się nie tylko
wśród wołyńskiej ludności polskiej —
zarówno inteligencii, jak ludu, — ale
i wśród wieśniaków prawosławnych.

Oszywiście, nie występują oni w
obronie praw polskości. .Występują
natomiast w obronie swej odwiecznej
tradycji, którą system ukrainizacji ła

| mie,

Mianowicie ostatnio przejawił się
wśród ruskiego ludu wiejskiego na
Wołyniu dość żywy, samorzutny ruch
przeciwko wprowadzaniu języka „u-
kraińskiego" do liturgii prawosławnej
— i w obronie dotychczasowego sta -
nowiska języka cerkiewno - słowiań -
skiego. Ruch ten,bardzo pożądany ze
stanowiska polskiej racji stanu, jest
niestety, jak dotąd, zwalczany przez
polskie władze państwowe.*

Bardzo być może, że gdy okowy
systemu ukrainizacyjnego na Woły-
niu ulegną pewnemu  rozluźnieniu,
przejawi-się w masach ruskiego ludu
wołyńskiego odruch  antyukraiński
również i na innych polach.

* * *
*

!

 

Do czego dobrowadza na Wołyniu
system polityki, popierający przede
wszystkim „ukrainizm', a nie pol-
skość dowodzi nas'ępujący, świeżo u-
jawniony i emocjonujący wołyńskie,
polskie społeczeństwo fakt.
W okresie uwłaszczenia włościan

na Wołyniu, iemu mniej więcej trzy
ćwierci stulecia, rząd rosyjski starał
się uniknąć uwłaszczenia włościan -
Polaków. W tym celu, w przeciwień -
stwie do chłopów:ruskich, których ob
darzono ziemią, polskich chłopów na
Wołyniu przeważnie urządzono na
prawie czynszowym. Dość liczna na
Wołyniu grupa ciłopów - czynszow-
ników składa sie niemal wyłącznie z
Polaków - katolików.
Po wojnie rząd polski przystąpił do

likwidacji zasadnienia  czynszowni-
| ków. Czynszownicy mogli, do pewne-
go terminu i pod pewnymi warunka-
mi, zostać właścicielami ziemi. Było
rzeczą ważną „by uwłaszczenie czyn-
szowników - Polaków przeprowadzo-
ne zostało w praktyce.

Niestety, ani władze państwowe nie
wpłynęły na fo, by czynszownicy do-
pełnili potrzebnych formalności, ani
nie mogło się tym zająć rozbite i bez
władne społeczeństwo. Terminy już
uołynęły. Obecnie czynszownicy znaj
dują się w gorszym położeniu, niż za
czasów rosyisk'ch, bo po dokonanym
uprawomocnieniu terminów, dwory.

maią prawo ruśować ich z ziemi.

Nie słychać, jak dotąd. o korzysta-
niu z tego prawa przez ziemian - Po-

laków, mówiono mi jednak, że za-

czął się już proces rugowaniaczyn -

szowników przez licznych na Woły-
niu „ziemian“ - Żydów.

Proces ten musi być zahamowany!
* * *

Wołyń, przez srereś lat bierny i
bezwładny, zostaje osłatnio ogarnięty

przez mocny ruch narodowy.
Na zebranu, zwołanym w Łucku

przez Stronnictwo Narodowe, poświę-

conem narodowerit programowi 60- ‹

spodarczemu, widziałem około ćwier-  ci tysiąca uczestników, przeważnie ro

 

Widmo strajku
P.A,T.komunikuje,žewobec mo: ,runkach, JS

tras Góra: A “| strajkowych. Będą one natychmiast
źliwości strajku górników na Gór-

nw Śląsku, rząd wydał' szereś za-

rządzeń, mających „na celu zapew-

nienie węgla szerokim masom lud-

ności i zakładom użyteczności pu-

blicznej. :

Możliwość wybuchu w dn. 19 b. m.

powszechnego strajku w górnictwie

wynikła wskutek nieprzyjęcia przez

międzyzwiązkową komisję górn:ków

do wiadomości orzeczenia państwo-

wej komisji arbitražowej O płacach

dniówkarzy i wozaków.

U podstaw ożywionego dążenia

mas robotniczych do poprawy płac

leży stale posiępująca zwyżka utrzy-

mania i coraz większa trudność opę-

dzenia potrzeb rodziny robotniczej w

ramach kryzysowego budżetu. W ta-

kich wypadkach walki cennikowe

coraz bardziej zaczynają zaprzątać

uwagę mas robotniczych, czyniąc je

podatnymi na agitację strajkową.

Nie zamierzamy dzisiaj omawiać

szerzej tła ekonomicznego za'argu

w górnictwie. Pragniemy jedynie

zwrócić uwagę na  niebezpieczeń-

stwo, jakie, w obecnych naszych wa-

PRZYJĘCIE PREZENTUJE SIĘ OKAZALEJ, GDY SĄ

B : „SUCHOWO LR. SEWERYNA ks. CZETWERTYNSKIEGO

GIN polski, JARZĘBIAK na koniaku,STARA, MACHANDEL lub inne.

'wicy radykalnej, lecz zagraża także

stojącemu po środku  stronnictwu

liberałnemu, które przywykło do

sprawowania rządów i ma tradycje:

polityczne dawniejsze, miż wszyst

kieine stronictwa tego kraju i niż

analogiczne grupy w różnych kra-

jach sąsiednich. .
Po nieudanych próbach,robionych -

z inicjatywy b. ministra spraw zagra-

nicznych, p. Titulescu, by ruch na-
rodowy złamać iobezwładnić, we-
szło stronnictwo rządzące na nową

drogę. Chce ono osłabić organizacje

nacjonalistyczne przez przejęciewie-

lu postulatów z programu ich przy-

wódców, przystosować się przez to

do psychiki mas i w ten sposób usu-
nąć na bok tych, co zdobyli ich zau-

fanie przez swoje dążenia nacjonali-

styczne, zająć ich miejsce i w ten
sposób uzyskać oparcie w opińii spo-

łećznej iw masach. ZS
Jest to, jak namsię wydaje, dosyć

dowcipne, lecz . symplistyczne . poj-  

mowanie życia zbiorowego, wynika-

jące z nierozumienea, że społeczeń-

stwo nie jest kupą piasku, lecz or-

ganizmem, że prądy społeczne nie

dadzą się wywoływać i formować

forielami, w. sposób mechaniczny,

lecz wyrastają z gleby społecznej

tak, jak rośliny wyrastają z ziemi.
Z tego, co powyżej powiedziano,

wynika, że rozwój 'stosunków we-

wnętrznych w Rumunii jest ciekawy

nie tylko dlatego, że dla polityki

polskiej jest sprawą bardzo ważną,

by Rumunia posiadała siłę i spoistość

wewnętrzną, na której jedynie może

być oparta energiczna polityka ze-

wnętrzna, lecz także dlatego, że od-

bywa się tam niezmiernie interesu-

jący proces społeczno - polityczny,

podobny do procesów, które odby-
wają się w innych krajach Europy

środkowo - wschodniej i które już

posunęły się o wiele dalej w łonie
narodów Europy Zachodniej.

-

 

botników i drobnych mieszczan. Orga
nizacja Stronnictwa Narodowego, ma-
jąca silne koio, z własnym lokalem,
w Łucku,zaczyna już ogarniać miasta
powiatowe, miasteczka, a nawet nie-
które wsie. Do organizacji tej z entu-
zjazmem garnie się ludność polska,
zwłaszcza miejski i wiejski lud. Co
więcej, daje się skonstatować wpływ
Stronnictwa i na masy ruskie, Zdarza
ją się już wypadki zapisywania się
Rusinów do Stronnictwa. Zaś popular
ne wydawnictwa, związane ze Stron-
nictwem Narodowym, zwłaszcza te,
które dotyczą sprawy żydowskiej
(broszury, popularne czasopisma),
czytane są przez ruską wieś miejsca*
mi nawet dosyć szeroko.

Z ruchem organizacyjnym Stronni-
ctwa idzie w parze ruch antyżydow -
ski, W walce konkurencyjnej z Żyda
mi wyrasta na Wołyniu młode pol -
skie mieszczaństwo. Coprawda, wyra-
sta i mieszczaństwo ruskie (w więk-
szych miastach przeważa polskie —
w miasteczkach przeważa ruskie).
Prąd antyżydowski czuje się na Wo

łyniu wyraźnie. Parę razy słyszałem
przypadkowo strzępy rozmów, doty-|
czących Żydów. Raz zaczepił mnie w
cukierni mały chłopiec, sprzedający
broszury — i zachęcał mnie do kup-
na twierdzeniem, że to „przeciw Ży-
dom*. Napisy antyżydowskie widzi
się tu i ówdzie na murach.

Wołyń zaczyna „wyrównywać
front“ z resztą Polski!

(i. 8.)
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runkach, tkwi w masowych ruchach

wyżyskiwane przez czynniki komu-

nistyczne i komunizujące dla celów

nic wspólnego nie mających zarówno

z ich charakteremekonomicznym,

jak i z interesami ludności robotni-

czej.

Jest bowiem rzeczą powszechnie
znaną, że czynniki wywrotowe uwa-

żają dziś każdy przejaw ruchu maso-

wego, zmierzającego do celów eko-

nomicznych, za dobrą okazję pogle-

bienia konfliktów klasowych i anar-

chizowania stosunków.

Jeśli się zważy, že kdmunišci u-

znali za konieczne ożywienie w roku

bieżącym swojej działalności w Pol-

sc., stanie się jasnym, że wybuch

strajku powszechnego w górnictwie

popróbują oni w całości wyzyskać.

O tym powinni pamiętać zarówno

rokotnicy, jak i przemysłowcy, gdyż

zbytnie zaostrzenie się konfliktu

może sprowadzić na kraj olbrzymie

trudności i niepowetowane straty.

Wchodzimy w okres bardzo po-|

ważny. Trudności nasze nie zmniej-

szają się, ale rosną, a wraz z nimi

wzmagają się  niebezpieczeństwa.

Taka sytuacja wymaga ze strony ca-

łego społeczeństwa dużej czujności

oraz gotowości obrony zagrożonych

podstaw bytu narodowego. Liczyć

na to, że inni nas w tych. obowiąz-

kach zastąpią, że okoliczności szyb-

ko się zmienią i niebezpieczeństwo

ustąpi, byłoby wielką lekkomyślno-
ścią. Wiele przemawia za tym, że je-

steśmy, raczej, dopiero na progu sze-

regu niebezpieczeństw.

