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Sytu acja w„Paryžiu
PARYŻ. 19.3. Partia komunistycz cie stolicy na całe przedpołudnie, państwie,

na zorganizowała wczoraj wieczo-|'wywołał nie tylko wśród ludności| Zaniepokojenie
rem w Welodromie zimowym wielki | Paryża, ale i w kołachpolitycznych | również na koła radykalne, których

większe i głębsze wrażenie niż zaj-; prasa występujewiec w związku z zajściami w Cli-
chy. Sala była przepełniona, a tłumy|
stojące nazewnątrz słuchały przemó

ra Clichy
bieg rozmowy delegatów frontu lu-
dowego w Clichy.z ministrem spraw
wewnętrznych Dormoy, co wywoła-
ło szereg okrzyków przeciwko mini-
strowi. Zaznaczywszy, że municypal|
ność Clichy postępowaniem swym u
ratowała „honor rządu”, mówca о-
świadczył, iż — zidaniem jego — zaj-
ścia wywołane zostały przez niż-
szych funkcjonariuszy policyjnych i
dodał: „Chcemy służyć naszemu rzą-
dowi frontu ludowego, lecz tylko o
tyle, o ile. zachowa on swe uderze-
nia dla: wrogów republiki",

PARYŻ 19.3. Czwartkowy kilku-
godzinny strajk manifestacyjny w
Paryżu, który sparaliżował całe ży-|

 

Ozdobą stołu wielkanocnego są naturalne : :

Wina Krymskie į Kaukaskie
stołowe: BIAŁEi CZERWONE, oraz deserowe: SŁODKIEiPÓŁSŁODKIE

Do nabycia w pierwszorzędnych handlach win

Sirasziiwa Koiagtiofa © Ameryce
Wybuch kotła spowodował śmierć 400 dzieci

wydobyte zwłoki są na pół zwęglo- |.

 

TYLER. 19.3. Liczba ofiar strasz-
nej katastrofy jaka się zdarzyła w
Tyler jeszcze nie jest znana.

Szkoła w Tyler znajduje się šci-
śle biorąc już w miejscowości New
London.

'TYLER (St. Texas): 19.3.
London jest to mała miejscowość,
położona w samym środku bogatego|
okręgu naftowego. Wybuch nastąpił |
w luksusowyni gmachu szkolnym,
przeznaczonym dla dzieci inżynie-
rów i robotników, zatrudnionych w
miejscowym przemyśle naftowym
Bezpośrednio po wybuchu gmach sta
nął w płomieniach, uniemożliwiając
ratunek. Gmach szkolny był jednym
z najwspanialszych gmachów tego ro
dzaju w Ameryce, Do szkoły tej u-
częszczały dzieci w wieku od lat 8
do 15. Cała nasbliższa okolica gma-
chu szkolnego pokryta jest gruzem

New|

który wyikazal,
wień dzięki głośnikom. Zastępca me|przez generalną konfederację pracy

Naile przedstawił prze-|może (dać wyniki tak pelne i talk

ma lewym skrzydle partii socjali-

dzo poważnie wszystkie organizacje
narodowe, które traktują ten strajk

niebezpieczeństwo wszelkiej

 

|399 trupów. Panuje obawa, że licz-

 z zawalonego gmachu. Dotychczas

 

 

ROZRUCHY W PARYŻU

Barykady w Clichy.

  
___ Konto P. K. O. Nr. 700.206,

Wilno, Sobota 20 marca 1937 r.

ścia w Clichy. Strajk ten bowiem,|
że hasło rzucone|

zdyscyplinowane, wywołał poważny
wzrost poczucia siły i znaczenia w
kołach związków zawodowych oraz

stycznej i wśród komunistów. Z in-
nej strony zaś zaalarmował on bar-

wylkazującą
akcji

ze strony związków zawodowych.
Prasa narodowa omawia dziś ten

strajk z poważnym zaniepokojeniem,
wskazując, że generalna konfede-
racja pracy przez ten strajk pokaza-
ła, że zdolna jest do dyktowania
swej woli wszystkim elementom w

jako próbę generalną,

 

i restauracjach.

 

ne. Praca przy rozkopywaniu gru-
zów odbywała się z zapadnięciem no
cy przy świetle reflektorów.
NEW LONDON. 19.3. /Według

ostatnich doniesień, dotychczas wy-
dobyjto spod gruzów szkoły w Tyler

ba ta wizrošnie do 450 lub ściślej do
670. Prezydent Roosevelt zwrócił się
z apelem do Czerwonego RE.
który już wysłał drogą powietrzną
lelkarży i sanitariuszów. Szpital miej
scowy jest przepełniony.

Powódź w Kownie
"KRÓLEWIEC. 19.3. Jak donoszą |

z Kowna, miastu zagraża poważnie
niebezpieczeństwo powodzi. Woda
na Niemnie zaczęła raptowniepa
nosić się. Niżej położone dzielnice
miasta zostały opuszczone przez
mieszkańców.

  

   
 

|sza podaje, że dowódca wojsk pow-

a nawet parlamentowi.
to rozszerzyło się

dziś z gorącymi
apelami do spokojui'pojednania.

Organ min. wojny Dalaidier „Oeiu-
vre'' wskazuje w artykule wstępnym
z ubolewaniem i niepokojem, że w
momencie, kiedy zdaje się, że Fran-
cja. odnajduje spokój, równowagę i
ład wewnętrzny, znajduje się zawsze
jakby jakaś ręka, która na nowo za-
mąca sytuację. -  
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A jednak oś Berlin — Rzym!
Wywiad angielski z Mussolinim

Ward Ponice'm Mussolini ošwiad-
czył, że z punktu widzenia praktycz
nego nie mógłby wyciągnąć żadnej
korzyści z wojny europejskiej, która
równocześnie wystawilaby Wiłochy
na straszne ryzyko. Następnie. Mus-
solini przyznał, że rozwój Abisynii
wymagać będzie wiele czasu, energii
i kapitałów, jest więc rzeczą natu-

LONDYN. 19.3. W wywiadzie j

ralną, iż pragnie on współpraco-
wać z narodami europejskimi, po-
siadającymi kolonie w Afryce, Co

się tyczy Locarna i paktu zachod-
niego, to Włochy gotowe są uczynić
wszystko, aby doprowadzić sprawę
do pomyślnego wyniku, a porozu-
mienie, mogłoby być ułatwione przez
stworzenie osi Rzym — Berlin, któ-
ra nie ma wywoływać niepokoju w
Europie, lecz raczej wprowadzić w
niej pokój i ład.

Wiłochy nie będą reprezentowa-
ne na uroczystościach koronacyj-
nych króla Jerzego 6, a to z powodu
zaproszenia na te uroczystości Haile
Selassiego.

 

KAPELUSZE |
modne-

granat, czarny, brąz- ©Mieszłzowski Mickiewicza1

 

Czerwoni chcą przerwać pierścień
wojsk narodowych pod Madrytemi

BURGOS. 19.3. Rozgłośnia Tufej-

stańczych na froncie Guadalajara,
gen. Mola złożył następujące oświad
czenie: w następstwie niepogody
zmuszeni byliśmy zawiesić po 6-ciu
dniach wspaniałych ataków nasze
posuwanie się naprzód. Madryt i Wa
lencja, korzystając z tej przerwy
przymusowej, głoszą fantastyczne
zwycięstwa. Mogę stwierdzić, że
marksiści nie zabrali naszym kolum-
nom zmotoryzowanym ani jednej ar-
maty i ani jednego karabinu maszy-
nowego.  lnicjatywa ataku należy
wciąż do nas i skoro tylko czas po-
zwoli, los Guadalajara zostanie zde-
cydowany.

ROZPACZLIWEKONTRATAKI
CZERWONYCH

SIGUENZA 18.3. Na froncie
Guadalajara wojska rządowe prze-
prowadziły wczoraj silny atak po-
między Rio Tajuna do Rio Badiel
równolegle do drogi aragońskiej.
Główna kwatera wojsk rządowych
wprowadziła do akcji bardzo znacz-
ne siły i przez cały dzień otrzymy-
wała posiłki. Atak rozpoczął się od
akcji oddziałów zmotoryzowanych,
lekikich i ciężkich czołgów i samo-;
chodów pancernych, które usiłowały|
przenwać linie powstańcze. Atak ten |
izostał odparty ogniem artylerii i za-|

 
Zakaz istnienia partii komunistycznej

w Szwajcarii
BERN. 19.3. Na plenarnym posie-

dzeniu rady narodowej (sejmu) szwaj
carskiej, deputowany Musy, b. rad-
ca związkowy, odczytał tekst inter-|
pelacji w sprawie zakazu istnienia |
partii komunistycznej w Szwajcarii.
Młówca uzasadnił swój wnioselk jedno
konieczność narodową. Komucizyń

Przemówienie
- WARSZAWA 19.3. P Prezydent,

Rzeczypospolitej wygłosił wczoraj
przez radio mowę o marszałku Pił-

Dziś wybory do Koła
W dniu dzisiejszym a,=

wybory do Koła Medyków St.
Listę, na którą będą głosować me-

 

Prezydenta R.P.

porowyim ogniem karabinów maszye |
nowych. Pod wieczór oficer powra-|
cający z frontu oświadczył przed-|
stawicielowi agencji Havasa, iż
akcja ta jest tylko reakcją, gdyż
wojska rządowe, grając va banque,
posyłają przeciwiko liniom powstań-|
czym wszystkie ące w  dyspo-
zycji olddziałyj betz ściśle określone-|
go celu w nadziei, że zdołają natra-/
tić na jakiś słabszy pumkt, Sztab
gen. Mbola nie został zaskoczony tym
atakiem i odparował dotkliwie cio-|
sy, jakie chciano mu zadać.

WALKI W MADRYCIE
NAVAL CARNERO 19.3, *Wy-

słannik Havasa donosi, iże wojska
rządowe atakowały wczoraj w cią-
gu 6 godzin pozycje powstańcze w
mieście uniwersyteckim. Milicjanci
nie zdołali jednak dotrzeć ani na
chwilę do okopów powstańczych.
Po stronie wojsk rządowych było
zgórą 300 zabitych i bardzo. wielu
rannych. Na pozostałych odcinkach
frontu madryckiego i. na odcinku
Jarama nie zaszło nic godnego u-
wagi.

ZASTRZEŻENIA CZERWONYCH
W KWESTII SYSTEMUKONTROLI

WALENCJA. 19.3, Po posiedze-
niu gabinetu, które trwało 5 godzin,
ogłoszono następujący komunikat:

nie jest jedynie doktryną polityczną,
stawia on żądania, mające na celu
całkowite opanowanie psychologii
ludzkiej. Jest on też antytezą chrze
ścijańkiego poglądu na świat.

P. Musy stwierdził, żę szwajcar=
scy deputowani komunistyczni do
parlamentu pozostają w stosunku
bezpośredniej zależności od Moskwy

sujlskim w związku z żałobnymi u-
roczystościami imieninowymi.

Medyków St. U.5.B.
dycy-narodowcy jes lista Nr. 2 p.n.
„Lista narodowa” z p. Kwasowcem
= 1. miejscu. о  

członkowie rządu zbadali skrupulat-
nie system (kontroli, zatwierdzony
przez komitet londyński. W wyniku .
tego badania rząd powziął jedno-
myślną iiecyzję, która ogłoszona bę
dzie w odpowiedniej chwili.

Ministrowie odmówili wszelkich
uzupełniających wyjaśnień, lecz koła
dobrze pointormowane sądzą, że: de-
cyzja, o której mówi komunikat, jest
niezmiernie doniosła, a dotyczy za-
strzeżeń,  stormułowanych przez
rząd hiszpański w kwestji systemu
kontroli. > :

ina ia ЧЕЛ ВадиовоевНЕ

Stan zdrowia *
l. Paderewskiego
BERN. 19.3. Według biuletytu le

karskiego wydanego wczoraj l. Pa-
derewski jest przeziębiony i ma lek-
ki bronchit. Temperatura normalna.
Stan ogólny zadowalniający.

Mistrz opuścił już Zurych i znaj- .
duje się w swej rezydencji w Morges.-

Przeniesienie prochów
marsz. Focha

WARSZAWA. 19.3. W sobotę 20
b. m. odbywać się będzie w Paryżu
uroczystość przeniesienia prochów:
marszałka Francji i Polski Ferdynan
da Focha do Pałacu Inwalidów. Pol-
skie radio organizuje transmisję tej
uroczystości.

Transmisja oraz reportarz roz-
zną się o godz. 20.

ZMARŁY DYPLOMATA
ANGIELSKI

   
Sir' Austėn Chamberlain,“



Medyty-Narodowcy przy wyborach do КО

Jak zwykle „radosna tworczo

  

e

SC
Rozrzutność w gospodarce miasta Warszawy

Komisja rewizyjna, która pod
przewodnictwem sen. Artura Śli-
wińskiego badała gospodarkę miej-
ską w Warszawie, zawiera m. in.
znamienne zestawienia, obrazujące
rozrzutność i szeroką rękę komusa-
rycznego zarządu miejskiego.

Okazuje się, że komisaryczny za
rzajd miejski rozbudował nadmiern.
biuro osobowe.

Zwolniono dyrektora biura p. H
który pobierał pensję w wysokoś.

995 zł. miesięcznie, a w jego miejsce
zostali przyjęci: dyrektor W. z pen-
sją 1400 zł. miesięcznie, wicedyrek-
tor S. z pensją 1200 zł. miesięcznie.|
Wi samodzielnym biurze personal-
aym zostali mianowani: dyrektor K.
« pensją 1430 zł. miesięcznie, wice-

skim Warszawy wzrósł z 995 zł. na
4880 zł. miesięcznie, czyli około
500 procent. `
Zą czasów władz samorządowych

z wyboru pracowało w wydziale
„spraw ogólnych łącznie z biurem

dyrektor B. z pensą 850 zł. mie-:
ięcznie,
W ten sposób koszt samej dy-

ekcji wydziału spraw ogólnychi
„ura personalnego w zarządzie miej

 

Bomby w Jerozolimie
JEROZOLIMA. 18.3. Na placu

publicznym rzucono 4 bomby na ka-
wiarnie arabskie. Wybuchy raniły
21 żydów i arabów, a mię.zy inny-
mi policjanta i czworo dzieci.
W Hebronie arabowie  przecięli

linie teletoniczne,
munikację Jerozolimy z okolicą,

Komsomolcy wolą

przerywając ko- |

JEROZOLIMA. 18.3. Po zama-
chu, popeinionym wczoraj w śród-
iieściu, nastąpity w godzinę później,;
dwa inne. Poruszenie wsród ludaości,
i zaostrzenie stosunków arabsko-ży-|
dowskich jest bardzo wielkie. Wła-

| dze bezpieczeństwa prowadzą śledz-

two.

chodzić do cerkwi
(ё na zebraniaantyreligijne

„Komsomolskaja Prawda“ kryty-
kując bezczynnošė organizacyj bez-
bozniczych w obwodzie kirowskim,
podkresia, że pomiędzy organizacja-
mi bezbożniczymi a kościelnymi wy!

 

czomne nabożeństwa do cerkwi. Po-
za tym dziennik utyskuje na brak
kółek antyreligijnych w Kolchozach
oraz na marne wyposażenie kóiek
istniejących. Literatura antyre.ig.j-

 

personalnym 4/7 osób. Komisaryczny
zarząd miejski zwolniłzpow;iszej
liczby 36 osób, a na to miejsce przy
jął do wy.ziału spraw ogóimych 1 do
biura personalnego 100 osób. W ten
sposób personel i wydatki na jego
utrzymanie
procent.

° Raport komisji rewizyjnej wypo-
wiai:a 0 tej gospodarce komisarycz-
nvgo zarządu miejskiego w Warsza-
wie wysoce krytyczne uwagi. Wyr
datki na emerytury za rządów p.
Starzyńskiego wzrosty z 8 na 20 mil.
rocznie.

Frzy sposobności nadmieniamy,
że komisarycznym prezydentem
Warszawy jest p. Starzyński, kióry
został powoiany przez pik, Koca na
przewodniczącego „sektoru* miej-
skiego jego obozu.

Niezwykła sowa
MONLIREAL 19.3. Okrąg górni-

czy Beardmore jest steroryzowany
pojawieniem się ogromnej sowy,
która atakuje idących samotnie lu-

tworzyło się pewnego rodzaju współ! na jest skąpa, przestarzała i sucha. dy; ; kilka osób już poraniła. Pewien

życie. Np. kierownik domu kultury | Komsomoicy bezbożnicy, pisze

socjalistycznej we wsi Borowice,| dziennik, w większości wypadków

ikomsomolec Perminow pożykza od mówią „duchowny” (świaszczennik)

popa szaty kościelne, potrzebne do zamiast „pop“. Zdaniem dzienaika,

wystawienia sztuk antyreligijnych, ai nabożeństwa w cerkwi są większą

w zamian za te usługi uczęszcza do! atrakcją, niż zebrania antyrelgijne,

cerkwi wraz z rocziną. Komsomolec| ponieważ nabożeństwa stoją na wyż|

ten troszczy się o noclegi dia wier-!
aych, którzy, przybywają na wie-

szym poziomie artystycznym.

P.A.L. przeprasza dziennikarzy
Echa nieforiunnego orzeczenia w Sprawie

kzymowskiego
Zarząd główny Związku Dzien-

nikarzy otrzymał od Polskiej Aka-
demii Literatury następu,ące pismo
z dnia 18 marca rb.:
W iedzi na pismo z dnia 3

lutego rb. Prezydium P.A.L. stwier-
dza, że rezolucja Polskiej Akaiemii
Literatury w sprawie Wincentego
Rzymowskiego została zrozumiana
przez Związek Dziennikarzy nie w
myśl intencji PAL.

Odnośny ustęp rezolucji, mówią-

iu ewentualne  prze-
oczenia czy pomyłki. (?)

Skoro rezolucja Polskiej Alka-
demii Literatury została tak bo-
leśnie odczuia przez Związek Dzien-
nikarzy Prezydium PAL śpieszy o-
świadczyć, że redagując powyższy
ustęp Polska Aikacemia Literatury
nie miała zamiaru nawet w naj-
mniejszym stopniu uchybić czci sta-;
nu dziennikarskiego, którego zasłu-
gi dla kultury poiskiej wielce do-

cy o pośpiechu w pracy dziennikar-
skiej miał jedynie na celu podkreś-
lenie trudnych warunków pracy
dziennikarza w Polsce mogących w
pewnych wypadkach częściowo u-

Cofnięcie zakazu wywozu węgla
\/ związku z uchwałą rad zało- Już we czwartek transporty wę-

sra górników, które wypowia-| gla skierowane były do Gdynii

ały się przeciw strajkowi w kopal- | Gdańska oraz do innych punktów
miach węgla, cofnięte zostały nad- granicznych. W. portach polskich

cenia.

Prezes
Wacław Sieroszewski
Sekretarz generalny

Juliusz Kaden - Bandrowski

zwyczajne rozporządzenia rządu, odbywa się mormalny załadunek

wstrzymujące wywóz węgla zagra- a> na transportowce.

nicę

„Musiała być prowokacja”
wniosku, że wielotysięczna masa chłopska,
biorąca udział w  maniłestacji, nie była

agresywnie nastawiona w stosunku do
przedstawicieli władz. Agresywne były tyl-
ko nieliczne grupy, które utworzyły zbie-
gowisko. Przyczyną krwawych wypadków
„musiała być prowokacja*.

MY, Krakowie toczyła się sprawa

apelacy,na przeciw ośmiu chiopom

skazanym w pierwszej instancji za

pobicie wywiadowcy  Ratajczyka
podczas obchodu „Cudu nad Wisłą”
w Wierzchoslawicach (15 sierpnia

1936 r.). Sąd Apelacyjny zmienił kil-

ka wyroków. Przytoczone motywy Sądu Ape-
„Najciekawsze — pisze „GłosNarodu” | lacyjnego, w sprawie.głośnej manife-

— były motywy. Sąd Apelacyjny, wbrew stacji wywołały zrozumiałe wraże-
twierdzeniu aktu oskarżenia, doszedł do nie,

Budowa nowych zakładów naukowych
Politechn'ki Lwowskiej

We Lwowie bawiła ministerialna Lwowskiej już w najbliższym miesią-
komisja, badająca stan zakładów cu b. r. to jest w kwietniu, W czasie

naukowych Politechniki lwowskiej. konferencji ze strony komisji mię-
Inspekcja zakładów wykazała kata- izyministerialnej oświadczono, 2е

strofalny stan zakładów naukowych, do dotychczasowej dyspozycji komi-

szczególnie zaś wydziału mechanicz tetu budowy zakładów maukowych

nego. Rezultatem pobytu komisji we została oddana suma 300 tys. zł.
Lwowie było postanowienie, jakie przeznaczona na natychmiastowe|

zapadło na odbytej wspólnie zko- | rozpoczęcie robót Za|

misją konferencji, a mianowicie po- | czych. Dalszą ratę na prowadzenie |

stanowienie rozpoczęcia robót ziem |dalszych robót otrzyma komitet

    nych pod budowę nowego gmachu|prawdopodobnie tki
doda mailowych Politechniki przyeogo rokt. „>

górnik, którego napadia sowa, twier
dzi, że rozpiętość skrzyet piaka
wyimosi 3 i pół stopy. Ubecnie cała
luaność okręgu chodzi uzbrojonai
poluje na sowę.

Kauczuk z pomidorów
PAKMA. (Pat). Dr. Giovani Ma-

uri w wyjwiadzie prasowym oświad-
czył, że rozpoczęte pnzez niego w
okresie sankcyj próby wydobycia z
pomidorów substancji podobnej do

kauczuku i posiadającej jego wiaści-
wości, dały nader pomyśine wyniki.
Odkrycie to stanowi obecnie przed-
miot badań naukowych rady naro-
dowej.

Kronika teiegraficzna
**VW/ Paryżu wybuchł strajk pracowni”

ków filmowych, którzy domagają się pod-

wyżki płac.

** Władze sądowe w Detroit (St. Zjedn.)
wydały polecenie aresztowania 6.000 ro-

botników okupujących zakłady samocho-

dowe Chryslera.

** Francuskie ministerstwo poczt i te-

legrafów udzieliło koncesji na budowę sta-

cji telewizyjnej na terenach wystawy świa-

towej.

+ Rumuński minister oświaty Ange-

lescu udał się wczoraj z Warszawy do

Poznania.

Dziennikarz sportowy
odznaczony krzyżem

zasiugi
ma gruncieZnany wileńskim

dziemnikarz i działacz sportowy p-|
Jarosiaw Nieciecki, ażznaczony 20-

stał srebrnym krzyżem zasiugi. (h)

EEEOKL I DARK

JARZYNY ZIMĄ.

Jarzyny trzymane w piwnicach, dokąd

słońce nie zajrzy i stale jest stęchłe po-

wietrze, szybko więdną, tracą swoją wła-

ściwą treść i przechodzą stęchlizną. Pani

domu dziwi się po tym, dlaczego stołowni-

oy nie jedzą obiadu, lub gdy mąż z tego

powodu wyrazi swoje niezadow lenie.

Praktyczna Pani, nie narazi się na te nie-

przyjemności, bowiem używa doskonałe

zupy w kostkach KNORR, które zawierają

najszlachetniejsze, pełnowartościowe jarzy-

ny. Bogaty wybór bo aż 21 gatunków, u-

możliwia bez dalszych dodatków i w krot-

kim czasie, ugotowanie codziennie innej

zupy KNORR, której wyśmienity smak za-

dowoli nawet wybrednego smakosza. Każ-

da kostka zupy KNORR, nawet specjalne

smaki kosztują tylko 20 groszy. Zupy

KNOBR, dla praktycznej i oszczędnej Pani.

Vi AEROA

Rewizje
W/ dniu wczorajszym organy P.P.

przeprowadziły szereg rewizji u
członków Stronnictwa Narodowego

i Młodzieży Wszechpolskiej. M. in.

przeprowadzono rewizje w mieszka-|
Pietkiewicza iniach pp. Lipskiego,

Kropiwnickiego. (9)

 

wzrosły, o około 140|

|

|

| Nadesłano nam kilka oświadczeń,'

wyrażających potępienie i oburzenie

|z powcdu podioženia petardy pod

mieszkanie prof. K. Górskiego. Nie|

możemy wszystkich tych oświad-

czeń zamieszczać. Rozumiemy |

wszalkiże i podzielamypotępiające |

głosy opinii publicznej, reagującej |

'na ten występny wybryk, który nie“

ima żadnego wytłomaczenia i uspra-

wiedliwienia.
Zamach ten jest tym bardziej go-

dny pożałowania, iż można nasu-

wać mniemanie o związku z odby-

tym tegoż dnia sądem dyscypiinar-

nym, w którym brał udział prot.

Górski. Nie chcemy i nie możemy

przypuszczać, aby między tymi

dwoma faktami istniała jakakolwiek

łączność, jak to już insynuowało

wczoraj jedno z pism wileńskich.

KOMUNIKAT MŁODZIEŻY
WSZECHPOLSKIEJ

WI związku z wybuchem w dniu

18 bm. petaray przy wejściu do

mieszkania prof. K. Górekiego wo-

Prelekcja p. Stelli Olgierd na

środzie literackiej (17 marca), oma-

wiająca ten wdzięczny temat, za-

| częła się od stwierdzenia faktu, @

o istnieniu kobiet Mml.. z aspektu

wieczności Adam też żył niedawno...
Następnie, prelegentka, iktóra jest

fiteratką i sekretarką PEN-clubu,

wyliczyła ponad 50 nazwisk pol-

| skich pisarek doby obecnej. Nigdy

nie sądziłem, że się ich tyle zajmuje

LIDA. Do stroiciela instrumen-

tów muzycznych Antoniego Polaka

(Lida, ul. Warszawska 15/2) zgłosił

się stary ślepiec, przynosząc do skle

jenia skrzypce. W czasie remonto-

wania skrzypiec, stroiciel odkrył

wewnątrz napis następującej . treści

„Antonius Stradivarius  Cremonen-

Jak żydzi unikają
Niejaki vawid Niemir iiko-

mierska 55), zgłosił się do władz ad-

ministracyjnych @ prośbą o spro-

stowanie omylki w jego dowodzie

wojskowym, w którym wypisano

było imię Szloma.
Wszczęte dochodzenie

`О zauodė
Zawody _przeprowakzono w

| dwuch konkurencjach: z broni spor-

towej do tarczy pierścieniowej o

mistrzostwo kuratorium okr. szkoln.

wileńskiego i z broni sportowej do

figur bojowych o mistrzostwo okrę-

"gu korpusu nr. III. :

| W konkurencji zespołowej o mi-

|strzostwo _ kuratorium pierwsze

miejsce zdobyła drużyna im. Ada-

ma Mickiewicza z Wilna z wynikiem

‚ 911 punktów na 1.000 możliwych, о-

trzymując nagrodę wędrowną kura-

itora Godeckiego. Drugie miejsce —

gimn. im. Zygmunta Augusta w Wil-

nie — 909 na 1.000 możliwych, trze-

cie miejsce — gimn. państw. w Woł-

| kowysku z wynikiem 892 na 1.000

| możliwych, :
| (W konkurencji indywidualnej 1)

Tadeusz Wawrzyński (gimn. im.

| Mickiewicza w Wilnie) — 192 na

1200 możliwych, 2) Kotlarczyk ($imn.

lim, Króla Zygmunta Augusta)—191,

(3 JStankiewicz (gimn. Ala. Mickiewi-

|cza w Wilnie) — 191 i 4) Świetli-

kowski (gimn. Zygm. Augusta)—190

punktów.

Tytuł mistrza zespołowego OK
"III zdobyła drużyna szkoły handlo-

wej kupców w Wilnie „wynikiem

| 235/475 punktów, otrzymując nagro-

|dę wędrowną OK III, dyplom hono-

| rowy. Drugie miejsce i tytuł wice-

mistrza OK [II osiągnął zespół gimn.

 
ustaliło,
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z Wedytów głową ra tę Narodoną I

 

Z powodu zamachu ni mieszkanie
prof. Górskiego

bec insynuacji, które ukazały się w
części prasy wileńskiej w dniu wczo

rajszym, Młodzież Wszechpolska

niniejszym oświadcza, że z Zama-

chem tym nie ma nic wspólnego.