W tym-stanie rzeczy takie zjawi-
sko, jak strajk” powszechny, bez
względu na jego tło ekonomiczne i

na jego chociażby najbardziej uzasa-
dnione dążenia, musi znajdować się
pod  najściślejszą kontrolą / opinii,
czuwającej nad tym, abynieurosły
zeń niepożądane ' następstwa. poli-

tyczne. | '

O takie następstwa bowiem: jest
bardzo łatwo, szcześólnie dziś, kiedy

agitacja komunistyczna została

zwiększona, a: kryzys: politycznyw
naszym życiu wcale nie minął.

 

PRZEGLĄD PRASY
„KLASOWCY* MIĘDZY SOBĄ
„Głos Powszechny” piórem p. Szu-

riga odrzuca projekt fuzji ZZZ. z kla-

sowymi związkami zawodowymi, na.

czele których stoi socjalistyczna

„Komisja Centralna". P. Szurig pod-

trzymuje tezę kongresu ZZZ., że mo-

że być mowa tylko o stworzeniu.

wspólnej Komisji Porozumiewaw-

czej obu organizacyj, gdyż robotnicy .

ZZZ. mają swoją „ambicję organiza-

cyjną”; nie chcą wstępować do związ

ków innych. P. Szurig przyznaje, że

sztandar obu związków jest wspólny, |.

| ale jest przeciwny ich łączeniu.

Socjalistyczna „Walka Ludu", któ-

rą kieruje b. poseł Zaremba, odpo-

wiada mu językiem dosyć twardym.

Przypomina, jak to
„drosą sztucznego rozłamu utworzo-

no ZZZ., jako organizację, stanowiącą*
ekspozyturę sanacji w ruchu robotni-

czym. Powstanie i istniene ZZZ. było
możliwe tylko dzięki poparciu władź
administracyjnych i dyrekcii fabryk,
przede wszystk'mrządowych. 3

Robota udała się, ale tylko na ре-:
wien krótki okres czasu. Robotnicy:
którzy zmuszeni byli iść do ZZZ., prze-
konali się dzisiaj dostatecznie jasno o
roli, jaką on miał odegrać, i prą do
zjednoczenia z pozostałą masą prołe-
taratu, Dla przywódców ZZZ. pozo-
stają więc dziś dwa wyjścia, albo po-
zwelić swym członkom: odejść do kla-
sowej macerzy, albo manewrować o-
ai ale radykalnymi hasłami,

y jeszcze przez pewien czas robotni-
ków przy sobie utrzymać”,

Żąda więc p. Zaremba od 0. Mo-

raczewskiego formalnej i bezwarun=

kowej kapitulacji. powrotu w cha-

rakierze poku.ującego syna marno-

trawnego, kiėry za podszep:em sa-

nacji dom rodzicielski opuścił,
Z tonu tej dyskusji

można, że PPS. czuje
szą swych klasowych robotników,

wnioskować °
się pewniej” ..

niż pp. Moraczewski i Szurig swo- :
PP

ich.

ODRZUCENIE REFORMY
FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH

Sejm odesłał do komisji —Ro rów-
na się odrzuceniu — rządowy pro:

jekt reformy finansėw  samorządo-

wych. „Wieczór Warszawski” wy*

raża zadowolenie z tej uchwały,

gdyż
„niektóre przepisy

sformułowane w sposól
Na pierwszym miejscu należy tu wy-
mienić wskrzeszany na nowo podatek

‚ е@ gruntów budowlanych. Według u-
zasadnienia projektu, przyjeteżo talc-
że przez referenta, podatek ten mał
być „instrumentem polityki „budowla-

nej”, czyli miał wlašcicieli placów
zmuszać do zbudowania na nich

niefortunny.

iki podatek, zwłaszcza wysoko wymie-
rzony — a projekt rządowy nie wpro-
wadzal tu żadnych ograniczeń — mał- .
byWIM na budownictwo mieszka”
niowe, achodzi tylko pytanie, kto i

coby budował?'
Dziennik sądzi, że wpływ ten

byłby szkodliwy, gdyż popierałby

spekulację terenową. Właściciel pla-

cu budowlanego, spadającego w ce*

nie z powodu nowego podatku, *

sprzedawałby objekt nabywcy, po”

siadającemu kapitały. Nabywcą ta*

kim byłby dziś bardzo często Żyd.
Ponadt> trzeba zwrócić i na to u-

wagę, że obecny stan samorządów,
a w szczególności

wiają przeciw powiększaniu cięża*
rów samorządowych. Ciężary te na-
kładaliby bowiem nie przedstawicie-
le miast, ale mianowani komisarze,
albo rady miejskie, nie reprezentu-
jące ogółu polskiej ludności.

AMATORZY „TOTALIZMU*
Wydawany przez ludzi, którzy u- :

„Za-chodzą za bliskich płk. Koca,
czyn”, wyraził,się, że gdyby nie na-
stąpił dobrowolny akces społeczeń-
stwa do nowego obozu, to trzebaby
ten cel osiągnąć w trybie wyjątko-
wym. Ten wyjątkowy tryb, to za”
pewne monopartyjno - przymusowy.
Omawiając tę groźbę amatorów

sprawowania władzy przeciw spo*
łeczeństwu, pisze „Kurier Polski“:

„Propozycja: pójdźcie dobrowolnie,
a jeśli nie — to was zmuszę, „przeko-
ma” przede wszystkim ludzi o słabych
charakterach. oportunistów; nie przy-
svorzą oni chwały żadnej organizacji,
Natomiast łatwo może zrazić element
prawdziwie wartościowy, obniżając
walor akcesu, opartego na istotnym
przekonaniu. | „Dobrowolnošė“  Po-
życzki Narodowej rychło zdeprecję=
mowala wydawane subskrybentom od-
znaki i dyplomy”,
„Kurier Polski“ gorąco popiera

akcję p. Koca, ale przyznaje, że roóz-
sądnie myśląca część społeczeństwa

„żywi dużą niewiarę do _ pięknych
słów i wzniosłych zasad.  Przywróce-
nie słowom prawdziwie miarodajnego
waloru, a ideom j zasadom pełnej, nie-
kłamanej, przyciąśającej ipobudzaią-
cej mocy jest zagadneniem psycholo-
giczno-społecznym o znaczeniu wręcz.
odstawowym".
ozsądnie myśląca część społe*

czeństwa patrzy nie na słowa, © @7
czyny. Gdybyż to słowami, obiet.
cami'i nowymi programami. możuw
było rządzić! Miałby wówczas rację
Oxenstjerna.

po» były |

mów, Można sę zgodzić z tym, że ta

rządy komiear= |
skie w wielkich miastach, przema-

rż



 

O nowej Konstytucji BAŁTYK-MORZE CZARNE
Zbliża się druga rocznica osta-

tecznych uchwał semmowych w spra-
wie zmiany (konstytucji, z 26 i 28
marca 1935, oraz ieszczenia jej
23 kwietnia 1935.

Niedawno w książce p. t. Mowy
Konstytucyjne (Poznań,
99) prof. Bohdan Winiarski ogłosił
pięć swych przemówień. sejmowych
z lat 1929 do 1935, przypominają-
cych bardzo żywo dzieje powstania
mowego ustroju.

Ale jest już i pierwsze naukowe
edstawienie, całkowite i szczegó

ko, budowy nowego ustroju pań-
stwa. Dał je prof. Wacław Komar-

1937, str.|

ujęcia i określenia zjawisk. A tojest |
wielkie pole do przeorania. Ważną!
jest rzeczą wiedzeć, co mėwią pą-
stanowienia ustrojowe, ale jeszcze

, ważniejszą rzeczą jest rozumieć, co
| one znaczą. !

Innymi „ zadanie takiej
pea możnaby tak okreścić: į
B= Jeśli postanowienia ustawy
konstytucyjnej są jakby kostkami

| różnej wielkości i różnej barwy, to
|dopiero właściwe ich ułożenie da
Ukształt widoczny budowy, na jaką
one się składają. į

| A prof, Komarnicki wniósł w tę
| pracę doskonałą znajomość ogólne-

Mamy wreszcie oświadczenie
miarodajne: jprzed czterema dniami
półurzędowa agencja doniosła w te-
degramie z Bukaresztu, że rząd pol-
ski powiadomił rząd rumuński o za-
miarze przeprowaldzenia ączenia
dorzecza Wisły; a więc Bałtyku, z
basenem: morza Czarnego. Nie poda-
no poza tym żadnych szczegółów co
do obranej, czy rozważanej dopiero
drogi, przypuszczać jednak -należy,
że chodzi tu o połączenie dwu mórz
i krajów drogą wodną via kanał
Wisła — Dniestr, którego projekt
był opracowany jeszcze przed woj-
ną w ramach austriackiego planu

nicki, również poseł w okresie u- $0 prawa politycznego ,wytrawność inwestycyjnego.
chwalania konstytucji, w książce
pt. Ustrój Państwowy Polski Współ-
czesne (Wilno, 1936-37, str. 443),

poglądu, sumienność sądu, bystrość,
spostrzeżeń, |
| Bez liku są zaś przypadki, w któ--

„ W broszurze P. t „Ku przebudo-
wie gospodarczej — Wytyczne in-

Która będzie podręcznikiem, nie- rych trzeba zajrzeć do takiej książki westycyj państwowych”, która uka-
zbędnym dla uczącej się młodzieży i by zrozumieć postanowienia ustawy, zała się niqdawno i oprócz przemó-
dla światłego ogółu. Pierwsza część,
przedstawiająca dzieje ustrojowe
Polski wskrzeszonej, wraz z powsta
miem konstytucji roku 1935, ukazała
się wiosną ft. ub., a w tych dniach,
wraz z uzupełnieniem jej obszerniej-
szą (str. 175—443) drugą częścią,
która zawiera szczegółowy rozbiór
4 oświetlenie postanowień konstytu-
cji i ustaw wyborczych, całość ksią-
źki znalazła się na półkach iksięgar-
skich.
Wykład prot. Komarnickiego jest,

jeśli można tak'się wyrazić, uderza-
jąco spokojny. Szczególnie jak na
kogoś, kto na ławach sejmowych
brał udział w rozprawach o ustrój
państwa. Wi opisie nowego ustrofu,
Który stanowi lwią część książki
prof. Komarnickiego, z rzadka tylko
zasię odgłosy! stołecznej wal-

Ale takwłaśnie pojął swe zadanie
prof. Komarnicki,
przecćmowie:-
— Mówiąc o zagadnieniach, tak

żywo związanych z teraźniejszością,
w pracach nad którymi uczestniczy”
łem na terenie parlamentarnym,
świadomie i zdecydowanie unikałem
traktowania przecmiotu pod kątem
widzenia aktualnych tendencyj po-
litycznych: Za niewłaściwy w pracy
naukowej uważam zarówno apolo-
getyczny, jak i polemiczny tok wy-
kkładu. Ani apoteozowanie ani nego-
wanie zawartych w nowej konstytu-
cji idei i instytuci nie jest moim ce-
lem, ale ich krytyczny i objektywny
rozbiór... 7 ”

Czyż trzeba wykazywać, że taki
pogląd jest słuszny?