Wprawdzie Prezes Miodzież

Wszechpolskiej interweniował u

Magn. p. Rektora po ujawnieniu wy-
roku w sprawie kol, Zbigniewa Na-

mowtikiego, wyroku, który Młodzież

Wszechpolska uważa za surowyi
niewspóimierny z zarzucanym kol.

Nanowskiemu przewinieniem, jed-

nak władze Młodzieży Wszechpol-

skiej uważają za swój obowiązek su-

rowo potępić wybryk, popełniony

przez nieznanych sprawców,
Zarząd Mł, Wszechp.
Zw. Akad. U.S.B.

Otrzymaliśmy ponadto uchwały

potępiające mieszkanek akademic-

kiej bursy żeńskiej U. S. B. oraz 10

organizacyj akad., powziętewczoraj

na zebraniu w lokalu Sokakcji

riańsikiej mianowicie: Sodalicji Ma-

riańskich Alkademiczek i Alkademi-
ków, Ak. Koła Misyjnego, „Odro-

dzenia”, „Myśli  Mocarstwowej,

Komw. „Polonii',Juventutis Christi-

niae, Korporacyj: „Cresovii“, Con-

cordii Vilensis“ i „Pilsudii“, 

 

_0 kobietach piszących
|tą pracą. Dla okrasy p. Olgierd

|jrecytowała, niestety  nieudatnie,
buiersze tychże i sklasyfikowała au-
torki tylko pod względem upra-

mężczyźni miedawno dowiedzieli się; wianego roczaju literackiego.
Oddać należy autorce odczytu

sprawiedliwość, że przygotowała li-

stę starannie. Czy to jednak jest za- |

danie talkiego wieazoru. O tym się

wie z prasy nawet codziennej.

Wieczór stanowczo nie b
welacją. M.

re

r.

 

Skrzypce Stradivariusa w Lidzie?
sis Faciebat Anno 1773*. Właściciel
skrzypiec Józef Pawłowski, miesz-

ikaniec gm. lidzkiej, nie zdaje sobie

sprawy z wartości antykwarsiej in-

strumentu. Zapytany o historię na-

bycia skrzypiec daje odpowiedź wy-
mijającą. Zachodzi przypuszczenie,

że są to autentyczne skrzypce Stra-
divariusa.

służby wojskowe
|że przed 15 laty przy poborze do
|wojska Dawid Niemir skorzystał z

(dokumentów swego brata Szlomy,

który zmarł mając kilka lat.
Sprytnego żyda pociągnięto Ho

iedzialności karno-sądowej |

w Strzeleckich|
kiem 230/475 pkt. Trzecie miajsce—

o

pierwszy zespół gimn. Zygmunta

Augusta w Wilnie wynikiem 225/475

pkt,
W. konkurencji indywidualnej

pierwsze miejsce zdobył MazuraKa

zimierz (państw. szkoła rzemieśln.-

przemysłowa w Wilnie), który na 95
punktėow możliwych miał wszystkie

braine. Mazura zdobył tytuł mistrza

indywidualnego OK IL. Drugiemiej-

sce w tej konkurencji uzyskał Śrwie-

tlikowski (gimn. Zygm. Augusta) wy

nikiem 85 pkt., zdobywając tytuł

wicemistrza R. e rze.

cie miejsce — Wawnzyński (gimn.

Ad, Mickiewicza w Wilnie)—85 pkt.
Z pośród grona nauczycielskiego

w. konkurencji indywidualnej pierw-

sze miejsce zdobył Dotkiewicz (szko

Ad.|ła handlowa w Wilnie) wynikiem

55/95 pkt., drugie miejsce — Ga-

łecki (państw. szkoła rzemieśln. w

Wilnie) — 45/95 pkt.
W konkurenci zespołowej jedy*

ny biorący udział w zawodach ze*

spół z grona nauczycielskiegoszko*

ły rzemieśln. w Wilnie, osiągnął wyr

nik 904 pkt. na 1.000 możliwych,

zajmując w ogólnej klasyfikacji3-cie

miejsce.

Wszystkie zwycięskie zespoły,
prócz rozdanych w 18 b. m.

dyplomów, otrzymały jeszcze na-

boje. lAd. Miekiewicza w Wślnie wyał- mó

 



 

PRÓBA W CLICHY
Krwawe wypadki w Clichy rzucają

sporo światła na przygotowania i za-

mierzenia francuskich kół wywroto-
wych.

Zaburzenia były dziełem partii ko-
munistycznej, która w chwili obecnej

znalazła się we Francji w dość kło-

potliwym położeniu. Rząd frontu lu-

dowego, pomimo ścisłej zależności

od komunistów, zmuszony został za-

niechać socjalistycznych reform go-

spodarczych, które grożąc krajowi

zbyt już widocznymi klęskami, niepo-

koiły radykałów.

Jak to jest obecnie w modzie, rząd

wysunął hasło „obrony państwa”i
rozpoczął próbę montowania „zgody
narodowej", oraz konsolidacji społe-

czeństwa dokoła pożyczki zbrojenio-

wej.
Równocześnie w Hiszpanii sprawy

„frontu ludowego” ogromnie się po-
wikłały. Zwycięski pochód wojsk na-
rodowych, spodziewany lada dzień u-

padek Madrytu, postępujący rozkład
w obozie czerwonych, wszystko to
wskazuje, że losy hiszpańskiej wojny
domowej w znacznej mierze są już
przesądzone,

Tracąc na rzecz nacjonalizmu tak

znaczną pozycję, cbóz rewolucji so-

cjalnej, widzi się zmuszony do zdo-

bycia dla siebie mocniejszego oparcia
w innych krajach, celem chociażby

częściowego powetowania poniesionej

klęski. Stąd płynie ożywienie agita-
cji komunistycznej we Francji i pró-
by-skeji bezpośredniej. ;
"Zaburzenia w Clichy nie były wy-

mierzone w rząd i zasadę „frontu lu-
dowego". Atak skierowano przeciw-

ko partii społecznej, powstałej po
rozwiązaniu „Krzyża ognistego”,
starcie zaś z policją było, jak się zda

je nietyle celem, co następstwem te-

go ataku.
Komuniści zanim pokuszą się sami,

bez udziału socjalistów i pomocy
. masonerii objąć rządy krajem, przy”
kładają największe znaczenie do

złamania oporu czynnych żywiołów

w społeczeństwie, mogących z"CzasEm"
stać się jedyną kadrą mobilizacji sił
przeciwrewolucyjnych.

Dlatego głównym dążeniem komu-
nistów francuskich jest rozbicie „lig
patriotycznych” będących swoistą

formą organizacyjną francuskich ży -
wiołów narodowych. Dalszym etapem
tej walki jest, obok rozwiązania tych
lig, żądanie „czystki” w armii, poli-

cji i administracji. żądanie uchwalo-

ne nazajutrz po wypadkach w Clichy

przez związki zawodowe okręgu pa-

0. DOTA > A
Komentując to żądanie, organ na-

szego rodzimego syndykalizmu, związ

ków zawodowych p. Moraczewskiego,
pisze:

„Masakra w Clichy nie zerwie wię-

zów łączących lub pracujący Francji

z jego ludowym rządem; ale masakra
ta, tragiczny epizod walki francu-
skichmas ludowych o wolność, .dowo-
dzi, że opanowane ministerstw —

bez głębokich, sięgających sedna cięć

w sferze zarówno socjalnej jak poli-

tycznej i bodaj nawet administracyj-

ntj, wydaje —we Francji — nader

smiutne owoce”,
Widocznie i komuniści francuscy

myślą podobnie, gdyż na wielkim wie-
cu protestacyjnym w Clichy domaga-

li się, pomimo istnienia „rządu_ludo-

wego'' utworzenia komitetu socjali-
styczno - komunistycznego celem

„obrony ludu przed zamachami reak-
cji. nacjonalistycznej". ,

Rzecz się przeto sprowadza, jak
zresztą wszędzie, przede wszystkim
do walki z obozem narodowym. Spra-
wa rządu i aparatu państwowego jest

w danym wypadku zagadnieniem
wtórnym, pomocticzego znaczenia,

Aparat państwowy w takich wypad-
kach nabiera właściwego wyrazu i
esobliwszego znaczenia dopiero po u-
tworzeniu już to rządu narodowego

już to zaprowadzeniu władzy komo-

nistycznej.
Wtedy państwo i jego aparat staje

slę „calkowitym narzędziem osiągnię-
cia celówprzebudowy narodowej al-
bórewolucji komunistycznej, zgodnie
z dążeniami i programem zwycięskie-
go prądu

Pakty lokarneńskie w r. 1925 do-
prowadzili do skutku trzej ludzie —
Briand, Stresemann i Chamberlain.
Dwaj pierwsi nie żyją już od szere-
gu lat; obecnie zmarł trzeci i to ten
bodaj, który tych paktów był głów”
nym inicjatorem.

Sir Austin Chamberlain miał za
sobą długą i czynną przeszłość poli-
tyczną. Jako syn starego Joe Cham-
berlaina, który w życiu Anglii ode-
grał w wieku XIX tak wielką rolę,
miał karierę polityczną odrazu przed
sobą otwartą. W r. 1892 wszedł dó
Izby Gmin, co w Anglii było i jest do-
tychczas początkiem wszelkiej dzia-
łalności politycznej. W dziesięć lat
potem wszedł do gabinetu w charak-
terze ministra poczty. Później nale-
żał stale do ekipy ministerialnej, gdy
konserwatyści sprawowali władzę.

Najgłośniejszy wszakże okres jego
działalności, to lata 1924 — 1929,
gdy był ministrem spraw zagranicz-
nych. Zdobył sobie wówczas taką

sunięcia się jeśo od czynnej pracy w
r. 1931, słuchano go zawsze uważnie,
gdy w Izbie lub w prasie z: bierał

| głos w sprawach polityki międzyna-
rodowej.
Nazwisko Sira Austina Chamber-

laina będzie na zawsze związane z
paktami lokarneńskimi. Powiedzie-
liśmy, że był prawdopodobnie ich
inicjatorem dlatego, że — jak sobie
zapewne Czytelnicy przypominają —
pakty te wynikły z nieudanej pró-
by urzeczywistnienia protokółu ge-
newskiego, dotyczącego powszech-
nego i wiecznego pokoju. Ów sla-
wetny protokół powstał na terenie
Ligi, przy udziale pp. Herriota i Mac
Donalda, Byli mu jednak przeciwni

są przeciwni używaniu Ligi dla ce-
lów polityki W. Brytanii, lecz są zbyt

Zawierucha hiszpańska, oraz inne

aWC
światem, Spr: r niemal
w zapomnienie — sprawa Abisynii.
A tymczasem — już około roku u-

płynęło od chwili, gdy opór głów-
nych sił alrykańskiego cesarstwa
został złamany, ' gdy Negus. Negeszii
opuścił kraj, udając się do Europy i
gdy wojska włoskie, w triumfalnym
pochodzie wkroczyły do Addis -
Abeby, proklamując przekształcenie
Abisynii na kolonię włoską „oglasza-
jąc podniesienie Włoch do godności
cesarstwa i instaluiąc w Addis-Abebie
włoskiego wicekróla w osobie naj-
pierw marszałka Badoglio, a następ-
nie marszałka Grazianiego.
Możnaby mhiemać, sądzącz nie-

mal zupełnej ciszy, jaka sprawę abi-
syńską otacza, ciszy, <kiórą tylko
zupełnie wyjątkowo przerywają odo-
sobnione wiadomości o faktach —
takich, jak zamach na marsz. Gra-
zianiego, albo rozstrzelanie Rasa
Desty — że w owym roku nic się w
Abisynii naprawdę istotnego i ma-
jącego naprawdę światowe znacze”
nie nie działo.
W istocie — rok ten przyniósł w

Abisynii przemiany, mające znacze-
nie olbrzymie, Waga tego najśwież-

marzec) znajdujemy artykuł naczel-
nego redaktora ks. E. Kosibowicza
T. J., poświęcony bieżącym proble-
mom politycznym. Autor pisząc 0
konsolidacji społeczeństwa, podnosi
m.in., że aby do niej doszło, musi
przed tym zniknąć

„podział nar: cych i na rządzo-
sax elitę iile w.na CJE
jowanych i ponoszących same tylko
ciężary, na rzekomo wyłącznych bu-
downi ojczyzny i i ciu-

ak ks. Kosibowicz także sto-
sunek rządzących do religji i moral-
nošci:

„Ze smutkiem trzeba było niejedno-
krotnie stwierdzać, iż coraz częściej

W tej fazie rozwoju akcji komuni-

stycznej, w jakiej się obecnie znajdu-

jemy, we Francji, podobnie jak i w
innych krajach, które stały się tere-
nem działań komunistycznych, dzia-

łania te wymierzone są przede wszyst
kim w ośrodki ruchu narodowego.
Walka zaś z aparatem państwowym,
prowadzona stosownie do okolicznoś- 

pozycję w swym kraju, że mimo u* ;

 
konserwatyści angielscy, którzy nie ;
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wielkimi realistami, by wierzyć w

magiczną siłę  protokółów i aktów
genewskich.
Gdy sir Austin Chamberlain zo-

stał ministrem spraw zagranicznych,
wysunął pakt mocarstw zachodnich,
jako akt na rzecz pokoju, mogący
zastąpić protokół genewski, Pakt
ten nakładał wprawdzie na Anglię
pewne zobowiązania, lecz przynaj-
mniej nie tak ogólnikowe, jak proto-
kół, lecz zupełnie wyraźne 1' оКте-
ślone.

Pakt ten szedł po myśli Strese-
manna, którego celem głównym było
pozbycie się wojsk okupacyjnych z
Nadrenii. Chwycił się on tedy tej
idei (a może sam ją zręcznie podsu-
nął), dowodząc, że pakty między
Niemcami a państwami zwycięskmi
będą dostateczną gwarancją poko-
ju i uczynią zbedną okupację wojsko-
wą Nadrenii. Tezę jeśo przyjęto i w
Londynie i w ten sposób opuścili
sprzymierzeńcy Nadrenię wcześniej,
niż to było przewidywane w trakta-
cie wersalskim ipozbyli się w ten
sposób jedynej realnej gwarancji,
jaką posiadali, wykonania postano-
wień traktatowych przez Niemcy.
Stresemann odniósł wielki sukces,
umożliwił szybką odbudowę sił po-
litycznych i gospodarczych Niemiec
i dobrze się zasłużył swej ojczyźnie.