Stara to zasada: wszystko w
swoim Gzasie i w swoim miejscu.
Inne jest zadanie na mównicy sejmo-
wej, a fnne na katecćrze uniwersy-
teckiej. Inaczej też nawet wygląda
ż zadanie i całość sprawy przed wej-
ściem w życie ustawy ustrojowej, a
inaczej, gdy to się już stało. Trzeź-
wy sąd wskazuje: skoro te różnice
miejsca i czasu są tak widoczne w
czeczywistości, jakże by nie było

'znać tego w książce?
Tu; w naukowym opracowaniu

przedmiotu tej doniosłości, wchodzi

który mówi w.

| ustrojowej. |
Czy myślicie, że taka spokojna

wędrówika po przez postanówienia
ustrojowe, bez zgiełku i zwady, bę-

| dzie bezduszna? Nie obawiajcie a
Któż nie wie, iż spokojny opis wwy--
datnia treść lepiej, niż rozgwar

|sporu?
Czytajmy (str. 181):

Wstęp do konstytucji. marco-
wej (1921) wymienia, jako twórcę
państwa, Naród Polski, art. 1 p. 2
ikonstytucji lkwietniowej (1935) nie
wprowadza wcale pojęcia Naro-
du do tezy o genezie państwa.
A po dokładnym wejściu w po-

budki, którymi się kierowano w tej
zmianie, nie bez uwydatnienia tego,
co miało uzadnienie, w przekonaniu
twórców moweśo brzmienia, osta-
teczny wniosek (str. 183):

|  — ..można było wszelako i na-
leżało w genezie państwa wymienić
Naród Polsiki, tymbardziej, że ciąg-
łość pokoleń, o których mówi art. 1
p. 2, składa się na naród...
Przedstawiwszy uprawnienia Pire-|

zyśenta Rzeczypospolitej, który mo
że działać ustawodawczo, wraz z
rządem, przez się powołanym, w dro
dze rozporządzeń, dochodzi prof.
Komarnicki do określenia, zawarte-
go w niewielu słowach, a jednak
ujmującego sedno rzeczy (str. 196):
— Mamy więc w konstytucji

kwietniowej swoisty dualizm ustro-|
jowy, co otwiera możność. dalszej|
ewolucji bądź w kierunku autoryta- | °
tywnym, badź demokratycznym. Do!
minującą "wszakže cechą mowego
ustróju Polski jest jego autorytatyw=
ny charakter. Pozostawione cechy
„demokratyczne odgrywają rolę dru-!

go-planową, możność wykorzystania
ich zawisła od woli Prezydenta
Rzplitej... : i

I tak, kolejno, określone będzie
ściśle stanowisko rządu, izb usta-
wodawczych, obywateli, w nowym

ustroju. ; |
Pochłaniać takiej książki nie

można, ale któż zechce twierdzić, że
czytanie je; może być nudne?

Stanisław Stroński.

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
 

| nia”.

wień ministrów podczas debat nad
planem inwestycyjnym, zawiera rów
nież kilka mapek iwykresów, wy-
poza Ba. Mr inwe-
stycji, mamy też mapkę, odnosząc.
się do układu: dróg wodnych. Na
mapce, niestety bardzo szematycz-
nej, zaznaczońe jest również połą-
czenie Wisły przez Sanz Dniestrem
oraz kanał odgałęziający się od tego
połączenia i idący przez Lwów ku
Bugowi i Styrowi.- Wszystkie te po-
łączenia wodne zaznaczone są w ka-
tegorii „dalszych .etapów  wyikona-

Nie są to więc rzeczy, które roz-
poćznie się . z następującą wiosną,
ale mimo to. 'szkoca,. iż tak mało
wiemyj o tym, w jakim stadium znaj-
dują się prace, czy też. dopiero myśli
przedwstępne, czy. zatrzymano daw-
ny plan kopania sztucznego. kanału
od zagłębia węglowego aż do Dnie-
stru (ponad 400 kilometrów), pomi-
jając Wiisłę i San i łącząc ten kanał
z Wisłą w okolicy uścia Sanu, czy
też zamiast ikanału ma się uresulo-
wać i usprawnić žeglugowo ten od-
cinek Wisły i Sanu, a sztucznym ka-
kałem połączyć. tylko San z Dnie-
strem. Były wiadomościo tym, że
kanał z zagłębia węglowego do uj-
ścia Sanu ma być poprowadzony le-
wym brzegiem Wisły, przez Olkusz,
ale nic o-tym pewnego, oprócz uka-
zującyich się tui owdzie pogłosek,
nie wiadomo. O
A szkdda, bo aczkolwiek decyzja

nalężeć musi oczywiście do spexc'a-
listów; to' jednak nie dobrze jest,
$dy ci zamykają sięw swoich wie-
żach z kości słoniowej, a społeczeń-
stwo nic o ich delilberacjach nie wie.
W. tea sposób nieosiągnie się tej so-
lidarności opinii z dziełem, - która
nie tyllko pomaga do znoszenia kosz
tów, ale daje ogółowi poczucie u-
czestnictwa 'w wielkim dziele, co
jest niezmiernie. ważne dla podnie-
sienia narodowego poczucia, a po-
trzeby tego nikt chyfba nie zaprze-
czy. Nie możnateż naturalnie po-
mijać tego, że dziś jesteśmy do t.
zw. ekspertów mastroeni ma ogół
dość sceptycznie i tego, że: jeszcze
żaden projekt nie stracił na należy-

w grę przede wszystkim umiejętność STRONNICTWA NARODOWEGO tym przedyskutowaniu.

 

STANISŁAW CYWIŃSKI

Dziś upływa 50 I

Nie wiem, czy kto o tej rocznicy
pamięta. Przyznam się, że sambym
sobie tego nie przypomniał, gdyby
mi na to nie zwrócił uwagi pewien
miłośnik kultury poiskiej, bynaj-
mniej nie specjalista i nie fachówiec
w żadnej dyscyplinie humanistycz-
nej,

Więc godzi się uczcić tę roczni-
cę, tembančiziej, żeśmy tak niedaw-
no uroczyście obchodzili setną rocz-
nicę zgonu... Puszkina. Nie porow-
nywamy tych dwu ludzi pod wzglę-
dem talentu, ale oddajemy hołd za-
słudze oraz zgoła wyjątkowemu zna-
czeniu Kraszewskiego dla Polski w
szczególności zaś dla Wilna.

50 więc lat temu, w dniu swych
imienin, 19 marca 1887 roku, zmarł
w Genewie Józef Ignacy Kraszew-
ski, starzec 75-letni, który sam je-
den napisał tyle książek, ile w;star-
czyłoby na puściznę dziesięciu pisa-
rzy, z których każcego nazwalibyś-
my jeszcze: płodnym.

Nie wszystko to, rzecz jasna, stoi
na jednakowym poziomie i dziś nie
wszystko, co wyszło z pod jeśo pió-
ra a czytane, ale Stara Baśń,

Morituri,  Zygrauntowskie Czasy;

Briihl, Poeta i-świat, Dziecię stare-
$o miasta, Tułacze, Djabeł i inne
powieści pozostają w literaturze, ja-

ko pozycje stałe, Obok nich także

at od dnia
szewskiega
sporo prac krytyczno-literackich i
historycznych.

|d

wileńskich do r. 1799), że każkiy,
kto chce .dziś nad historją Wilna pra
cować, musi się koniecznie oprzeć
na dorobku Kraszewskiego.
«W trylogji poetyckiej Analielos

je Wilna i Trok za Kiejstuta i Ol-
gierda. A

". Powieści historycze, osnute na

Ale te „dalsze etapy wykonania”
też nie uspasabiają różowo, każą się
bowiem obawiać takiej samej dłuba-
niny, jalka dotychczas panowała u
nas na polu budownictwa wodnego.
Budżet inwestycyjny w tym dziale
jest znacznie niższy, niż były regu-
larne roczne wydatki na cele melio-
racyjne w dawnej Galicji. Trudno
oprzeć się myśli, że nim słońce wzej
dzie, rosa aczy wyje!

Dążenie do połączenia Bałtyku
z morzem Czarnym istnieje nie tyłl-
ko u nas, zamiary te mają i wpro-
wadzają w czyn nasi sąsiedzi, zarów
mo zachodni, jak wschodni. Właśnie
ww tych dniach ukazała się wiado-
mość o przystępowaniu do wykona-
nia wielkiego planu rozbudowy dróg
wodnych przez Rosję sowiecką. Jest
to plan olbrzymi i warto mu się
przypatrzeć.

Połączenie Bałtyku z morzem
Kaspijskim istnieje w Rosji od daw-
ma przez t. zw. Maryjski system, łą-
czący dopływy Wołgi z jeziorami
Onegą, Łądogą i Newą. To stare, po-
łączenie ma być obecnie tak prze-
budowane, żeby po mim i po całej
Wołdze mogły chodzić statki aż do
20 tysięcy: ton ładowności, czego nie
spotykamy nigdzie w żegludze śród-
lądowej. Do umożliwienia tego głę-
bokość na całym biegu Wołgi i ka-
nałów ma wynosić 5 metrów, szero-
ikość kanałów 85 metrów.