Jest rzeczą jasną, że interesów
państw zwycięskich winna, była
pilnować w pierwszym rzędzie
Francja. Tej ministrem spraw zagra-
nicznych był wówczas Briand, który
dla mitów pacyfistycznych poświę-
cał interesy realne. Jeżeli kierow-
nik polityki francuskiej był zadowo-
lony z paktu lokarneńskiego, to tru-
dno się dziwić Chamberlainowi, że
pakt ten popierał, Był on wielkim
przyjacielem. Francii i ze swego
stanowiska robił wiele, gdy wza-

szego roku dziejów wschodnio afry-
kańskiego zakątka, jakim jest Eijo-
pia, polega ni
stało. głośnego i efekiownego — ale
na tym, czego tam dokonano szarą i

nieefektowną pracą, у
Przez ten rok — Włochy wzmoc*

niły swoje „panowanie w Abisyniii
organicznie wcieliły ten kraj do
swego imperium. Rok temu Abisynia
była przez Włochów zdobyła. A co
to znaczy zdobyć jakiś kraj, dowodzi
uprzytomnienie sobie tego faktu, że
latem 1918 roku wojska niemieckie
stały w Helsingiorsie, w Tallinie, w
Rydze, w Pskowie, w Charkowie, w
Sewastopolu, w Odesie, w  Buka-
reszcie, w Belgradzie, w Brukselli i
w Lille; a jednak w końcu tegoż ro-

ku wojska francuskie przekroczyły
Ren, a Poznań' został opanowany
przez polskie powstanie. 4
Rok temu Abisynia — i to nie ca-

ła — została przez Włochy zdobyta.
Dzisiaj — Abisynia jest już przez
Włochy wchłonięta; jest bezsporną,
mocno trzymaną w garści, trwałą
włoską posiadłością. $
Trzy rzeczy zostały przez Włochy

w owym roku dokonane, które na-
dały włoskiemu panowaniu w Abi-
synii cechy trwałości.

 

Przykładu nie odrohbią słowa
wysokie i odpowiedzialne stanowiska
'zajmowali ludzie ;co'do których żaden
katolik nie mógł mieć złudzeń: Jakżeż
bowiemżądać apostatów, rozwodni-
ków, aa liberałów, by stawali w
obronie rel:gijn ch wpływów w pań-
stwie, w prawodawstwie, w szkole...
kiedy oni do tej.religii świadomie lub
podświadomie siłą faktu musieli się
odnosić z niechęcią. pozostając z nią w
jawnym konilikcie
„I tutaj tkwi nie ostatnia psycholo-

giczna przyczyna zła. e się rozple-
niło, bo przykład idący z góry rozkła-
dai demoralizuje. Tego przykładu nie
zniwelują ani nie odrobią żadne sło-
wa.

W podobnym duchu pisał niedawno
w „Odnowie“ ks. biskup Łukomski.
Ks. Kosibowicz dotknął sprawy wa-
žnej a — dražliwej.

ci z większym lub mniejszym natęże-
niem, ma na celu pogłębienie roz-

stroju i anarchii w państwie.
Zasady, taktyki komunistycznej: są

naogół jednakowe, dla tego też z prób
rewolucyjnych we Francji można wy-
ciąśnąć niejedną naukę, która się

przyda w zastosowaniu i do naszych
warunków.

na tym,"có"Się"tar"|

 

 

Austin Chamkeriain
mianza» protokół genewski, do ktė-
rego we Francji przywiązywano tak

wielką wagę, dał Francji pakty lo-

karneńskie, bądź co bądz bardziej

realne. niż ów protokó.ł

Nie była bez znaczenia sprawa po-

zyskania zgody Polski na projekt

paktu zachodniego, Na to, by zgodę
tę uzyskać, kładł duży nacisk wła-

śnie, Śir Austin Chamberlain i — jak

wiemy z oświadczeń Aleksandra
Skrzyńskiego — przyczynił się mini-
ster angielski nie mało do tego, że
ówczesny minister spraw zagranicz-
nych Polski nie tylko zgodził się na
udział Polski w  pakcie lokarneń-

skim, lecz stał się jeśo entuzjastą.

Pamiętamy Chamberlaina jako
przedstawiciela Anglii na _ zśroma-
dzeniach Ligi Narodów. Traktował
on tę instytucję na serio, jego prze-
mówienia wszakże odbiegały od sty”
lu wystąpień genewskich. Mówił
prosto, jasno, zwięźle, rzeczowo,
krótko mówiąc, stylem politycznym;
był wierny dobrej tradycyjnej meto-
dzie politycznej angielskiej, a jego
wygląd zewnętrzny budził zaufanie
i wzbudzał szacunek. Na tle patosu
genewskiego į falszywego humanita-
ryzmu, w atmosferze nierealnego
pacyfizmu był sir Austin Chamber-
lain reprezentantem kultury  poli-
tycznej i zdrowego sensu.

Wiek nie pozwalał mu już na czyn-
ny udział w polityce swego kraju;
było jednak dla tej polityki wielką
korzyścią, że można się było zaw-
sze odwołać do doświaczenia i rozu-
mu starego męża stanu. Trzeba tedy
stwierdzić, że śmierć Chamberlaina
jest dużą stratą dla Anglii i d'a
stronnictwa konserwatywnego, któ:
rego kierownictwo ma niebawem
przejść w ręce jego młodszego brata.

S. K.

 

Abisynia pod berłem włoskim
Bilans rocznego panowania Włoch w zdobytym kraju

Po pierwsze, Włochy złama-
ły resztki abisyńskiego oporu woj

tiwagę-popar--
cie angielskie, okazywane abisyń-
sk.m ośrodkom oporu, zwłaszcza na
zachodzie, oraz biorąc pod uwagę
możliwości rewolty nawet na tery-
toriach już podbitych, w razie
zmniejszenia włoskich garnizonów,
albo _ wyyczerpania finansowego
Włoch, lub komplikacyj międzynaro-
dowych w Europie, albo rewolucyj-
nych we Włoszech — trudnobyło
rok temu podbój Abisynii przez woj-
ska marszałka Badoglio uznać za
dzieło całkowicie dokonane i całko-
wicie zabezpieczone przed niebez-
piczeństwem zniweczenia,

Dzisiaj Włochy panują militarnie
nad całą Abisynią — i mogą ją utrzy-
mać w ręku nawet bardzo szczupły”
mi siłami.

Po wtóre — Włochy potrafiły
wcielić fakt swego panowania nad
Abisynią do układu polityki między-
narodowej. Rok temu — rządy wło-
skie w Addis - Abebie i innych czę-
ściach Abisynii —to był fakt doko-
nany, ale nie uznany.

Dzisiaj — włoska Abisynia jest fak
tem, zupełnie już dostosowanym do
układu międzynarodowego. Z faktem
tym pogodziła się już także Anglia.
Nawet takie wstrząśnienie w basenie
Morza Śródziemnego, jak wojna hisz
pańska, nie zdołało w niczym się od-
bić na panowaniu włoskim w Abisynii
i na jego konsekwencjach międzyna-
rodowych.

Po trzecie — Włochy dokona-
ły w Abisynii wieikiego dzieła admi-
nistracyjnego opanowania i zorgani-
zowania kraju. Z imponującym roz-
machem urzeczywistnione dzieło bu-
dowydróg, lotnisk i innych środków
komunikacyjnych, dzieło stworzenia
systemu* administracji politycznej,
głęboko wnikającej w życie kraju, u-
wzślędniającej jego partykularyzmy
dzielnicowe, szczepowe, wyznaniowe,
dzieło rozbudowy instytucyj kultural-
nych (szkoły, szpitale i t. d.), dzieło
wszechstronnego, administracyjnego,
politycznego 1 gospodarczego powią-
zania Abisynii z dawnymi włoskimi
koloniami: Erytreą i Somalią i t. d—
sprawiły, że Abisynia została już
organicznie wcielona w państwowy
blok włoskiego imperium kolonialne -
go.
Rok temu Włochy były zdobywca-

mi Abisynii. Dzisiaj — są jej rzeczy-
wistymiwładcami. To znaczy — za-
mieniły się na wielką potęgę kolo-
nialnąi jedno z mocarstw już nie
tylko europejskich, ale i światowych.

 

AR

PRZEGLAD PRASY
16 MARCA W PARYŻU

Komuniści francuscy wysłali swą'

rewoltą zaproszenie na wielką Wy:

sławę paryską. Zaproszenie zachę-

cające. Goście będą mogli przyj”

rzeć się od czasu do czasu próbie

generalnej bolszewickiego przewro-

tu i może nawet wziąć w niej mi-

mowolny, mniej lub więcej bolesny,

udział, Po emocjach strzelania, będą

mieli na drugi dzień strajk w hotelu,

restauracjach i sklepach. Zapewne

nawet nie znajdą taksówki, by udać

się do jakiegoś muzeum. Przeżyją za-

to nastroje półrewolucyjne. Za całą

tę nadprogramową osobliwość za-

płacą tylko trochę więcej pieniędzy,

stracą tylko trochę humoru, skrócą

tylko trochę pobyt w „rozkosznym”

Paryżu i pozbawią się tylko trochę

sympatji do słodkiej Francji Oczy-

wiście, mówimy o tych, którzy w o-
góle do Paryża pojadą. Bo po 16

marca niektórzy goście, szczególnie

zamożni, powiedzą sobie, że rozko-

sze pobytu w tym czarodziejskim

mieście przedstawiają * się obecnie

dosyć problematycznie. I pozostaną

w domu.
Prasa żydowska, wielbiąca rząd

Frontu Ludowego.pisała dzisiaj: „Но-
roskopy są lepsze. Nastroje polep-
szyły się i akcje rządu Bluma poszły
w górę”. Istotnie, poszły o 450 punk- |
tów. Tylu bowiem mniej więcej pa- ^
dło zabitych i rannych. pod mero+-
stwem w Clichy.

NA KORZYŚĆ NIEMIEC

Wypadki z 16 marca osłabią oczy”
wiście stanowisko międzynarodowe
Francji. 4

. „Odżyje zapewne — piszę p. Nie« :
maski w „Wieczorze Warsz. —na no-
wo spekulacja na wewnętrzne trudno-
ści francuskie, która ostatnio przyc:"
chła pod wpływem r.
zagranicznej rządu Bluma, a b:
jeszcze właśnie pod wpływem zwrotu
ww polityce finansowej i. porzucenia
pierwotnych j dz
mie na rzecz tradycyjnej polityki, bar-
dziej wywodzącej się z ducha Poin=
carė go, miž Marxa. я

Zajścia_ ostatnie nie wzmocnią sta-
nowiska Francji w trudnych rokowa-
niach, które ją czekają w związku z
mową inicjatywą niemiecko - włoską,
w sprawie paktu zachodniego. W o-
statecznym tedy rezultacie wewnętrz- -
ne zamieszki francuskie wyjdą na
korzyść Niemiec",
Powodem wystąpienia komunistów

jest — zdaniem „Wieczoru”* — nie-
zadowołenie” komunistów * z  rządit
Bluma, który i w stosunku do Hisz-
panii, a ostatnio także w polityce
gospodarczej i finansowej odbiega od
dyrektyw Frontu Ludowego.

PLON PROPAGANDY
KOMUNISTÓW

Prowokacja obca w tych zaburze-

niach jest naturalnie możliwa. Ale

w jak groźnym stanie znajduje się

nej polityki .
ardziej. ,

zamierzeń w tej dziedzi- -

kraj, w którym prowokator ma tak -

łatwe zadanie, ljakże niepokojące

są nastroje tych tysięcy robotników

— robotników partii rządowej! — je-

śli można ich tak łatwo rzucić do a-

| tfaku na zamknięte zebranie grupy ©7

pozycyjnej, a więc napewnonie ko-

rzystającej z żadnych uprzejmości

władzy! Oto plon nikczemnej agita-

cji komunistów. Oto owoc ich propa«

gandy wojny domowej!
A rząd?
„Rząd — pisze słusznie „Goniec”—

podtrzymywany głosami komunistów,
nie ma możności zdecydowanej walki
z anarchią į rozstrojem, a komuniści

posiadają w rzeczywistości zupełnie

wolną rękę, bo w razie niepowodzeń
mogą zorgan'zowane przez siebie -

akcje przedstawić jako odruch nie-
zdyscyplinowanych i  miesłornych
mas .

l mogą oskarżać policję o morder-
stwa, przedstawiać ją jako faszy*
stowską, żądać jej oczyszczenia...

Francja zbiera owoce Frontu Lu-
dowego. A p. Blum — opowiada
nam żydowski entuzjastą — uśmie-
cha się ciągle. Zdobywa uśmiechem
zaufanie. Rozbraja przeciwników.

ZIEMIANIE I O.Z.N.

P., Goetel skarży się w. „Kurierze
Porannym”, że na zjeździe wiejskim
nie było ziemiaństwa. Nie było go
zaś poprostu dlatego, że w zjeździe
brali udział tylko ludzie zaproszeni.
Ale zupełnie nieuzasadnionym jest

dejrzenie p. Goetla, że ziemianie
ą się na organizację p. Koca.
„Odnosi się wrażenie — pisze — że

ziemiaństwu naszemu zachodzą oczy
bielmem, ilskroć z dworu spojrzą na
Polskę, a już nie daj Boże na „Rząd”.
Nie widzą wówczas nic, prócz pana
ministra rolnictwa i egzekutora podat-
kowego".

Ależ zauważyli oni także p. Koca.
Organizacje ziemiańskie uchwaliły
przecież akces do jego obozu z rów=
nym zapałem, entuzjazmem i jedno-
myślnością, co  „mieszczanie” i
„włośc'anie”. Poco więc te skargi i
żale? Czy za mało samozaparcia sę
wykazali już konserwatyści w popie-
raniu przez lat 10 obozu saracyjne-
go? Czego jeszcze chce od nich ten
nowy Filip z Konopi, czy też z „Ku«
riera Porannego"?