Oczywiście takiej głębokości nie
da się osiągnąć bez sztucznych bu-
dowli, spiętrzających nurt i budowa
takich jazów stanowi właśnie głów-,
ną cechę projektu sowieckiego. Na
odcinku między idawnym Twerem
(dziś Kalinin) a Niżn Nowogro-
dem (dziś Gorki) ma być zbudowa-
ne pięć takich olbrzymich jazów
spietrzających, które utworzą pra-,
wie ciągły łańcuch potężnych jezior--
zbiorników. Poniżej Kalinina ma się

| zacząć kanał łączący Wołgę z rzeką
| Moskwą i w ten sposób stolica So-
wietów Mioskkwa stanie się portem
wewnętrznym, do którego będą
mogły dochodzić wielkie statki,
Przez skanalizowaną Moskwę i Okę
moskiewski okręg będzie miał dru-
gie połączenie z Wołgą, którym po-
płyną ładuniki z południa, zwłaszcza
węgiel i mazut. W dalszym biegu:
Wołgi jazy pod Samarą utworzą ol-
brzymie jezioro, długości kilku set
kilometrów, sięgające aż w Кате.

W okolicy dawnego Carycyna, dzi
.siejszego Stalingradu, koryto Włołgi
odległe jest od Donu zaledwie o 60

| kilometrów. Wykopany tu będzie
kanał, który stworzy połączenie Bał
tyku i jednocześnie morza Kaspij-|
skiego z Czarnym.
Tak zamierzają rozbudować swo-

je drogi wodne Sowiety i sądząc po
innych planach, pewno tego doko-
nają w nie tak dalekich „etapach
wykonania". Komumikaca wodna w
Rosji stanowiła zawsze poważną po-
zycję, mimo, iż długa. zima unieru-
chamia ją przez wielką część roku.

| Teraz rozwinie się jeszcze silniej, a
budowa jszior i zbiorników połączo-

  
 
(masie, że go wszyscy poznają odra-'
zu. Wszystkie powozy są policzone,
konie znajome, pociemku je pozna-
ją mieszkańcy, zupełnie tak jak na
wsi i tak jak na wsi wiadomo wszyst

robi, wiele ma pieniędzy, od ikogo
je pożycza”. |

| - Następnie mamy: opisy kościołów|
Nie będę jednak w tym szkicu tle Wilna w w. XVIII — to Ostatni ; uroczystości, domów, „drążkarzy”, |

mówił o tem wszystkiem, ale tyllko rok panowania Zygmunta III i Ko- faktorów, kawiarni i trakjerów (tu

wspomnę w kilku słowach o tych ściół ś-to Michalski w Wilnie et występuje nieśmiertelny Krysztale- któremi się unosił cień Króla Stefa-
licznych więzach, które łączyły i łą-| 1833 r.). Alkcja tego utworu jest wicz, wierszokleta owych czasów). na, uderzały go ogromnem  wraže-

osnuta na tle wypadków pięciu [Dalej czytamy o maskaradach, wre- | niem, profesorowie wydawali muczą Kraszewskiego z Wilnem.
Do miasta naszego przyjeżdża

mlodziutki Jozef Ignacy we wrze-
śniu 1829 i zapisuje się na uniwersy-_

pierwszych dni października 1639 r.,
kiedy to, z powodu prowokacji kal-
winów, zbiór ich naprzeciwiko iko-

szcie o akademikach wileńskich:
„Jedną «z postaci charakterystycz-
nych wileńskich był ongi Akademik. 

na będzie z produkcją prądu elek-
trycznego, obliczanego na miliony
ikkoni mechanicznych, oraz z ad
nieniem etapów  nadkaspijskich,
przez które pustynia środkowo-azja-
tycka zakrada się obecnie do Euro-
py. Plany te niebylejakie i od lat
już trwa uświadomianie ludności o
ich pożytku i konieczności, bo bez
tego nawet w sowieckim ustroju
trudmo coś zrobić.

Arcturus.

Nowości wydawnicze
H. Rosenbusch A. Obann,

Zasady nauki o skałach. Przełożył i
uzupełnił J. Morozewicz. Wydaw-
nictwo Kasy im. Mianowskiego.
Warszawa, 1937. 700 str., 3 tablice
i 120 figur w tekście. Cena 25 zł.

(Wydając to klasyczne dzieło nie-
mieckie mw polski opracowaniu,
Kasa im. Mianowskiego zakończyła
wydanie cyk!u dzieł napkowych, ty-
cząjcych się nauki o ziemi, Dawniej: '* -
już wyszły, w opracowaniu lub pod
redakcją tego żautora: Mineralogia
Tschermaka (2 wydania, Il-gie z r.
1931) i Dzieje Ziemi Neumayra (2
wydania, Il-gie z r. 1912, całlkowicie
już wyczerpane). Sposób opracowa-
nia wszystkich tych dzieł był jedna-.
ikowy, pozostawiając niezmienioną
główną osnowę, wpiatano w nią
wiadomości o Polsce w ten sposób,
aby dzieło nie tracąc swego mię-
dzynarodowego charakteru, dawało
jednocześnie czytelnikowi polskie-
mu zasób niezbędnych wiadomości.

Odzytwają się niekiedy głosy prze-
ciwiko takiemu przyswajaniu dzieł
obcych. Nie wydają się one jednak
uzasadnione, dopóki nie będą po-
parte czynem, tj. samodzielnym i
oryginalnym opracowaniem tych sa-
mych tematów w tym samym roz-
miarze przez autorów polskich. Na-
ukę o skałach reprezentują w tej
chwili w literaturze polskiej arty-
kuly J. Morozewicza w t. V. Porad-
nika dla samouków z r. 1925 i Pe-
trografia J. Tolkarskie(go, podręcznik
uniwersytecki o 419 stronicach z r.
1928. Nie było natomiast dotych-
czas książki, lktóra byłaby jedno-
cześnie podręcznikiem i encyklope-
dią, a taką jest dzieło Rosenbuscha
w swej obecnej" postaci. Służyć mo-

jże ono do gruntownych studiów,
mających 'na celu zarówno zaznajo-
mienie studjującego z wyglądem ze-
wnętrznym i mikroskopowym skał,
jak i zrozumienie sposobów ich po-
wstawania, stosunków chemicznych,
postaci w jakich występują i prze-
mian, jakie w nich zachodzą.

Tłumacz miał tu wiele pracy ze
stworzeniem wersji polskiej. Trzeba
było nieraz dopiero szukać odpo-
widźników na wyrażenie mocno za-
wiłych pojęć i określeń, trzeba było
zebrać całokształt wiadomości o
skałach polskich i podać je w roz-
miarze, nie rozsadzającym całości
dzieła. Z obu zadań J. Morozewicz
wywiązał się ze znaną z poprzed-
nich dzieł umiejętnością.

Wilnie pełno ich było wszędzie i nie-
zliczone falangi przemyślnych żyd-
ków roznosiły je po ulicach. Spoty-
kało się z niemi wszędzie: W rogu
Kardymalji (tam, gdzie: obecnie Pocz

aje poeta pomiędzy innemi też dzie ko, kto kogo kocha, gdzie bywa, co ta), gdy uczniowie wychodzić mieli
z Uniwersytetu, pod św. Janem, w

| najdalszych miasta zakątkach”,

A oto opis jak wita Uniwersytet
świeżo_przybyłych doń uczni.

„Wielkie mury akademickie, nad

się bogami, biblioteka — świątynią,
gabinety — jakiemiś tajemnic Eleu-
zyńskich przybytkami,—a że wszyst

tet. Zaraz po wybuchu powstania ściołaśw. Michała. (gdzie dziś mie- Cała populacja wileńska pewien ro- | ko nęciło, zrazu nie wiedział co po-
Kraszewski, jako podejrzany, zosta-|
je aresztowany i pozostaje tu w wię-
zieniu io dn. 19 marca 1832, poczem
rok na wolności pod nadzorem poli-
cyjnym. Wyježdža z Wilna «iopiero,
w lecie 1833, by znowu w r. 1835
spędzić tu cztery miesiące (sierpień
— listopad), i później jeszcze do na-
szego miasta zaglądać. Nadzwyczaj
jednak  znamienną okolicznością,|
świadczącą o wyjątkowej roli Wilna,
w owym czasie, jest fakt drukowa-|
nia w Wilnie prawie wszystkichu-|
tworów Kraszewskiego w l. 1831 —
63, a mianowicie 32 osobne pozycje,.
nie licząc 'w tem czasopismo Athe-|
neum, którego 66 t. wydaje tu Kra-
szewski w l. 1841—52. reż

Na czele całej tej produkcji wy-
mienić należy dzieje Wilna (1838 —
1842), w czterech tomach. Jest to
właściwie zbiór materjałów, ale tak
|cennych m. p. bibljografję druków

'šci się Kuratórjum Szkolne), został
| przez ludność katolicką zburzony.

I później w twórczości Kraszew-
skieśo znajdujemy: utwory, osnute w
całości lub w części na tle. Wilna,
jak Poeta,i świat (1839), Powieść bez
tytułu (1856), Metamorfozy (1859),
Historja o bladej dziewczynie z pod
Ostrej Bramy (184t) wreszcie Sfinks,
Także w Obrazach z życia i podróży
(1842) daje nam autor wspomnienia
z Wilna z l. 1830—5. Więc n. p. czy-
tamy tam, że „nigdzie niema więcej
ruchu jak na Dominikańskiej i Troc-
kiej ulicy (zwanej dawniej Senator-
ską) z Niemiecką'. Dalej jednak
autor ikryttycznie stwierdza, że „nie
znajdziesz . w. Wilnie majmniejszego
podobieństwa do stolicy, chociaż nią
była kiedyś... Nikt też strojów w Wil
nie nie sprawia, oprócz tych, co się
na nichnie znają... Każdy nowo przy

dzaj szacuniku miała dla Akademi-|
| ка”. Zamykają książkę opisy teatru,
gdzie występowali aktorzy Każyń-
ski, Górska, Skibiński, i gdzie grano
szteiki takie, 'ak Axur, Damę bielą,
dramaty Kotzebue'go i zato „rzadko'
grywano Fredra“. |

W Metamoriozach opowiada nam
Kraszewski o całej ikolonji studen-
tów przy ulicy Łotoczku: „Wilno by
ło jeszcze naówczas gospodą mło-
dzieży; ulice jego brzmiały wese-
lem, echa okolicy rozlegały się pieś
niami, a młodzież czyniła młodym,
ów głód prastary, połamany w bo-
jach, szczerniały w pożarach. U stóp|
zwalonego zamczyska na górze mia-
sta panującej kwitły fijołki, jak ta|
młodzież świeże, choć z gruzów|
ciągnące życie".

| Gdzieindziej Kraszewski pięknie

cząć z sobą”

Moglibyśmy tego rodzaju zajmu-
jących szczegółów podać conizmia-
ra. Ale chyba już dość.

Widzimy stąd, jak blisko z Wil-
nem był związany Kraszewski i jego
twórczość. Toteż czyż nie wstyd, że
Wilno ma w środku miasta ulicę ni-
komu nieznanego heretyckiego Wo-
lana, ma ulice z pod ciemnej gwiaz-
dy Gaona i Straszuna, gdy tymcza-
sem na ulicę Kraszewskiego zdobyło
się aż na najdalszym krańcu Zwie-
rzyńca, gdzie pies z kulawą nogą nie
zajrzy. ‹

Ale o tej potrzebie przemianowa
nia ulic Wilna napiszę wkrótce о-
sobno. Dziś w związku z 50-tą rocz-

| nicą zgonu wielkiego pisarza 1 wyso
ce zasłużonego cbywatela jego świet _
lanej pamięci pragnąłem złożyć hołd.

jezdny tak odbija ma tej ewojskiej mówi o książkach: „W. ówczesnem|_,...,..........ia



  

Tam, gdzie krėluje nedza
Pomoc ludności dotkniętej klęską posuchy i głodu

Wiczoraj w Urzędzie Wojewódz-

kim odbyła się konierencja praso-
wa, poświęcona sytuacji ludności

tych powiatów (brasławski, dziśnień

ski i postawski) woj. wileńskiego,

które w roku ubiegtym byty nawie-

dzone klęską nieuroczaju. Naczelni-

cy odnośnych 'wydziaiów  poinior-

mowali prasę o rozmiarach wspom-
nianej Ikięski i jej

nie stosowanych, bądź też projeikto-

wanych na najbliższą przysziość.

Zdaniem ich, zeszłoroczna klęska

nieurodzaju, spowodowana  diugo-

trwałą posuchą miała charakter od-

mienny od poprzadnich, Gdy bo-

wiem w latach poprzednich klęski

nawiedzały cała połacie, dając się

jednakowo odczuć wszystkim
mieszkańcom, to zesztoroczna Znisz-

DUAL ORIAISESIЯОа

Teatr i muzyka—
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

u godz. 8.15 powtórzenie sztuki O Indiga

„Cziowiek pod mostem“

obsadzie.

Jutro o godz. 8.15 po cenach propagan-

w premierowej

dowych „odbędzie się pożegnalny występ

sasłużonej dla Wilna, znakomitej artystsi”

Nuny Miodziejowskiej - Szczurkiewiczowej

w sztuce W. Somerset - Maughama „Święty

płomień*. Znakomita artysika w dniu ju-

trzejszym żegna naszą publiczność, która z

pewnością tiumnie zapełni teatr, pragnąc

zlożyć hołd wielkiej artystce i obywatelce.

W przygotowaniu nowa premiera teat-

ru — sztuką „Maiżeństwo”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Występy

J. Kulczyckiej. Dziś powtórzenie op. Stelza

„Taniec szczęścia”, Role główne odtwarza-

ją: Kulczycka, Wawrzkowicz,

Wichrowski i Tatrzański jednocześnie re-

żyser tej nowości. Malownicze baletyukła-

du J. Ciesielskiego z udziałem M. Martów-

my. Operetkę prowadzi kapelmistr M. Ko-

chanowski.

Z za kotar studio
DZIEŃ MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

W PROGRAMIE POLSKIEGO RADIA

Polskie Radio przygotowuje na dzień

19 marca specjalny program, który roz-

pocznie się w południe o g. 11.30 audycją

dla szkół, W czasie tej audycji wystąpią

przed mikrofonem dzieci ze szkoły Rodziny

O godz. 18,00 cała Polska słuchać bę-

dzie przemówienia Pana Prezydenta Rze-

czypospolitej o Marszałku Piłsudskim; Pan

Prezydent  wygiosi swe przemówienie z

Zamku w otoczeniu całego Rządu.

Q godz. 19.00 odbędzie się audycja po-

święcona Marszałkowi Piłsudskiemu, na

którą zlożą się: odczytanie fragmentu z

Pisma Marszałka, oraz transmisja z Belwe-

deru opracowana przez płk. Adama Bor-

kiewicza, mjr. dypl. Karola Krzewskiego

mjr, dr. Wacława Lipińskiego.

Program muzyczny w dn. 19.11 obej-

muje wyłącznie utwory kompozytorów pol-

skich, wśród których pierwsze miejsce

zajmuje "Moniuszko, największy  pieśniarz

polskiej literatury muzycznej. Poza po-

szczególnymi utworami znajdą słuchacza

dwie audycje poświęcone wyłącznie jego

dziełom. Pierwsza ©z nich 0 godz. 17.00

przyniesie „Pieśni z Witolraudy', Są to

pieśni i trylogia kantat, skomponowane do

poematu Kraszewskiego, opariego na po-

daniach starolitewskich, O godz. 21.35 u-

słyszą radiosiuchacze najpiękniejsze fra$g-

menty z oper moniuszkowskich w wykona-

niu orkiestry i chóru Polskiego Radia pod

dyr. O. Straszyńskiego, oraz śpiewaków:

Sławy Orłowskiej - Czerwińskiej i Janusza

Popławskiego.
COś NOWEGO!

Po szarych codziennych dniach tygod-

mia w niedzielę szukamy nietylko odpo-

umynku ale i zmiany wrażeń, rozrywki i

įrzyjemnošci.

Sposób na miłe spędzenie kilku nie-

dzielnych godzin, poda dzisiaj o godz. 18.20

Tadeusz Bulsiewicz w pogadance „Jak

spędzić święto”?
NIE NARZEKAJMY.

Heż ta razy w ciężkich sytuacjach ży-

ciowych narzekamy na zły los tzłorzecząc

sobie, światu i ludziom. Nie liczymy się z

tym, że właśnie najgorsza jakaś sytuacja

czy przygoda konieczna jest poto aby stać

się odskocznią do zasadniczej radosnej

umiany losu.

Myśl tę potwierdza w całej osnowie

świetna sztuka węgierska „Człowiek pod;

mostem'' na którą Rozgłośnia Wileńska za-

prasta swych słuchaczy w poniedziałek

22 marca o g. 20.15 do teatru na Pohu-

lance.
Będzie to trzecie z koleiprzedstawie- |

nie mające na celu najszerszą populary- |

zację teatru.

Bilety po cenach specjalnych —niż-

szych znacznie od cen propagandowych te-

atru — są do nabycia wcześniej — dla u-

miknięcia tłoku przy kasie w księgarni Za-

wadzkiego przy ul. Zamkowej codziennie

od 1a-ej do 13-ej i od 17-ej do 19-tej 2а 0- |

jeraniem radieabonąmentu,

skutkach oraz|

środkach zaradczych, bądź to obec-|

ich,

Wyrwicz -|

czyła poszczególne okolice. Obok
miejscowości, dotkniętych najwięcej,
są osiedia, które nie odczuły wcale.
Nie zmniejsza to wszakże jej roz-

miarów ani skutków. Rozmiary ze-
szłorocznej klęski są prawie tak sa-
mo wielkie, jak klęski z r. 1934, a
skutki są daleko gorsze i dają się

I

go. lata. Ludność potrzebuje też
znacznie większej pomocy, a pomoc
ta siłą rzeczy wymaga znacznie
większych sum,

Wprawdzie nie wiele powiedzia-
no nam o obecnej sytuacji na tere-
nach, dotkniętych kięską, bowiem
gros treści poszczegóinych  retera-
tów wypełniia akcja prowadzonej i
projektowanej pomocy, lecz i z tego,
cośmy usłyszeli na konterencji, wi-

duszów rządowych dokarmia się w
tych 3 powiatach blisko 40 tys. osób 
dokarmiania zbiorowego dzieci w
23 szkolach i ochronkach. Na samą
walkę z giodem województwo uzy- |
skato krewyt w sumie 350 tys. zł., z
|czego już 100 tys. zł, otrzymano i
obrócono na dokarmianie dorosiych.
Frócz iego, 50 tys. Zi. wydatkowano
na dokarmianie zbiorowe dzieci.
Vrzypuszczaime ilość  potrzebują-
cycii pomocy jeszcze wzrośnie, a
szczegównie w okresie najcięższym
na przednówiku.

Ubok dokarmiania ludności, pro-
wadzi się akcję dokarmiania bydła.
Kięska posuchy zniszczyła nie tyliko

Uroczystoś

we znaki więcej, niż po klęsce owe-|

dać, że głód musiał poczyn.ć tam|
straszne postępy. Już obecnie z fun-|

(10 tys. rodzin), nie wliczając w to.

zbiory, ale też i paszę. Dziś właśnie
większość rolnikow nie ma czym
zaspokoić giodu bydia. Przeznaczo-
no w tym celu przeszło 300. wago-
nów paszy, z czego już połowę (0-
koto 150 wagonow) rozžzieiono rol-
nikom. Dalsze transporty, ciągle
przybywają i w miarę nadchodzenia

oraz zapotrzebowania są rozdzie-
lane.

Najtragiczniejszym jednak mo-
mentem dla roiników jest brak ja-
kiegokolwiek ziarna na zasiewy.
Jeśli nie będą mieć czym zasiać na
wiosnę pól, to wówczas nie potrze-
ba żadnej klęski, aby powstał glód.
Władze również uznały to za mo-
ment najwięcej niepokojący i, opra-
cowuje plan pomocy, szczególny po-
ložyiy na to nacisk, (Chociaż na
subwencje nie można byio liczyć,
jednak już zdołano uzyskać całą po-
trzebną kwoię. Jak obliczono, do-
starczenie rolnikom ziarna na zasie-
wy będzie kosziować ponad pół mi-

jliona ziotych, które dostarczą sej-
muki ze swych rezerw budżeiowyca,
bank Kolny, low. Org. i Kółek Rol-
niczych.

|  kFomoc siewna będzie zwrotna.
| Jest Lo niejako bezprocentowa po-
życzka. Łwrocić ją będą musieli rsl-
|micy w jesieni, z tą tjuko bonilikaią,
| žė po cenach jesiennych, które, jak
,wiadomo, są znacznie niższe od
| przeaniówikowych. Akcją rozdziela-
nia pomocy siewnej zostaną obar-
czone samorządy terytorialne, któ-
re będą gą rozdzielać w naturze, nie
zaś w pieniądzach. MLr.S.

ci żałobne

 

 

 

w dniu imienin $.p. marsz. Pusuasudskiego
Godz. 10.00 — Uroczysta msza

w kościele św. Jana, celebrowana
przez J. E. ks. Arcyb. Jalbrzykow--
skiego z udziaiera przedstawicieli
wojska, właaz uniwersyteckich i
spoieczeństwa cywaiinego.