     



Przed sezonem budowlanym
i inwestycyjnym

Zbliża się początek wiosny, a za- rozpoczną się słoty i chłody, kiedy
razem okres, wyczekiwany z utę-| robota ślimaczy się w błocie, wów-|p
slknieniem przez rzesze robotnicze ii are zaczyna się rwetes, śwałt i ro-

boty.bezrobotnych, kiedy rozpocząć się
mogą roboty budowlane i inwesty-
cyjne na większą skalę, a z niemi
zarobek i możność jakiej takiej
egzystencji.

Przyjrzyjmy się pokrótce możli-
wościom, istniejącym w tym zakre-
sie w Wilnie.

Zacznijmy od budowli. Pod tym
«względem Wiilno jest od szeregu lat
upośledzone, sdyż właściwie nic się
w Wilnie nie budowało. Powstawało
wprawdzie sporo niewielkich dom-
ków na peryferjach miasta—objaw
w zasadzie bardzo zdrowy i pożąda-
ay — ale nie można tego nazwać
ruchem budowlanym, gdyż zatrud-
niało bardzo niewiele rąk, a i na sy-
tuację mieszkaniową w Wilnie nie
miało większego wpływu.

W. roku bieżącym mogłoby: być
lepiej, gdyby zapąwiedzi były zrea-
Hzowane. A więc zaraz po świętach
Mielkiejnocy wznowiona zostanie
praca przy, budowie gmachu P.K.O.,
przerwana późną jesienią. Pamięta-
my również, że zapowiadana była wj
sąsiedztwie PKO. budowa gmachu;
Banku Gospodarstwa Krajowego.|
Kiedy będzie ona zaczęta — nie-
wiadomo. `

Poza PKO. i Bankiem Gospolar-
stwa Krajowego zapowiedziana jest
budowa jeszcze kilku gmachėw. U-
bezpieczalnia Społeczna ma się po-
dobno budować na placu przy zbie-
gu ul. Mickiewicza i Dąbrowskiego.
(W przedłużeniu ul. Dąbrowskiego|
ku Styczniowej (otwarcie tego prze-|
dłużenia ma nastąpić w lecie) stanie)
gmach Powszechnego Zakładu U-
bezpieczeń Wzaemnych.  W!reszcie
rzy ul. Zawalnej, między Rynkiem

Lucea, a Wielką Pohulanką ma
stanąć gmach Dyrekcji Poczty.

W planach inwestycyjnych miej-
skich istnieje zapoczątkowanie bu-
dowy wielkiego śmachu szkolnego
przy ul. Beliny oraz dalsze prace
przy odbudowie Starego Ratusza.

O większych budowlach prywat-
mych narazie nie słychać poza wiel-
kim domem  dochaddowym firmy

a

„Elektrit“, który ma stanąć przy| NZeCZypospo sko
zbiegw ul. Zawalnej i Poznańskiej.|wej oficerów. Jest to :właściwie

ET ASS pragmatyka oficerska, która ma za-

Bil; ROBA stąpić wszystkie dotychczasowe
Z innych inwestycji należy za-

znaczyć przedewszystkiem  przebu-
dowę mostu Zwierzynieckiego, któ-
ra musi być dokonana w lecie 1937
roku. Roboty drogowe, w postaci
młożenia ulepszonej jezdni, obejmą
ul. Bazyljańską, a być może, że i Ko-
Jejową, oraz Mickiewicza.

Przewidziane jest ponadto przy-
stąpienie do budowy dwóch pom-
ników: Mickiewicza i Piłsudskiego,
oraz regulacja placu Katedralnego.
Naturalnie będą również prowadzo-
me roboty przy regulacji brzegów,
rzeki Wilji, oraz kanalizacyjne i wo-|
dociągowe.

Jak widzimy program jest dość
obszerny, idzie tylko o to, w jakim
stopniu będzie on zrealizowany.
Niedość bowiem  obiecanek, trzeba
takiże i określonych sum pieniężnych
© które wcale mie tak łatwo. Z
szumnych zapowiedzi może powstać|
bardzo niewiele.

Na zakończenie jeszcze jedna
newaga. Wszystkie przygotowania do
budowy zwykły trwać w Wilnie tak
długo, że mija wiosna i duża część
data, a przygotowań jakoś ukończyć

 
pod jesień,

 

MUSSOLINI W LIBII

przynajmniej w roku bieżącym, wo-
bec straszliwej nędzy, której dozna-
ły w zimie rzesze
nieco inaczej i by to, co się ma ro-
bić, zaraz na wiosnę zostało rozpo-
częte.

następującą charakterystykę  obec-
nej sytuacji:

pierwszeństwo w
strony stara kultura chrześciańska,

dowymi ideałami masońskimi — fał-
szywa
rozszerzeniem swojej barbarii aż do
nas, Wojna
ległości niespełna
trów od Paryża tak strasznie krwa-
wo szaleje, istnieje również we Fran
cji w stanie utajonym. Wystarczy
„mały epizod, aby ją rozpętač“.

bowiem autorzy książki udowadnia-
jją dokumentami,

m. ogłoszono na podstawie 63 arty-
|kułu Konstytucji dekret Prezydenta
Rzeczypospolitej o służbie wojsko-

przepisy, dotyczące obowiązków o-
Beer, Dekret ten dotyczy tak ofi-
cerów wojsk lądowych, jak imary- |
narki. Ustala on podział na oficerów|
służby czynnej, rezerwy, w stanie
spoczyniku oraz pospolitego rusze-
mia, na czas zaś wojny wprowadza
określenia oficerów kontraktowych.

określając też kategorie oficerów.
Do młodszych oficerów zaliczono

starszych oficerów kapitanów i rot-
mistrzów, do sztabowych
majorów,

WA

Ikonstytuował się w następującym
, składzie: przew. prof. dr. R. Rencki,

mie można. Dopiero na schyłku lata, | zast. przew. prof. dr. D. Szymkie-
albo i na jesieni, kiedy: wicz, sekr. gen. dla nauk lekarskich

Życzyóby sobie należało, aby

robotnicze, było  J. Ch.

"Brygada miedzynarodow
W „Kurjerze Warszawskim” znaj-

dujemyj interesujące szczegóły pióra
„ J. Przywieczerskiego o t. zw.

„Brygadzie Międzynarodowej”, któ-
rej udział po stronie wojsk czerwo-
mych w walkach pod Madrytem sy-
gnalizowały komunikaty, powstań-
cze,

Po znanym opowiedzeniu się po
stronie rządu hiszpańskiego robotni-
ków sowieckich i opozycyjnych nie-
mieckich stronnictw lewicowych,
jak Sozialdemokraten, R. S., Komu-

 

Cele masonerii
Jak donosi „Polonia“ ukazala się|

niedawno nakładem paryskiej lirmy
wydawniczej
książka p. t. „Franc-Maconnerie et |
Front populaire“.
Albert Vigneau, były — jak sam wy-
znaje — Mistrz Wielkiej Loży Fran-
cji i Vivienne Orland.

Baudiniere ciekawa

Autorami jej są

W książce tej znajdujemy m. in.

„Dwie kultury walczą dziś o
Europie. Z jednej

z drugiej — zgodmie z międzynaro-

kultura sowietów, grožąca

domowa, która w od-
tysiąca kilome-

Winę za to ponosi masoneria, jak  wolnomularzom

majaczyła zawsze myśl o rewolucji
światowej i myśl ta konsekwentnie
musiała doprowadzić do związków
ideowych z bolszewizmem moskiew-
skim. Na międzynarodowym kongre-
sie wolnomularzy w roku 1900 po-|
stawiono sobie za cel „opanowanie
wszystkich publicznych i politytcz-
nych władz Europy i świata, uzy-,
skanie siły społecznej, która dopro-
wadzi do emancypacji świata”.
W świetle takiej uchwały, zrozu-

miałymi stają się odsłonione przez
autorów omawianej książki mici,
wiodące od francuskich lóż masoń-
skich do hiszpańskich lóż rewolu-
cyjnych i anarchistycznych, jak loża
„Plus Ultra“ lub emigrancka włoska
„Italia Nuova“,
Reasumując swoje wywody, auto-

rzy tej bardzo «ciekawej książki
|przestrzegają społeczeństwo przed
jlekceważeniem roli masonerii, któ-
ra, będąc śmieszną przez swoje ce-
remonie, obrzędy 1 dystynkcje, w
istocie jest wrogiem społeczeństwa,
nie mniejszym od komunizmu i na
równi z nim powinna być zwalczana.

Nowa pragmatyka oficerska

cywilnej
MW, „Dzienniku Ustaw* z dn. 3 b. |

Dekret ustala stopnie oficerskie,

zników i poruczników, do

oficerów
i puł-  podpułkowników

Przepisy w sprawie przechodzenia do służby
oficerów
kowników oraz do generalicji geme-
rałów brygady, dywizji, broni i Mar-
szałka Polski, :
W myśl nowych przepisów,

wszystkie nominacje w wojsku i ma-
rynarce wojennej odbywać się będą
w dniu 19 marca każdego roku.

Dekret przynosi przepisy co do
przechodzenia oficerów do służby
cywilnej, zawarowując każdemu o-
ficerowi prawo przejścia do tej służ-
by. Jeśli porucznik, kapitan, albo
rotmistrz zostają przeniesieni w stan
spoczynku, z powodu przekroczenia
granicy wieku, powołuje się ich za
zgodą do służby samorządowej lub
w. przedsiębiorstwach państwowych.
W tym celu premier określa corocz-
nie ilość odpowiednich stanowisk.

Dekret pozatem zawiera przepi-
sy przechodzenia w stan spoczynku,
© uposażeniu emerytalnym i in.

Komitet zjazdu lekarzy |
przyrodników we Lwowie

ma”

W, dniach 4—7 lipca r. b. odbę-

Komitet onganizacyjny zjazdu u-

 

siejegopodróżypoLibii.Po prawej stronieIlDuce—

 
Przedstawiciele gminy jednej z arab skich wiosek witają Duce — w cza-

marszałek  Balbo.

prof. dr. W. Kosdkowski, sekr. gen.

idzie się we Lwowie pod protektora- | dla nauk przyrodniczych prof. dr. M.
tem P. Prezydenta R. P. XV zjazd,
lekarzy i przyrodników polskich.

Kamieński, skarbnik prof. dr. A.
aw sekr. dr. J. Papierkow-

Komitet organizacyjny ustalił ja-
iko termin dla przesłania zgłoszeń
jreferatów dzień 1 kwietnia 1937.
Termin zgłoszenia uczestników w
zjeździe ustalono na 15 czerwca b. r.
Oprócz referatów
sekcyjnych będą zorganizowane dy-
skusje na tematy ogólnie. interesują-
ce tak przyrodników jak i EA
Referaty dotyczące tematów  ogól-
nych będą wydrukowane i-dostar-
czone uczestnikom ' przed zjazdem.
Szczegółowy wylkaz tematów będzie
podany później w prasie fachowej.

Z okazji zjazdu adbędzie się w
lipcu r. b. we Lwowie Wystawa
Przyrodniczo - Lekarska.  Przewi-
dziane są następujące działy: nau-
kowy, opieki społecznej, zdrojowi-
skowy i przemysłowy. Udział w dzia
le naukowym bezpłatny. Termin
zgłaszania eksponatów ustalono na
15 maja br.
W sprawach organizacyjnych do-

tyczących zjazdu zwracać się można
do prof. dr. W. Koskowskiego, se-
kretarza gen. dla nauk lekarskich
(uł. Piekarska 52, tel. 240-52) lub do |E:
prof. dr. M. Kamieńskiego, sekreta-
rza gen.

(ul. Ujejskiego 1, tel. 279-58).

OSTTWEWECRIAEKE Sa PANICE

OGŁASZAJCIESIĘ
W, „DZIENNIKU WILEŃSKIM.

 

i komunikatów|

dla nauk przyrodniczych| 

nisten, S. A. P. i innych, które na-
stąpiło w sierpniu r. 1936, po ogło-|
szeniu solidarności z czerwoną Hisz-|
panią wszystkich partii socjalistycz-
nych świata, przystąpiono do formo-'
wania brygady międzynarodowej.
We Francji, w Belgii, Czechosło-|

wacji i w innych państwach rozpo-
częły swoją działalność jawne i za-
maskowane biura werbunkowe, ге-!
krutująące ochotników na pomoc
Frente Popular wśród partyjnych
idealistów, awanturników i licznych
bezrobotnych, zachęconych możli- |
wością dużych zarobków. O obec-|
ności cudzoziemskich ochotników w|
armii rządowej; przekonałem się pod|
czas swojej podróży w jesieni roku|
zeszłego, słysząc o nichopowiadania |
w Irunie i widząc ich w Portugalete|
pod Bilbao.

Napływ ochotników do czerwo-
mych oddziałów rządowych był tak |
liczny, że jeden z pociągów, wycho-
dzących z Paryża w kierunku Gas|
cy hiszpańskiej, nazwany został
przez dowcipnych francuskich fun-|
ikcjonarjuszy kolejowych „Czerwo-|
mym pociągiem”, jako pendent do
eleganckiego spressu „Train
Bleu".

O walkach międzynarodowych
odjdziałów czerwonych, zorganizowa|
nych i zaopatrzonych w broń i in-
struktorow przez Sowiety, wiedzie-|
liśmy z komunikatów wojennych, o-|
pisujących walki pod Irunem, Sara-'
gossą, Huesca i Madrytem. Na czele,
„Bryśady Międzynarodowej” stoi za
gadkowy jenerał Kleber, prawdopo-
dobnie wyższy! oficer bolszewicki,
znany ze swago bohaterstwa i z za-,
ciętej obrony Madrytu, którą mu po-
wierzył rząd Largo Caballero. W,
ostatnim czasie został on zastąpio-|
ny przez znanego ze swoich socjali-'
stycznych sympatyj niemieckiego je-
nerała Heinz'a. Liczebny skład bry-
gady wynosi od 6 do 8 tysięcy ludzi,
a nawet nielktóre źródła podnoszą
tę liczbę do 10 tysięcy.