Ukoio godz. liuvv — Pochód z
Ikościoia św. Jana z wieńcami ()екел

W dniu wczorajszym odbyło się
posiedzenie Rady Miejskiej. Porzą-
dek dzienny był krótki i obejmował
głównie sprawy przeniesień kredy-
tu i dodatkowych buz-żetów tj.
spraw załatwianych zwykie z koń-
cem roku budżetowego.

Nad sprawami budżetowemi roz-
winęła się dość diuga dyskusja, w

| której zabierał głos Prezydent mia-
 
sta i przedstawiciele poszczegól-
|nych klubów.

imieniu Koła Narodowego
przemawiał mec. Kiersnowski, któ-
ry zaznaczyli, że odchylenia od bud-

Komunikat
W związku z artykułem p. Szczer-

by, umieszczonym w „Dzienniku
Wileńskim' Nr. 73 z dnia 15 marca
1937 r. p. t. „Czy harcerstwo jest w
obozie pik. Koca”, nie wdając się w
polemikę z autorem, kióry nie ze-
chciał w sprawach go inieresujących
zwrócić się do miarodamych lokal-
nych włałżz harcerskich i z którego
wywodami nie możną zgodzić się
bez zastrzeżeń, w imię prawdy
stwierdzam, że:

1. Nie prawdą jest jakoby hare-
mistrz Mgr. Tadeusz Borowiecki —
Szef Głównej Kwatery Harcerzy w
dniu 6 b. m. w Wilnie na konferencji
Hufcowych oświadczył, že Harcer-
stwo w związku z mylnymi informa-
cjami prasy o rzekomym akcesie
Harcerstwa do obozu pułkownika
Koca „nie może dawać sprostowań
ńa ten temat, gdyż wówczas wszyśs-
cyby zrozumieli, że harcerstwo jest
przeciwne deklaracji p. Koca“.

2. Nie prawdą jest, iż „dalszy
ciąg obrad w dniu 7 b. m. prowadził
hm. Juliusz Dąbrowski" gdyłż obra-

Wczoraj około godz. 8.20 wiecz. tłumy spacerowiczów na ul. Mic-
kiewicza zostały  zaalarmowane
niezwykle silną dętonacją.  Nie-

| zwłocznie po tym, grupy przechod-
niów rzuciły się w kierunku ul.

Śniadeckich, gdzie właśnie nastąpił
wylbuch. Zaalarmowany  detonacją

HI Komisariat P. P. wydelegował
killsu  funkcjonarjuszy na miejsce

wypadku. Jak się okazało, wybuch

nastąpił w domu Nr, 3 przy ul, Śnia*

od wojska i jeden od społeczeństwa
_cyjwiinego) na cmentarz Rossa — ul.
. wiedką przez Ostrą Bramę, Piwną,
Kossa.

Godz. 11.30 — Złożenie wieńców
na cmentarzu Rossa, poczem delila-
da oddziałów wojskowych garaizo-
nu wileńskiego przed mauzoleum.

 

Posiedzenie Rady Miejskiej
żetu powinny być przedkłauane Ra-
|dzie Miejskiej zgóry, a nie zdołu, po
|wydaniu uż pieniędzy tak, że Ra-
dzie pozostaje 'tylko przyjęcie do
wiadomości taktów dokonanych.
W głosowaniu przeniesienia

żetowe i dodatkowe budżety u-
chwalono.

Następnie wyłbrano delegację na
Zjazd Związku Miast w skiaczie 9
osób, do której z ramienia Koła Na-
rodowego weszli: pp. Gołębiowski,
Fedorowicz i Kubilus,

Posiedzenie zakończono o godz.
9 min. 30 wiecz.

Komendanta
wiieńskiej Chcrągwi Harcerzy

ау te prowadził Szef Głównej Kwa-
tery hm. Borowiecki.

|. 3. Nie prawdą jest, jakoby hm.
| Dąbrowski „proponował nazywanie
'st harcerzy skautami, włóczęgami”
| gdyż odprawa kufcowa wraz z
Dąbrowskim, zasłużonym w dzier
,dzinie prac metodyczno-programo-
wych instruktorem, zajmowała się
zagadnieniem innym niż starszego
liarcerstwa.

Wilno, dn. 17 marca 1937 r.

Komendant Wileńskiej
Chorągwi Harcerzy!

Dr. Paweł Mateusz Puciata
(harcmistrz.

Przyp. Red. Zamieszczając po-
wyższy komunikat komendanta

| Chorągwi Harcerskiej, musimy wy-

|razić żal, że w najważniejszej spra-

| wie, której dotyczył cabyj nasz arty-
|ikuł, a mianowicie stosunku Harcer-
| stwa do akcji płk. Koca, dr. Puciata

ograniczył się do stwierdzenia, cze-

go mgr. T. Borowiecki nie powie-

dział, ale nie podaje, co mianowicie
przecież o to cho-| powiedział. A

|dzilo.

Wybuch petardy pod mieszkaniem
prof. K. Górskiego

deckich. Prząd mieszkaniem oł.
USB, Konrada Górskiego, zamiesz-
kałego na drugim piętrze, nieznani

sprawcy podłożyli petardę © dużej `

sile wybuchowej. Uszkodzone zosta-|
ły drzwi oraz wyrwana częściowo,
ściana. Poza tym od wybuchu w su-

ficie powstała wielka wyrwa.
| © Ofiar w ludziach nie byłe. Na
miejsce wypadku przybyły władze
bezpieczeństwa oraz komisja šled-

| Prezydenta Rzplitej

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmiennym, ma-/

lejącym, z przelotnymi gdzieniegdzie opa-|
dami, Rano mgly.

Temperatura w ciągu dnia od 10do |

15 C.
Umiarkowane wiatry z kierunków za-

chodnich.
Z MIASTA.

— Wilnianie, poznajcie Wilno.

W najbliższą niedzielę 21.3. rb. zwie

czamy Muzeum Archeologii Klasycz
nej U. S. B. Wycieczkę poprowadzi
zewodnik Zw. Propagandy Tury-

stycznej. Zbiórka jak zawsze w o-
gródlku przed Bazyliką. Ruszamy o
godz. 12-ej.
— Godziny handlu w Wielkim

Tygodniu. Starostwo Grodzkie po-
daje do ogólnej wiadomości, że w
Niedzielę Palmową wszelkie sklepy
miejsca zawodowej sprzedaży, za-
kłady fotograficzne, zakłady iryzjer-

skie i kalotechniczne, jatki z mię-

sem, wędliniarnie i sklepy spożyw-
cze mogą być otwarte od godz. 13

do 18-ej oraz począwszy od Wielkie

go Poniedziałku do Wielkiego Piąt-

ku włącznie mogą być otwarte do
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Kronika wileńska
cja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu.

20.15. Mazdzynarodowy koncert egipski.

Transmisja Zz Lwart Memorial Hali Amery-
kauskiego Uniwersytetu w Kairze, 21.20.

Dzien. wiecz. 21,50, Pogadanka aktualna.
21.55. Z oper mon.uszkowsxich, 22,35. Dłu-
gie nocne rodakow rozmowy (obrazek z

krakowskiej epoki Józeta Piłsudskiego.
22.05, Ustatnie wiadomości dziennika radio
wego. 25.00. D.c. oper moniuszkowskich,

Stronnictwo Narodowe

Zarząd Grodzki Stronnictwa Na«
rodowego w Waiuie uprzejmie prosi
Swycu Czioliwuw i sysupatyków ©
sikacanie OUŁiCŁy, Obuwia 1 bielizny
W Denicialiaus Łasząuu, Mostowa
iNr. a, dia bieuuych a bezroboinych
LAxQUOWCOW,

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
SKODMUEŁSCIE

Wzywa koiegów do stawienia
się na zebraiue Organizacyjne w
maeGzieię uma ź1 bm. o godz. 12-ej
w iosaiu przy ui. ivwostowej 1.

hurs «audydacki w dzielnicy
ŚróuimiESCiE CubĘUZIE SIĘ w piątek
Gu. 1y Wii. © gouŁ, 4U W iOKasu przy
ui. LAOsSŁOWEJ 1.

ZARZECZE — POPŁAWY.
Dnia 19 bm. o godz, iy w lokalu

przy ui. ropiaWSnie, 4 ld, 24 — Ze”
branie Kursu KauuyuaCAEI,

Lua 41 Du W uikuzikię © $
10-е) zebrame pičūsiuė CŁiudkuw W
iOkaiu pazy UL, x UjpsaWSiiiCj Ź LA, Zle PRANU

SPRAWY MIEJSKIE.
— Kontygent mięsa koszernego

na kwiecień. Zarząd m. Wiina usta-

lił na kwiecień kontygent mięsa z

uboju rytualnego mniejszy o 10
proc. niż w marcu rb.

Żydzi wnieśli odwołanie do wałdz
nakzorczych. (h)

skiej USB rozpoczną się w_ piątek
dn. 19 bm. w kaplicy S.S. Urszula-
nelk (Skopówka 4j z porządkiem na-

stępującym: godz. 9 — Msza św.i I
konterencja, godz. 12 — II konferen-

cja, godz. 15,30 — Droga Krzyżowa,

godz 17.30 — III konierencja. Trwać

będą przez sobotę i niedzielę; w po-

niedziałek rano — zakończenie.
Rekolekcje prowadzi ks. prof. J.

Pukianiec. |
— Nowy Zarząd Koła Rolników

USB. Na Walnem Zebraniu Koła
Rolników USB w dniu 14 bm. zo-

stali wybrani: Prezesem — kol.
St. Rossochacki wiceprezesem kol.

Trocki J., członkami Zarządu kol.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Rekolekcje Sodalicji Mariań-

ZWIERZYNIEC — SOŁTANISZKI
DLuia 19 bm. w piątek o godz, 19

Przy u obUiiaiisiiitj „U — atWiduie

mussii Kanuyuaenic(.

DLuia 41 bm. w niedzielę o godz.
106-e, w 16saiu przy ui. Do-lausxicj

|żu pienaine ZEDiaiMe CZIOUKOW.

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA
ŻWiĄŁŁAa AKA Ci U.S. B.

W dniu 20 bm. w soboię, o godz.
17-ej w iokalu przy ui. Wieikicj 44
m, 3 — pienarne zebranie CZiOi4KOW:
Obecnośc obowiązkowa. |

 

Tir aaa

Gietda zbožowo -towarowa
i iniarsna w Wilnie
Dnia 18 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 ladun-
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-
szych ilościach. kol. AL Czarnocka, W. Rogaczew-

ska, Białynicki, Birzla Wł., Curlanis,

Fidor, Popławski, Kierownikiem
sekcji naukowej kol. Wilczyńska H..
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący
kol. Kondracki, członkowie: Bory-,

sewiczówna, Ruszczyc i Stepowicz.
KÓŻNE.

— Podziękowanie. _Wszystkim,|

którzy okazali nam współczucie z po
wodu zgonu $. p. Matki Benedykty

Banderskiej, lub wzięli udział w od-|

prowadzeniu Jej zwiok na miejsce,
ostatniego spoczynku — tą drogą,

z składamy serdeczne „Bóg zapiać”.
Dom Opieki Matki
Bożej Miiosiedzia,

NADESŁANE.

-- Jeszcze jedna nowa chrześci-
jańska placówka w Wilnie, W dniu

13 bm. została otwarta nowa firma,

chrześcijańska „Julia Gniadkowska”
przy ul. Wielkiej Nr, 26. Firma po-|
siada w wielkim wyborze ostatnie,
nowości z galanterii damskiej i mę-

skiej, gorsety, pasy, a także własną

pracownię, której brak tak bardzo

odczuwały masze panie, Życzymy:
nowej firmie szczęśliwej i owocnej
pracy. -

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 19 marca 1937 r.

6.30. Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

syka. Dzien. por. Informacje i giełda roln.

Muzyka — piosenki wojskowe. 8.00. Audy-

cja dla szkół. 11,30. Audycja dla szkół.

11.57. Sygnał czasu i hejnał, 12.03, Muzyka

polska. 12.40. Dzien. poł. 12.50. Smaczne i

tanie święcone w chacie — pog. 13.00. Mu-

zyka popularna. 15.00. Wiad. gospodarcze.

15.15. Koncert reklamowy. 15.25. Życie

kulturalne. 15.30. Odc. prozy. 15.45. Na li-

sty dzieci odpowie ciocia Hala. 16.00.Płyty

dla najmłodszych siuchaczy. 16.15. Muzyka

polska. 16.55. Pieśni Stanisława Moniuszki

do słów I. Kraszewskiego. 17.50. Chopin:

Polonez ec-moll. 18.00. Przemówienie Pana
poświęcone pamięci

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 18.16. Wia-

domości sportowe ogólne. 18.20. Jak spę-

dzić święto — wygl. T. Bulsewicz. 18.25.

Ze spraw litewskich. 18.35. Echa z Estonii.
  cza na czele z prokuratorem, (h) 18.50. Przegląd prasy rolniczej, 19.00. Audy | Mark! niem, 124,

W złotych:
Żyto I stand, 696 g/! *) 23.00 — 23.50
Zyto Il stand. 670 g/l *) 2450 — 2360
Pszenica l stand. 730 #/1°) 30.00 — 31.00
Pszenica Il stan. 710 g/l") 26.50 — 29.50

Jęczmień l stand.
678/673 gfl 24.00 — 24.50

Jęczmień II stand. 649 g/l 25:00 — 23.50
Jęczmien Ill stand.

620,5 g/l4122.00 — 22.50
Owies I stand. 468 g/l 24.25 — 22.75

Uwies II stand. 445 g/l 4+.,21.50 — 44.10
Uryka 61U g/l 305U,— 3100

Siemię Imane b. 909/o I-c0
wag. stoc. zał.
Len trzep. stand. Woło-
żyn b. i sk, 210.50 180.00 — 1720.00

Len trzep. stand. Horo-
dziej b. i sk. 216.50 1650.00 — 1690.00

1520.00 — 1560.00
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50
Len trzep stand. Traby b.
1 sk, 210.50
Len czesany Horodziej b.
1 sk. 303.10
Kądziel Horodziejska b. 1

sk. 216.50 1520.00 — 1560.00
Targaniec moczony asore
tyment 70/30 960.00 — 1000.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej

200 klm.

1950.00 — 1990.00

Giełda warszawska
z dn. 18. 3 37.

Dewizy:
Berlin 212.78. 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
FRmsterd. 268.60 289.30
Londyn 25.78 25.85
N. J. czeki 527 i pół
Paryż 24.21 24.27
Praga 18.41 18.46

Akcje:
Bank Połski 100.00

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.25
3.» » ” „. о64е
5 proc. konwersyjna 55,00 54.00

526°,

5° „ - kolejowa 53.25 3 k
6 „ dolarowa 5000 kupon 51.40
4 „ premj. dolarowa 44.75 45.00
7 „ stabiliz. 34800 kupon 74.77
4 „ konsolid. 52.50 52.25

waluty:
| Dol. amer. 528 i pół 52600

12000
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Dž šfiim

cia
wszystkich

Z płomiennych kart Prawdy Dziejowej.
da KĄY FRANCIS.

Nadprogram Atrakcje i

MARSŲ "43
religij sy p.t.

 

Dziś p'emierą, Wieiki triumf.

ARCYDZIEŁO FILMOWE

Zapomniana ć,
Svmfonia

W roli cziowieka ,„Skofczonego“ —JEAN .
Nedprogram: Dodatekži aktualia Ч|

  
>

SI IS   
aktualia. Pocz. o g. 4-ej

Don Bosco
Wyświetlany w Polsce pod wysoką Opieką Jego Eminencji Ks. Kardynała

"AUGUSTA HLONDA i pod protektoratem Akcji Katoiickiej
Z powodu imienin Marsz. Śmigłego-Rydza: Wręczenie buławy marszałkowskiej

Biały"a=Biały Aniol
W roli tytułowej słynna gwiaz-

Autentyczna i porywająca treść

„nasekundę
Wszystkie uchwyine dla ucha

ludzkiego dźwięki odtwarza

wiernie i we właściwymstosunku

tonów Philips Super 695. Dla tego

też, słuchacz odnosi wrażenie

żywej, bezpośrednio z orkiestry

płynącej muzyki ;

Sonata nnn |

Zakład optyczny

CFO
JAM

wagztjewicza
Wileńska 25, tel. 16-84

wykonuje binokle i o-
kulary, ściśle wedłuś
recept p.p. lekarzy o-
kulistów. Poleca naj-

nowsze modele.

200000000040 0:000 54;
KUPNO
osI SPRZEDAŻ į 
POMPY

automaty wodociągo-|
we, zbiorniki, boliery,|
żaluzje okienne. Hy-,
drofor, Warszawa,
Królewska 23.  

 

 

GEN.
REPR. G. GERLAC

 

DO SAMYCH SIEBIE

 

Polskie Kino

Światowid
w swej najnow-
szej popisowej

 

AE„Blond Carmen"

 

gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodricze

ist, od 1860r. Ww. WELER tel. 1057

Wlino, Sadowe8

Róże i Dal

Dzis cz rująca

Marta

Maszyay do liczenia:, $
ARYTMOMETRY()psianar( )onnzę
AUTOMATY KLAWISZOWE ARCHimeuc$
10-KLAWISZOWE ZAPISUJĄCE SUNDSTRANO

PRD L-DDMSI szenia: p
PRZESTĘPSTWEMKOBIET WzSTOSUNKU

jest kultywowanie własnej rzekomej
brzydoty. fliema kobiet brzydaich, są tyiko;zaniedoa-
ne. Każda twarz posiada cechy swoistego piękna,
które trzeba wydobyć i podkreślić, pomnąc, żesdbałość o uro-
dę nie jesi kokieterją, a wyni«a z naturalnegou kobiet poczu-

„cia smaku i estetyki. Dowodnie przekonujejo tem ;Panie ;

„Neo-Kosmetyka” ul. Jagieilońska |16-6.

(JAN FRLICZKA|
połeca:

Wykwintną bieliznę damską i męską. Trykotaże, Bluzki, Swetry, Pulowęry.
nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki, Parasolki. Fartuszki szkolne

| gospodarcze. FO CENach wyjątkowo najniższych

Naj-

 

20020004000000000004-|

RÓŻNE i

į
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| JUŻ CZAS
zacząć przerzedzanie
koron qrzew owoco-
wych, cięcie krze-
wow, oczyszczanie
pli, przesadzanie ro-
SnG pokojowych. Wy-
konanie sumienne, ce
jay przystępne.

WARSZAWA |
Ossolińskich 4

pod „Roboty
w Admi-

 

OBIADY DOMOWE
| smaczne i tanie, rów-

nież jarskie,
Liko m ht

4 PomóżmY

oda

Sapie-

00000000000000000000|

 

   

daw wysyłamy bezpłatnie.

 

Bo NonNASIONA, KONTROLOWANE
przez Stację Oceny Nasion w Wilnie

poleca

CENTRALA ZAOPATRZEŃ
OGRODNICZYCH

"Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48,

Cenniki na żądanie bezpłatnie

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

„eażyi pazury”i
„ Krokodyl nie zjada swego łupi:
kawałkami, lecz go rozszarpuje, wy-
płynąwszy napowierzchnię.

Czego nie poźre od razu, zako-
puje,. Znalazłszy miękikie miejsce naj
brzegu, niesie szczątki uczty i przy- |
krywa mułem i liśćmi. Niejeanego|
zaginionego ikrajowca przyjacieie lub
rodzina znajdtją na pół pogrzebane-
go przez krokodyla w trzęsawisku
nadrzecznym. |

Łatwo więc zrozumieć, dlaczego
krokodyl jest aajgroźniejszym wro-
giem Dajaków. Silny i nieubłagany,
atakuje bez ostrzeżenia i od pierw-
szej chwili straszliwa śmierć oliary
jest przelsąjazona. Nic dziwnego, że
Dajakowie są tak samo okrutni, gdy
im się uda schwytać żywcem okrop-
mego gada. Ale zdarzyło się, żeich |
okrucieństwo przeszło granicę mo-

jej tolerancji.
Przez wielę lat jeździłem do San-

dakanu ma północnym wybrzeżu
Borneo, gdzie zatrzymują się małe
-parowce, kursujące po morzu Zului

]

 

 

 
 

 $ BLIŽNIM |

  

Budowa tekturowni
o napędzie wodnym
Na posiedzeniu _Wojewódzkiej

Rady Wodnej pod przewodnictwem
prof. U. S. B. Ž Jundziłła rozpatry-
wano sprawę udzielenia zezwolenia
na budowę zakładu przemysłowego
o sile wodnej (tekturownia) na rze-
ce Wace przy wsi Nowosiółki, śm.
trockiej, pow. wil.-trockiego.