W ramach „Brygady Międzyna-
rodowej' nie istnieje podział na puł-|
ki, tak przynajmniej twierdzili w
rozmowie ze mną dobrze poinformo-
wani hiszpańscy oficerowie narodo-
wi, natomiast stosowany jest podział
na bataliony.
Skład batalionu wynosi około 800

baśnetów. :

Do mniejszych jednostek, wcho-
dzących w skład batalionu, zaliczyć
možemy „centurie“, które wbrew
swojej nazwie posiadają więcej, niż
100 ludzi, zdaje się około dwustu.
Centurie dzielą się na plutony, któ-

Z SADY
rych liczba jest zmienna, te zaś na
dziesiątki, odpowiadające naszym
drużynom.

Jedną z najlepszych i najbardziej
znanych centurii w „Brygadzie Mię-
dzynarodowej' jest niemiecka „„Cen-
turia Thalmanna* (imienia znanege
polityka lewicowego), w której sze-
regach walczą przedstawiciele Volks.
frontu oraz socjaldemokraci, bez-
pertyjni niemieccy opozytcjoniści ź
komuniści.
W „Centurii Thalmanna* istnieje

cokolwiek inny podział, mianowicie
na tak zwane „Ziige”, których iło-
ściowy stan jest nieznany.

Niemiecka centuria początkowe.
walczyła na froncie aragońskim pod
Saragossą i Huesca na odcinku zwa-
nym „Czerwony Dom“, najbardziej
wysuniętym i pochłaniającym пар
większą ilość ofiar. Obecnie Niemcy
walczą w ramach „Brygady Między-
narodowej” w obronie Madrytu.

Dowódcami batalionów i centurniż
są oficerowie, mianowani przez do-
wódcę „Brygady Międzynarodowej”
w porozumieniu z wojskowymi wła-
dzami rządu Largo Caballero, nato-
miast dowódców plutonów i dzie-
siętników żołnierze wybierają sami.
Obok dowódców wojskowych wpro-
wadzeni zostali do oddziałów za
przykładem sowieckiej organizacji
komisarze polityczni, kierujący pro-
pagandą, wywiadem i dbający o po-
lityczne wyrobienie i uświadomienie
powierzonych żołnierzy.
Obok znanego dziś w całym świe-

cie nazwiska jen. Krebera i następcy:
jego jen. Heinz'a spotykamy nazwi-
sko niemieckiego pisarza Lu
Renn'a, który zajmuje w „Brygadzie
Międzynarodowej” stanowisko puł-
kownika. aż

Pod względem ochotniczego ele--
mentu „Brygada Miedzynarodowa““
przedstawia się jak mozaika naro-
dów. i ras. W skład jej wchodzą
Francuzi, Belgowie, Niemcy, Rosja-
mie, Czesi, Anglicy, Żydzi, Arabo-
wie, a nawet niedawno prasa donio-
sła o zaciągnięciu się do szeregów
czerwonych młodych Abisyńczy-
ków — synów jakiegoś Rasa, którzy
|pragną walczyć nie tyle przeciw
| Hiszpanom, ile przeciw  liczn
Włochom i Niemcom, obficie za:
jącym szeregi wojsk jen. Franco. '

„Brygada Międzynarodowa“ sta-
nowi pod względem odwagi i ideo-
wego wyrobienia rdzeń armii rzą-
dowej, broniącej Madrytu, i walczą
z Legią Cudzoziemską, Marokań-
czykami i być może Niemcami, któ- |
rzy po przeciwnej stronie wykomują
zadanie szturmowego taranu.

 

Nagrody i zasiłki
z Funduszu im. Marszałka J. Piłsudskiego
Uchwałą Senatu Uniwersytetu

Stefana Batorego w Wilnie z dnia
13 marca br. przyznane zostały z te-
goroacznych odsetek Funduszu im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego na-
grody po 300 zł. każda mastępują-
cym pra ikom_ Uniwersytetu:
Dzikowskiemu Mikołajowi, bibliote-
karzowi Biblioteki Uniwersyteckiej
w Wilnie, za całokształt pracy na-
ukowej z dziedziny nauki o książce,
a w szczególności za pracę p.t. „Or-
ganizacja oddziałów  kartograficz-
nych w bibliotekach naukowych”,
Mgr. Zwolskiemu Bogumiłowi. p. o.
asystentowi młodszemu seminarium
historycznego za całokształt pracy
naukowej, a w szczególności za pra-
cę p. t. „Sprawa zboru ewangelic-
ko - reformowanego w Wilnie w la-
tach 1639-41“, Docentowi Dr. Šwi-
dzie Witoldowi, adiunktowi zakładu
prawa karnego, za pracę p. t. „Za-
kład dla niepoprawnych w prakty-
ce sądów polskich”, Dr. Wystłoucho-
wi Sewerynowi, adiunktowi  Stu-
dium Historii Prawa litewskiego, za
pracę habilitacyjną p. t. „Posługi ko
munikacyjne w miastach W. Ks. Li-
tewskiego na prawie magdebur-
skiem do połowy XVI wieku”, Dr.
Zajkowskiemu Józefowi, asystento-
wi starszemu zakładu prawa cywil-

jego teorii", Dr. Iwanowskiej Wiłhel
minie asystence starszej Obserwato-
rium Astronomicznego za cažo-
kształt prac z zakresu fotometriś š
spektorskopii, Dr. Marcinkiewiczowi
Józełowi p. o. asystenta starszego
zakładów matematyki za pracę p.t.
„Sur les sćries de Fourier”, Dr. 5
charewiczowi Witoldowi, aldiunkito-
wi zakładu chemii organicznej za
pracę p.t. „O działaniu dwutlenkar
selenu na kamien i pinen”, Dr. Kon-
gielowi Romanowi, st. asyst. zakł.
geologii, za całokształt pracy| nauko-
wej, Inż. Odlanickiemu - Poczobut-
towi Stanisławowi, asystentowi star
szemu zakładu ekonomii rolniczej,
za całokształt pracy naukowej, Do-
centowi Dr. Kruszyńskiemu Janowi,
asystentowi starszemu zakładu hi-
stologii i embriologii za pracę p. t.
„Badania nad chrząstką”, I „Różni-
cowamie, morfologia i histochemia
chrząstki w kulturze tkanek”, I
„Czynniki wzrostu chrząstki długieg
kostniejącej”, wraz Zz  uwzględnie-
niem całokształtu jego pracy nauke-
wej, Docentowi Dr. Hurynowiczów-
nie Janinie, adiunktowi zakładu  fi-
zjologii, za pracę pt. „Zmiany chro-
naksj ukłałdiu przedsionkowego ucha
u królików pod wpływem niektó- nego za pracę p. t. „Wykładnia u-

staw według Petrażyckiego i według

  

krawaty — OSTATNIE N

WIOSNA i MODA... to:
bluzki jedwabne, haftowane, apaszki gazowe, pof-

„<zoszki, rękawiczki, torebki, bielizna damskaimęska

J. KŁODECK
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rych środków wago i sympatyko-
tr ' oraz za całokształt pra-
cy z zakresu chronakcji. :
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jptnacja powodziowa w Wilnie | na Wileńszczyźnie
W dniu 19 bm. najwyższy stan

wody na Wilii wynosił 5.45 m. Zator
lodowy, jaki się utworzył koio miej-
scowości Przewozy, w górę od Mi-
chaliszek, ruszył w nocy i spłynął,
nie wyrządzając szkód. Domy i
średni bieg Wilii jest zupełnie wol-
ny od lodu. Pokrywa loaowa znaj-
duje się narazie tylko w górnym
biegu rzeki.

Wszystkie dopływy Wilii są zu-
pełnie woine od lodu. Stan wody na
dopiywach nie ponosi się.

DŹWINA RUSZYŁA
19 bm. o godz. 17.20 ruszyła

Dźwina. W. Dziśnie utworzył się za-
tor długości 200 m. Stan wody wy-
nosi 6,54 m.

WIEŚ ODCIĘTA OD ŚWIATA.
POSTAWY. Na skutek znacz-

nego ocieplenia się temperatury,

przepływająca przez teren śminy
postawskiej rzeka Miadziołka wy-
stąpiła z bnzegów, zalewając znacz-

ne tereny około wsi Kóżki-Małe.

Wieś ta została zupełnie odcięta i

zawdzięczając jedynie swemu $órzy-

stemu położeniu nie jest zalana wo-

dą. Mieszkańcy jej sporządzili pro-

us RA S SOO i CEA A

Komunikat Biura
Pomocy Zi nowej
Komisje kwalifikacyjne rozpoczęły

już rozdawnictwo bonów na deputaty świą-

teczne i praca ich będzie trwała do 26 mar-

ca włącznie.

Deputat świąteczny składa się dla:

grupy Il-ej — 4 klg. mąki pszennej,pół

kig. słoniny, pół klg. miesz. kaw —cukr,

grupy Ill-ej — 6 klg. mąki pszennej,

t klg. słoniny, 1 klg. miesz. kaw. — cukr.

grupy IV-ej — 8 klg. mąki pszennej,

1 i pół klg. słoniny, 1 i pół klg. miesz

kaw — cukr.

Na podstawie bonów Magazyn przy ul.

Wiwulskiego 2 wydaje wyżej wymienione

artykuły żywmościowe w dniach od 20 do

26 marca włącznie w godzinach od 8-ej ra-

no do 18-ej wiecz.

Uprawnienia do otrzymania bonów na

deputaty świąteczne są następujące:

1. Bezrobotny powinien posiadać do-

wód zarejestrowania w Funduszu Pracy,

2.0 ile na dowodzie niema żadnej ad-

notacji — decydują Komisje Kwalifikac.

3. O ile na dowodzie jest adnotacja:

„Zgłosił roszczenie o zasiłek z Funduszu

Pracy” — prawo na otrzymanie bonu nie

przysługuje.
4. W razie adnotacji: „odmówiony za-

silek z Funduszu Pracy' — decydują Ko-

misje Kwalifikacyjne.

5. W razie znaku „O”* — prawo na о-

trzymanie deputatu nie przysługuje.

Bezrobotni samotni (I grupa) nie otrzy-

mują deputatów, natomiast mogą otrzymać

na trzy dni bony na obiady.
szat

List otwarty :
Proszeni jesteśmy o zamieszczenie na-

stępującego listu:

Do p. Prezesa Komitetu Obyw.

Pomocy Bezrobotnym w Wilnie,

Ponieważ poprzednie moje oświadaże-

mie nie zostało przez Komitet przyjęte do

wiadomości, to jako lojalny obywatel mia-

sta Wilna na ponowne wezwanie (L. K, B.

4526/I 2 dn. 6.3. 37 r.) jestem zmuszony

dodatkowo wyjašniė moje stanowisko w tej

sprawie, lecz w formie bardziej dokładnej. |

Każdemu obywatelowi państwa przysłu-

guje prawo mieć zaufanie, lub też nie mieć

go do poszczególnych osób, do poszczegól-

mych instytucyj i do poszczegó!nych orga-

mów. Otóż, spełniając swój obowiązek oby-

watelski, wpłacam podatki na rzecz mia-

sta. Z moich zaś podatków Magistrat, któ-

ry Sz. Pan reprezentuje, opłaca żydowskie

szkolnictwo prywatne kwotą 70.000 złotych.

Natomiast, gdy chodzi o prywatne szkol-

nictwo polskie, które jest bliższe każdemu

Polakowi, to z moich podatków nic na ten

cel od szeregu lat nie wpływa.

Jest to wymowny fakt, który świadczy

że hasło solidarności narodowej, do której

Sz. Pan mnie wzywa, ze strony tej insty-

tucji i tego odłamu społeczeństwa, które

Sz. Pan reprezentuje, w danym wypadku

nie miało zastosowania.

Również nasuwa się myśl każdemu Po-

lakowi, płacącemu podatki i ofiary na rzecz

bezrobotnych, że o ileby te 70.000 złotych

£amiast nie biednym żydom zostały rozdane

biednym bezrobotnym Polakom — to znacz

nie przyczyniłoby się do zmniejszenia klę-

ski bezrobocia, które panuje prawie wy-

łącznie wśród społeczeństwa polskiego.

To są przyczyny, które mnie osobiście

robią więcej wrażliwym na wezwanie „Ca-

sitas", a mniej na wezwanie tych instytu-

myj, które Sz. Pan reprezentuje.

Powyższą sprawę uważam za ostatecz-

uie wyczerpaną.

= CZESŁAW TABORTOWSKI

post,wm.sp.

my, za pomocą których utrzymują
łączność z innymimiejscowościami.|
Żadne niebezpieczeństwo dla mie-

(nia i życia ludzkiego w chwilio-|
becnej nie zagraża oraz nie zacho- |
dzi poirzeba ewakuowania luiności.
V ciągu ostatniej nocy woda ©-
| padła o 30 cm.

KRY NA NIEMNIE RUSZYŁY.
SZCZUCZYN nowogr. W dniu

'wczoiaszym w nocy kra na Niem-|
nie ruszyia. Przebieg przejścia 10-)
dów spokojny. Stan wody przy mo-
ście w Orli wymosi 3.58 m. ponad,

21 marca od wczesnego ranka
kilkaset na,oliainiejszych rań Win-|
|centyaek wyjdzie ze skarbonkami|
‚ па ш. Wilna, prosząc o datki dla
| najbiedniejszych, na,giodniejszych ©-
puszczonych starców i dzieci.

Wielkanoc się zbliża. |
Kołatać do serc przechodniów |

nie jest rzeczą łatwą ani przyjem-
ną: można czasem ostre słowo usiy-

szeć, mięcierpliwy spowkać gest...
Nie zniechęca to jednak zacnych
kwestarek. Wiedzą, że wieiu jest
wśród nas własną troską  obarczo-|
nych, przeciążonych kłopotami. Mi-|
mo to prosił rzucony Wincentyn-|
kom dla ich ubogich nie zuboży ni-
kogo, czyn miłosierdzia wypełni ser- |

W, dniu 10 marca 37 r. odbyło
się doroczne walne zebranie czioa-
ków Uddziału Wileńskiego $. A.
KR. P-u. Fo ziożeniu sprawozdań 1
wyczerpującej  dryskusji ustępujący
Łarząa ouzymał aosowuioriuru, po
jczem dokonano wyboru nowych
wiadz Uaaziaiu,
W wymiku wyborów został

 
po:

inż. arch. $. Narębski — prezes, J.
Vaprocki 'wiceprezes, Fr. Wojcie-

 

DO MIŁOSIERDZIA SERCA WILNIAN

Ze Stowarzyszenia Architektów w Wilnie

|nownie wylorany Zarząd w skłazie: -stwierazono m. in. potrzebę spopu-

poziom normalny. W dalszym biegu
Niemna około wsi Hołynka powsta-
ły zatory. Pogotowie przeciwpowo-
dziowe przystąpiło do usuwania za-
torów.

WILLA OPADA.
WILEJKA. Siine przymrozki

nocne i ogólne oziębienie. powstrzy-
mało gwaijiowne topnienie śnieżów
i w dniu dzisiejszyum zaobserwowa-
no zianiejszenie się przyboru wód
na Wilii o około 25 cm. Poz.om
Wulii wynosi 2 m ponad stan nor-
malny.

 

ce ofiarodawcy uczuciem zadowole-
nia, duszę rozjaśni, może nawet
szczęście niespodziewane przyniesie.

Nie omija,cie Wilnianie wyciąg-

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym i miejscami mglistym

ranku w ciągu dnia dość pogodnie.

Temperatura bez znacznych zmian.

Słabe wiatry miejscowe.

SPRAWY MIEJSKIE.

z nadchodzącymi

wyasygnować zł. 1.289 na polepsze-
nie dożywiania w okresie świątecz-
nym wychowanków i pens,onariu-
szów schronisk, burs, zakłaców dla
nieuleczalnie <chorych, ochronek i
przedszkoli dziennych  subsydiowa-
nych przez miasto oraz przeznaczyć
na ten sam cel zł. 50 Domowi Nocle-
gowemu dla kobiet.

 niętej ku Wiam skarbonki, przea
kwestującymi uchylcie czoła i grosz|
swój dąicie — |

Wielkanoc nadchodzi!...
Stanisława Świętorzecka. |

Przypomnieć trzeba, że Wileń-
skie Stowarzyszenie św. Wincente-|
go A Paulo liczy członków czynnych
300 wspierających 750.
W ciągu roku wspiera 2329 ubo-

gich: w tem 1244 dzieci w 537 rodzi-
nach. Utrzymuje w 2-ch zakładach
80 starców, prowadzi Bursę ala 50
sierot.

skiego, i H. Filipowicz-Dubowików-
nę. Do Sądu Koieżeńskiego weszli,
inż. P Grodzki, W. Markiewicz i A.|
Fonkiewicz. Do Kolegium Sędziów i
Sekretarzy wybrano: na sędziów
inż. J. Paprockiego i F, Wojciechow
skiego, na sekretarzy T. Jasińskiego
i 5. Narębskiego. j

Podczas duugotrwałej dyskusji

laryzowania zagadnień architekto-
niczno-urbanistjcznych wśród szer-

chowski wiceprezes, 1. Jasińsai — szych mas wileńskiego społeczeń-
sekretarz, 1. rieiinanowa —skarb- stwa. W wyninu zaecydowano zor-
nik, В. Swiecimski — czionek 4a- ganizować szereg popularnych  od-
rzępmu, A. Forkiewicz — delegat na czytów by przez uświadomienie о-
waune zebranie 5. A. R. F-u. Do
Komusji Kewizyjnej powoiano inž,
arch. P. Grodzkiego, L. Liub.ejkow-

Wczoraj w Inspektoracie Pracy
na  konterencji
cechów piekarskich ze. związkami
roboiniczymi miaia nastąpić osta-

| teczna likwidacja przec.ągającego
na tie umowy zbiorowej.

vudawcami a pracownikami
strej wymiany zdań i
sali przez 5U piekarzy, a w rezulta-

cie całkowitego zerwania konfe-

Ponieważ robotnicy przed kilko-

'W. mieście rozeszła się pogłoska,
że skutkiem wybuchu kotła w elek-,
trowni miejskiej ulegii  ciężkiemu
wypadkowi 2 robotnicy. Tymczasem
rzecz miała się w ten sposób, że z
niewyjaśnionych przyczyn pękł de-

|stylator wody. W następstwie tego
„wypacku zostali lekko poparzeni
| dwaj robotnicy. Pogotowie stwier-|

 
Zarząd mie'ski ma duże trudności

z zakupem miedzi na instalacje elek

tryczne przewidziane w planach in-|

westycy,nych elektrowni na rokbie- |

żący. Skutkiem wielkiego zapotrze-|

bowania miedzi, pozostającego w

związku ze zbrojeniami państw eu-

ropejskich, ceny tego meialu ulega-
ją z dnia na dzień intensywnej zwyż-
ce. Nienapotykana dotą fiuktwacja,

cen na gieldzie metalowej w Londy-|

W okresie zimowym 1936/37 r.
przystąpiło do egzaminów 130 osób,

składając 132 egzaminów, zktórych

116 dało wynik pomyślny. Stopień

magistra filozofii w tymokresieu-
zyskali: w zakresie filologii polskiej:

Bartoszewska  Blandyna, Fiedoro-

wicz Zygmunt, Fiedorowiczowa z
Sikorskich Maria, Rozenmanówna

Tauba, Sosnowiczówna Wiera, Stup-
kiewiezowa z Lenków Heleną; w 

porozumiewawczej |

 

Podczas| siejszym nowej konferencji.

obrad jednak doszło pomiędzy pra- |nicy przyjęli tę propozycję, zarzuca-
do o- |jąc, że na dziś również zwoałli ze-

opuszczenia|brania

rencji. |

bywateli przyczynić się do podnie-
sienia kultury mieszkania, domu a
w rezultacie i całego miasta.

Zaostrzenie się zatargu w piekarstwie
ma (dniami postanowili w wypadku
niepowodzenia konterencji, ogłosić
w poiudnie 20 bm. strajk, przedsta-
wiciel starostwa i inspektorzy pracy
zaproponowali zwołanie w dniu dzi-

Robot-

poszczególnych związków
piekarskich, które w w nie-
powodzenia i tej konferencji, ogła-
szają w dniu dzisiejszym strajk ge-
neralny м całym mieście. m.r.8.

Zła wola czy wypadek?
dziło poparzenie I stopnia, udziela-
jąc poszkodowanym pomocy, z któ-
rych jeden już powrócił do normal-
nej pracy, drugi zaś skutkiem popa-
rzenia nóg pozostaje jeszcze w do-
mu. Stan jego nie budzi żadnych
obaw. Obecnie badania idą w kie-
runku ustalenia, czy destylator nie
wybuchł wskutek złej woli.

Zbrojenia w Europie
a zakup miedzi przez Zarząd Miejski

nie zmusza tirmy elektryczne
wprowadzenia w katalogu cen ma-
teriałów zawierających miedź pew-
nej zmiennej, jako progresywnego
wspólczynnika ceny. W tych wa-
runkach nie sposób jest ustalić wy-
sokości kredytu na potrzebne zaku-
py, ponieważ iirmy zastrzegaą So*
bie korektywy w cenie przy zamó-
wieniach materiałów.

Egzaminy magisterskie na Wydziale
Humanistycznym U. S$. В.

zakresie filologii klasycznej: Doliń-
ska Anna; w zakresie filologii nie-
mieckiej: Gelfandówna Fruma, Gur-
wiczówna Rocha, Zielke Kurt; w za-
kresie. filologii francuskiej: Szczęsno
wicz Leonid; w zakresie historii:
Dzieszkowa z Jefimowiczów Anna,
Geniszyerówna  Debora, Kosiński
Zygmunt, Królikowski Tadeusz,
Onoszko Stefan, R rtówna Rai-
sa, Rubinėwas Fejga, Trocka Maria,

ylko naturalne, *
wyborowe produkty
mają zastosowanie
przy fabrykacji

zup w kostkach

o

odmiennych smaków
ułatwia

dokonanie wyboru:

1 Z н "At Ok OLI

POCZTA I TELEGRAF
— Urzędowanie poczty w n.edz.e

lę. W związku ze zwiększeniem się
ruchu w okresie przedświątecznym
— w niedzielę dnia 21 marca rb.
wiizystkie placówki poczlowo - ter
lekomunikacyne Okręgu Wileńskie-
go będą peinić służbę nadawczą w
godzinach następujących:
W Wilnie i większych miastach

—odgodz.9—11iod 15—18,w
mniejszych miejscowościach — od
godz. 9 —11 i od 14 —16,albood

| godz. 9 — 11 i od 15 — 16-ej.
Každa placėwka wywiesi oglosze

nie o godzinach swego urzędowania.
SPRAWY AKADEMICKIE

— Koło Historyków Stud. U.S.B.
podaje do wiadomości, że Zarząd Ko
ła ukonstytuował się w sposób na-
stępujący: Prezes — Markiewicz A-
lojzy, v-prezes — Czajka Andrzej,
sekretarz — Wieczorkówna Jadwi-
ga, skarbnik — Kozłowska Longina,
przewodniczący Komisji Religijnej—
Pawełczyk Edward.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Obniżenie opłat kart rze-

mieślniczych. Zarząd miasta obniżył
opłatę pobieraną przez Urząd Prze-
mysłowy I instancji za przepisanie
karty rzemieślniczej od rzemieślni-
ków zmieniających miejsce prowa-
dzenia rzemiosła, obniżając ją do 50
groszy. Obecnie opłaty z tego ty-
tułu wynosiły 3 zł. w tym 2 złote
za podanie i 1 zł. zaprzep:sanie kar-
ty rzemieślniczej. (h)
аВЕО лРч CADYaaSTT O

OGŁASZAJCIE SIĘ
W „DZIENNIKU WILENSKIM.

 ERADORAWEŃ dw ERZEWEEELB. BEST mio

Taatr i muzy<a

gnałny występ N. Młodziejowskiej - Szczur-
kiewiczowej. W dniu dzisiejszym o godz.

8.15 „Matura“.
W niedzielę, na popoludniowem przed-

stawieniu, po cenach propagandowych ko-
meda Wiliama Szekspira „Poskromienie

  

    

   

  

 

złośnicy”, W niedzielę wieczorem powtó-|

|

Kronika wileńska
, Kupione przez Akademicki Związek Sport.

— Teatr Muzyczny „Lutnia Występy

Janiny Kuiczyckiej. Dziś „łaniec szczęś-

cia” zabawna op. Steiza z Janiną Kuiczyce

ką i M, Wawrzkowiczem w roiach g.ów*

nych, M. Martowna, J. Ciesielski i zespół

— Pomoc na święta. W związku| baietowy są rzęs.scie okiaskiwani, Deko+

świętami wielka- |racje gustowne i pomysłowe są wedlug pro

nocnymi zarząd miejski postanowił|jesiów Bi. Grajewskiego.
Niedzielna poposuanówka w „Lutni“,

W niedzie.ę o godz. 4 pp. po cenacn pro-

pagandowych z udziałem J, Kuiczyckiej op.

„huse - Marie“,

Polskie Radio Gilno
į Sobota, dnia 20.3., 1937 r.

6.30. Piesń poranna. Gimnastyka, Mu-

L Dzien. por. Iniormacje i gieida roln.
| Muzyka. 8.00, Audycja dla szkół, 11.30. Au-

dycja dla szkói. 11.57. Sygnał czasu i hej-

mał. 12.03. Koncert or. 1. Rydera. 12.40.

Lzien. poł. 12.50. Skrzynka roln. 13.00, Kon
cert żyuzeń. 14.50. Wyprawa po promyk
siońca — słuch. dla dzieci, 1540. Wiad.
gospodarcze. 15.15. Koncert reklamowy.

13. Życie kulturaine. 15.30, Odc. prozy.

15.45, £ opereiek Jana Straussa, 16.15. O-
peretki francuskie. 14.00. Koncert solistów,

14.50. Przeg.iąd wydawnictw. 18.00. Poga-

danka aktuaina. 18.10. Wsad. sportowe.

18.20, Audycja: „Burza nad Oceanem Spo-

kojnym”. 16.50, Pogadunka aktualna. 19.00.

Audycja dla Polaków za granicą. 19.30. Go

dzina lekkiej muzyki, 20.25. Nowości lite-

rackie. 20.40. Dzien. Wiecz. 20.50. Pogadan

 

ka aktualna. 20.55. Przerwa. 21.00. Z oper.

komicznych. Transmisja z Berlina. 22.00.

Psychoanaliza - humoreska J. Czyścieckie-
go. 22.30. Mała ork. P. R, 22.55. Ostatnie

wiadomości dziennika radiowego. 23.00.

D. c. muzyki.

Stronnictwo Narodowe
KOMUNIKAT

Zarząd Grodzki Stronnictwa Na=
rodowego w Wiinie zawiadamia, iż
w Sekretariacie ul. Мозома М. 1
są do nabycia broszurki o przebiegu
źjazdu rrzedstawicieli Frasy INaro-
dowej na wsi. 'treść: Przebieg —
ieieraty — Uchwaiy. Cena broszur=
ki ŻU groszy.

Zarząd Grodzki.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
ŚRÓDMIESCIE

Wzywa kolegów do stawienia
się na zebranie organizacyjne w
niedzielę ania 21 bm. o godz. 12-е}
w iokaiu przy ul. Mostowej 1.

Kurs kandydacki w dzielni
śródmieście odbędzie się w 4
dn. 19 bm. o godz. 20 w lokaiu przy
ul. Mostowej 1.

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

przy ul. Popławskiej 2 m. 27 —ze-
branie kursu kandydackiego.

Dnia 21 bm. w niedzielę o godz.
10-ej zebranie plenarne członków w
lokalu przy ul. Popiawskiej 2 m. 27.

ZWIERZYNIEC — SOŁTANISZKI
Dnia 19 bm. w piątek o godz. 19

przy ul. Sołtańskiej 30 — zebranie
kursu kandydackiego.

Dnia 21 bm. w niedzielę o godz.
10-ej w lokalu przy ul. Soltaūskiej
30 plenarne zebranie członków.

N. WILEJKA
W dniu 21 marca rb. (niedziela) o

godz. i2-ej zebranie plenarne człon-
ków w lokalu S. N.

LANDWARÓW
W dniu 21 bm. (niedziela) w lo-

kalu S:; N. o godz. 12.30 zebranie
pienarne członków z reieratem kol.
žiermanowicza.