Inicjatywa budowy nowego za-
kładu wodnego o sile około 500 KM
po szczegółowej analizie momentów
gospodarczych została potraktowa-
na przez Radę Wodną przychylnie.

 

| MYJETi PIERZE

m| reb Fabr. „DOBROLINWarszawa

OZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
WIELKA 11, tei. 19-69 WILNO — s-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“), WILNO — ŚWIĘCIANY — BRA-

SŁAW I WILNO — ŁYNTUPY.
ODJAZD Z WILNA:

do Święcian: g. 7.00 i godz. 10.00,

do Święcian i Brasławia: g. 16.00, 19.00

i 22.50,
do Salerno i Lyntup: g. 18.00, 21.00

ODJAZD ZEjŚWIĘCIAN DO WILNA:
godz.: 5,30, 8.30 i 14.30.

ODJAZD Z BRASLAWIA DO WILNA:
godz.: 4.30.

ODJAZD Z ŁYNTUP DO WILNA;
godz.: 4.30.

PRZYJAZD DO WILNA:
z Łyntup: godz. 8.30,
z Brasławia: godz. 11,30,
ze Święcian:: godz. A.

    

 

  

 

 

STUDENT U. B PRACOWNIK ARR т AGAWDAŁDLIERSKIEGO
przygotowuje jak rów 200000020000400000020
G.eż udziela lekcji zPaka paw BUCHALTER WDOWA RATUJE WŁOSY

£ W t Kaaba goals AAia -- osa m 2-giem dzieci, szy- DAE3I aisozosta* wynik.em  gwaranto- p, z 1
Vei rolach:Le0Slezak, Idą Wust j in. wanym —- może. być Peat"wojski. 27. księgi: kupiecko-han- ciem mogłaby zarobić 2

Nadprogram atrakcje za mieszkanie lub 0- twęm, poszukuje ja: dlowe, rolno - leśne, na utrzymanie z

GWTDWDEDZA biady —  zgłosżena kiejkolwiek posady, dla właścicieli nieru- sie a S
do Administracii „Dz. Opinię posiada do“ chomości oraz insty- PIĆ z SE e w E

DZIERŻAWY $ Wil', pod „korepe- brą. Želoszenia: Ru- USM opartym go-j Uni no maszyny”!
tytor” domino pod Wilnemspodarką 2 bpa przyjmuje adm,śrAŚ > R cie. Zamkowa.26 m. "Ž STUDENT USB, m Basiukiewicz. | ra, godz 91 13 WiL', tamże adres. |

WYDZIERŻAWIĘ udziela korepetycji—. = 688zajazd i piwiarnię w specjalność: jęz. ła- ADMINISTRATOR | WDOWA
Bołtupiu Nr. 9 Wił- ciński, niemiecki. Po- Przyjmie w. admini- zę*e+e0e%00000000600 5 irojgiem dzieci,
komierska 1 m. $. žocka 9—11, strację, zarząd lubŻ ZGUBY | wieku szkolnym, zpo

je | g Spčzds dom. s: ež a | wodu choroby i nę-|
40000000103000003006| wadzeniem — lul ©7 0000000000000000009 dzy, prosi o pomoc.

a s rachunkowości, Zam- — is dnie "Br
me Nauka Z ERASA kowa 26 m 1-2. || ZGINĄŁ | Wileńskiego”.

Эо į POSZUKIW. -.. |pies rasowy „dok 5 El
© ORA A Z POSZUKUJĘ ter" bez ogona”, kor| OSOBA į

CZYTAJCIE į I t l KRAWCOWA — pracy, jako przycho- lor brąz z białym. i
i ROZPOWSZECH- JI J l zdolna z szyciem bie- dząca, pomocy przy Proszę odprowadzić BEZ ŚRODKÓW j Z

: ° lizny poszukuje szy- gospodarstwie z szy- za wynagrodzeniem. do życia urzędniczka
; NIAJCIE PRASĘ Germanistyki cia po domach, wy ciem i reperacją bie- Przywłaszczenie  bę- pocztowa zredukowa- *YJILNO

NARODOWĄ 2 aw. Micnaiski Nr.| magania skromne, Ła- lizny, pielęgnowania dę. ścigął sądownie;wana. O pomoc dla CZA MKOWAI
m. 2 (obok Kura:| skawe oferty do adm. chorej osoby lub t. p. Bujwid, Sołtaniska 26, niej prosi CARITAS, S -

6666666" torjum Szkoln.) pod „krawcowa“, Subocz 39. m. 7. 693—1!a8. i

Południowo - chińskim między Sin-
gapore i Zamboangą na Filipinach.
Z Borneo przywioziam do Ameryiki
wiele rzadkich zwierząt i ptaków i
za każdą wyprawą na Wschód za-
ślądam tam zwykle przynajmniej
raz.

Już za pierwszym przyjazdem do
Sandakanu usłyszałem o Nadze Be-
sarze, „Wielkim  Smoku“ zatoki.
Dawno to było, przeszło dwadzie-
ścia lat temu; a jeszcze do dziś opo-
wiadają w Sandakanie o Nadze Be-
sarze. Zapytajcie pierwszego lep-
szego Dajaka o Wielkiego Smoka, to
wam powie, iże nie było nigdy tąk
dzikiego, okrutnegoimądrego stwo-
rzenia jak Naga z Saniiakańskiej
Zatoki. i, przynajmniej co się tyczy
krokodyli, będzie miał słuszność. Bo
widziałem tego gada, dotykałem go
iw końcu o mało nad nim nie za-

 

 

Byłem znany jako łowca zwierząt,
ale ikrajowcy zazwyczaj własnym
Dea chwytają i zabijają kroko-

e
Naga Besar jest stary jak, morze

i mocniejszy od największej fali.
Złap go panie.
—Nie interesuję się krokodyla-

mą— odpowiedziałem i odprawiłem
i
Sandakan i okolica rozbrzmiewa-

wały opowieściami o Nadze. Utrzy-
mywano, że większy krokodyl nigdy
nie żył na świecie, że to nawet nie
krokodyl, tylko naga, smok, że zio-
nie z nozdrzy ogniem i dymem, że
mie chce jeść nic innego prócz ludz-
Ikiego mięsa. Od czasu gdy grasuje
w Sandakania požari „wielu, wielu
krajowców. Ma „zamek na dnie za-
toki w kadłubie rozbitego okrętu,
który osiadł na rafie. Stąjd robi wył
prawy w głąb rzek i daleko na mo-
rze, raz nawet zapuścił się naokoło
sypla do sąsiedniej zatoki. Wywra-
са czółna i wiadomo, że kiedyś na- 

|
wet odważył się zaatakować prau.

Machnąłem ręką. Krajowey lu-
płakałem, ale nie krokodylimi łzami.bią przesadzać i są przesądni, Opu-

Zdziwiłem się trochę, „śdy depu- |
tacja Dajaków zwróciła się do mnie
z prośbą, żebym  schwytał Nagę.

|
|

ściłem Sandakan nie starając się na-
wet zobaczyć Nagi.
Ale za każdym powrotem na Bor-

| wie 

neo opowiadano mi coraz więcej ba-
jek o legendarnym gadzie, wymie-
miano nowe listy jego ofiar i przyta-
czano okropne przykłady jego zbro-
dni. W. końcu postanowiłem, o ileby
się dało, zobaczyć potwora. Krajow-
cy upierali się, że mieszkał w kadłu-
bie zatopionego okrętu w porcie.
Wziąłem dwóch Dajaków, Alego i
wyprawiliśmy się w dużym, wydrą-
żonym czółnie.

Kadłub okrętu rzeczywiście le-
żał na dnie ma głębokości jakichś
dziesięciu metrów. Przez przezro-
czystą, błękiitnaawą wodę można by-
ło dostrzec każdą spróchniałą deskę
w pokładzie, każdą złamaną reję.
Morskie mchy i wodorosty, czepia-
jąc się zbutwiałego drzeiwa, kołysa-
ły się na wolnym prądzie strzępami
podobnymi do leniwych wężów. W
boku kadłuba w miejscu, gdzie okręt
musiął uderzyć © rałę, ciemniala
wielka dziura.
— Patrzeć — mówili cicho Daja-

Ikowie. — Pan patrzeć dziura w o-
kręcie, Może zobaczyć Naga Besar.

Patrzyłem i czekałem. Dajako-
utrzymywali czółno w nieru-

chomości zręcznymi, cichymi ude-
rzeniami wioseł, które ledwie, led-|
wie poruszały wodę. Słońce paliło

 

niemiłosiernie. Na Borneo słońce
potrafi piec goręcej niż gdziekol-
wiek indziej na świecie. Dosłownie
prażylliśmy się w samym odbiciu
promieni od wody.Straciłem cierpli :
wošė.
— Wiežcie mnie z powrotem —

rozkazałem, — Tu nie ma żadnego
krokodyla.
— Panie, panie — błagali, — Je-

szcze trochę. Naga Besar bardzo
mądry. Może on wiedzieć, że pan tu
być, Może niedługo wyjść zobaczyć,.
jaki pan być.
— Zaczekam jeszcze dziesięć mi-

nut — oznajmiłem stanowczo.
I wrócimy. :
Minuty, uptywaly powoli jak wie-

Iki. Ocierałem pot z czola i spoglą-
dalem tęsknie ku dalekiemu, chtold-
nemu wybrzeżu. Raptem Ali sylknął
przez zęby.

Tuan
Patrz prędko!

Spojrzałem w głąb za burtę.
Przez chwilę mrugałem, żeby uwol-
nić oczy od blasku. W migotliwej
głębinie spoczywał nieruchomo roz-
bity okręt, cichy i martwy.
— Dziura, Tuan! — szeptał Ali.

— Dziura!

szpice —Patrz!

Lik ii 11411 ia i aiii OPEZET i S CZÓOARZOSZOZA

ADMINISTRACJA; Wilno, ul: Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeciem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą @1, 6—
CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
słowe zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna 1 komunikaty za wiersz diuku 30 gr. Za ogłoszema oyfrowe-i tąbelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku me i nie pzzyjmuje zastrzeżeń miejsca.

  

Wydawcą: ALEKSANDER: ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzyńsiyjego Wilno, Mtotowe т

 
Ddpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