KOLONIA KOLEJOWA
W dniu 21 bm. (niedziela) o godz.

> Te Michi 2a: Bolulace. Boże-| 12 w lokalu S. N. zebranie członków
z reieraiem kol. Šlesickiego,

Młodz. Wszechpolska
ZWIĄZEK AKADEMICKI U. S$. В.

W dniu 20 bm. w sobotę, o godz. 
 

17-ej w lokalu przy ul. Wielkiej 24
rzenie sztuki O. Indiga „Człowiek pod mo-| m, 3 — plenarne zebranie członków.
stem". Przedstawienie niedzielne zostało za Obecność obowiązkowa.

AkakŁAkAkAŁAŁAAAAAAAAAA AkAkkkkk

IRADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘTĘ
w NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michał Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacja I ładowanie akumulatorów, słuchawek i radloodbiorników

PACHOWO, TANIO i SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.



Ja.

 

: Z za kotar studio

MIN. ŚWIĘTOSŁAWSKI W RADIO

zainauguruje cykl odczytów dla młodzieży.

W sobotę dn. 20 bm. o godz. 18.50 p.

Min. proi. Wojciech Świętosiawski wygło-
si przez radio przemówienie pt. „W jakiej

szkole ksztaicić młodzież po ukończeniu

Przemówienie p. min. Świętosławskiego

wiąże się ze sprawą organizacji liceów,

które powstaną z początkiem przyszłego

roku szkoinego, a więc od jesieni rb, i

dzielić się będą na ogólnoksztaicące, peda-

gogiczne i zawodowe. Do liceów tych

przyjmowana będzie młodzież, koncząca 4

klasy państwowych gimnazjów  ogólno-

kształcących, obok miodzieży z gimnazjów

prywatnych i ekstennow.

Przemówienie p. ministra, transmitowa-
me przez wszystkie rozgłośnie polskie, za-

początkuje specjalny сук! odczytów dla

miodzieży. Cyki ten rozpocznie się w pią-

tek dn. 9 kwietnia i nadawany będzie sta-

ie w poniedziaiki i piątki o godz, 17,00.

TRANSMISJA POLSKIEGO RADIA
Z PARYŻA

uroczystości przeniesienia prochów

Marszaika Focha

W. sobotę dn. 20 bm. odbywać się bę-
dzie w Paryżu uroczystość przeniesienia

prochów Marszałka Francji i Polski gen,

Ferdynanda Focha do Pałacu Inwalidów.

Polskie Radio organizuje transmisję

tej uroczystości. Transmisja oraz reportaż

sozpoczną się o godz. 18.00,

PIŁKARZE POLSCY W PARYŻU.

W. niedzielę dn. 21 bm. o godz, 17.40
Polskie Radio nadaje na wszystkie swoje
sozgłośnie reportaż telefoniczny red. Jana
Gryżewskiego z przebiegu .meczu  piłkar-

skiego Polska Zachodnia — Liga (Paryż).

Po reportażu inż. Zygmunt Skibniewski
wygłosi felieton pt. „Architektura polska

na Wystawie Paryskiej”,

„STABAT MATER" SZYMANOWSKIEGO

DO WŁOCH.

We' wtorek Polskie Radio organizuje

w sali Dómu Katolickiego ,„Roma” publicz-
ny koncert, w czasie którego wykonane

zostanie jedno z największych dzieł współ-
czesnej muzyki religijnej „Stabat Mater"
Szymanowskiego do słów polskich Józefa

Jankowskiego.
Koncertem tym zainteresowała się ra-

diofonia włoska, wyrażając życzenie tran-

smitowania go przez rozgłośnie w Turynie,
Mediolanie, Genui, Trieście, Florencji, Bol-

zano i Rzym IIL Ponieważ Włosi ze wzglę-

dów programowych mogą transmitować
koncert dopiero w czwartek — Polskie
Radio powtarza wykonanie drugiej części

koncertu dn. 25 marca o godz. 21.05 w sali
Konserwatorium.

Poza utworem Szymanowskiego wyko-
dany będzie dla radiofonii włoskiej utwór
„Witraże kościelne” Respighiego.

Oczywiście koncert ten nie wejdzie do
programu Polskiego Radia, gdyż słuchacze
mają możność poznania utworu Szymanow-

skiego wcześniej, bo we wtorek dn. 23 bm.

e godz. 20.00.

RZEMIEŚLNIK Z WILNA 750-TYSIĘCZ-
NYM ABONENTEM RADIA.

Na terenie Wilna zarejestrowano 750-
tysięcznego abonenta Polskiego Radia.
Jest to Zenon Sawicki, cholewkarz, za-
mieszkały przy ul. Zarzecznej 8/4,

Nagroda Polskiego Radia dla 750-ty-

 

FRANK.BUCK I FERRIN FRASER.

„Kiyvipazury“
MW strzaskanym kadiubie соё się

ruszało. Początkowo było to coś
mętnego, jak cień na wodzie, ażwy-|
murzyto się zwolna na zewnątrz i
przybrało barwę zieloną, Powstrzy-
małem oddech. Pysk krokodyla —
rzedzyiwiście olbrzymi nad wszelkie
porównanie — wynurzał się powo-
li... Ukazał się łeb gada i ślepia.
Pewnie z metr okrutnej, długiej
paszczy wypłynęło z rozbitego okrę-
tu zanim potwór dostrzegł cień czół-
na. Chwilę trwał nieruchomo, wresz
cie z miewiarogodną szybkością
zniknął w czeluściach podwodnej
ruiny.
— Naga Besar! — zaintonowali

Dajakowie. — Naga Besar! Teraz
tuan wierzyć w smoka?

Musiałem się zgodzić, że Naga
był wyjątkowo olbrzymim krokody-
lem i powiedziałem im to. Ale smok
czyj nie smok, zapragnąlem go zło-
wić. Krokodyl tej wielkości jest rzad
ki jak platyna i w Ameryce robiłby

Dziś.

p
o śą z.

Giełda zbożowo -towarowa
i Iniarska w Wilnie

Dnia 19 marca 1937 r.

Ceny za towar średniej handlowej ja-

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

Wielki triumt ARCYDZIEŁO FILMOWE

Lupomniana fymtonit
W roli człowieka „„Skofiezonego“ —JEAN HERSHOLT. Nadpr.: Dodatek i akt:
 

 

 

 

 

 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. ==
{-со wag. st. zał.). Ziemiopłody—w do: HELIOS Džiš film

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- : dla >

szych ilościach, wszystkich
W złotych: Z płomiennych kart Prawdy Dziejowej. W roli tytułowej słynna gwiaz

Żyto I stand, 696 g/l *) 23.00 — 23.50 da KAY FRANCIS. Autentyczna i porywająca treść
żyto П stand 670ŚM 2250 — 300 Nadprogram Atrakcje i aktualia. Pocz. o g. 4-ej

szenicaI stand. 7. 29.50 — 30.50 Po'ężny
Pszenica II stan. 710 g/l*) 28.00 — 29.00zj .MARS| im DON BOSCO618/673 gl 24.00— 24.50 Pacz, o g. 2-ej  gij:v p.t.
Rpa aa” BOR Z Wyświetlany w Polsce pod wysoką Opieką Jego Eminencji Ks. Kardynała
GE UO 1 AUGUSTA HLONDA i pod protektoratem Akcji Katolickiej

Owies aGEdPeer # == 281 Z powodu imienin Marsz. Śmigłego-Rydza: Wręczenie buławy marszałkowskiej

Owies II w 445 g/l 2150 = a> Polskie Kino | Dzis cz-rująca
Gryka 610 g/l .50 — 30.50 Е :
Siemię lniane b, 90*/ £-00 Światowid Rarta
wag. stoc. 2 ai = > | =
Len trzep. stand. о- a Akis w ła» Р

o 66 Wpozosts Lg Slezak, Ida Wast I jnżyn b. I sk, 216.50
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. I sk. 216.50
Len trzep, Miory b. SPK
sk. 216.50
Len trzep stand. Traby b.
I sk. 216.50
Len czesany Horodziej b.
I sk. 303,10
Kądziel Horodziejska Ъ. 1

sk. 216.50 1520.00 — 1560.00
Targaniec moczony asor-
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.

1680.00 —1720.00"szej popisowejzzorj „Blond Carmen

JAN FR
WIELKA 11, tel. 19-69 WILNO —

1850.00 — 1890.00

1520.00 — 1560.00

1950.00 — 1990.00

Giełda warszawska
z dn. 19. 3 37.

| Dewizy:

| Berlin 212.36 211.94
1 Gdańsk 100.20 99.80
i Amsterd. 288.70 289.40
! Londyn 25.80 25.87

ist. od 1860 r. Ww. WELER

Wiino, Sadowa 8

| R J. Ss SA pół 526,

| Prega Ia 1846 | GRAMOFONY i PŁYTY
Akcje: | poleca z tej branży Chrześcijańska F-ma

 

i 3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.00
» ” ” „ 64.25

5 proc. konwersyjna 55.50 55.00

w

 

я poleca: :
Wykwintną bieliznę damską | męską. Trykotaże, Bluzki, Swetry, Pulowery. Naj-
nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki. Fartuszki szkolne

| gospodarce. FO Cenach wyjątkowo najniższych

 

gwarantowane polęca Gospodarstwo Ogrodnicze

Róże i Dalje
Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

 

 

! Bank Polski 100.00

! Papiery: ! i. malicka

Wilno, ul. Mickiewicza 6
Tamż= przedśw ąqteczna wyprzedaż naczyń

łych rolach:
Nadprogram atrakcje

LICZKA
$-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“)  

PRACOWNIK
umysłowy z  długol.
praktyką biurcwą —
pisze na maszynie —
b. felczer wojsk., AŻ

  

Tapczany. otomacy, meble kludowez
poleca

WACŁAW MOŁODECKI
Jagiellońska 8. Ceny konkurencyjne. @

 “ tel. 1057 beznany a rolnic-
twem, poszukuje ja-
kiejkolwiek posady.
Opinię posiada do-
brą. Zgłoszenia: Ru-
domino pod Wilnem

papapa M. Basiukiewicz.| |
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5 „ kolejowa 53.00 53.75
6 dolarowa 50.00 kupon 51.72 EA SIDA

| 4  „  premj. dolarowa 45.00 45.25 : = Žas аН
„7 „ stabiliz 36800 kupon 75.28 200 — za 8 s
| 4 7 konsolid. 5250 5275 «upno $ NAUKA ŻJÓ PRACA $

waluty: I SPRZEDAŻ | į POSZUKiw. By
Dol. amer. 528 i pół 2 * ° .. &

. 124. Х i S хMarki niem. 124.00120. DO SPRZEDANIA | [astytat 2 Anna

@с dwa łóżka na kana- + || mań z szyciem bie- ъ
i (z ta Cie dyjskich siatkach z i i i i izny poszukuje, szy- : 5

| włosianemi  matera- prmanISty, cia po domach, wy- WGIA
} cami, żelazne łóżko, Ż-k aw. Michalski Nr.| magania skromne, Ła- W. DO ŁŁO
mi i i k zegar ścienny, eta- 10 m.* 2 (obok Kura- skawe oferty doadm. ul. $-to Jańska 6

ieSięCZni żerka,  taburet do_ torjum Szkoln.) pod „krawcowa“. tel. 22-35,
| fortepianu, obrazy i“ TĘ

stalugi Przewodnik STUDENT U. S, B.| ADMINISTRATOR | ——— —— ——
! Katolicki za rok 35 i przygotowuje fakrów|Przyjmie w admini- Zakład optyczny

- 36. Oglądać od 17 aeż udziela lekcji z|Strację, zarząd lub
GOEERZWERRZTRZNZE ZEZEENEAREPED do 1. Mostowa 19 zauresu gimnazjum r|nadzór dom 5 pro-
sięcznego abonenta przypadnie tym razem m, 6. wvnek.em  qwaranto- wadzeniem lub bez
przedstawicielowi ubogiego rzemiosła Ziem my wanym — może być a Zam- :

Północno-Wschodnich. P. бан!сЫ! гаруйа: «овооеенеенеееввеееое|5 saw lub > 726% lea. j |
i Fa iady —- zgloszeniai _ E

ny przezprzedstawicieli Rozgłośni Wileń- DZIERŻAWY į do Admimstracii „Dz. į E ali a
skiej Polskiego Radia, co życzył by sobie į Wil. pod „korepe- POSZUKUJĘ i ji

RAA w aa Tže ++0000000000000000009 tytor“ Ry. jako przycho- ELL IU zk
a młodego małżeństwa, które z em Е ca, pomocy przy!

zdobywa najniezbędniejsze statki gospo- | „| STUDENT U.S.B. gospodarstwie z szy- Wileńska25, tel. 16-34
larstwa domowego najmilszym prezentem WYDZIERŻAWIĘ udziela korepetycjj— ciem i reperacją bie- wykonuje binokle i o-

| zajazd i piwiarnię w specjalność: jęz. ła-
Bołtupiu Nr. 9 Wił- ciński, niemiecki, Po-
komierska 1 m. 5. FSE9—11 |

będzie serwis stołowy i zegarek, aby przy

jego pomocy można było słuchać programu
radiowego z programem w ręku. |

 

20 -
się między! szczęki i uniemożliwia
zamknięcie paszczy. Nie mogąc wró-
cić do rzeki z otwartą paszczą, boby
się utopił, zostaje na grząskim brze-
gu, gdzie  lkrajowcy znajdują go po

'szaloną furorę. Trudność polegała śladach. :
„na tym, jak go złapać, "Wiedziałem, że Nagi Besara w

Krokodyle łapie się zwykle w; ten sób nie schwytam. Po pierw-
rzekach lub na brzegach rzek. Na-, sze, gdyby się zapuścił w górę rzeki,
wet morskie Ikrokodyle mawiedzają to niemożliwością byłoby wyśledzić
strumienie, żeby się pożywić i zło- go, a po drugie miałem wrażenie, że
żyć jaja. Krokodyl składa od dwu- był za stary, aby się dać nabrać na
dziestu do dziewięćdziesięciu jaj w, małpy na kijach. *

|gnieždzie z odpadków roślinnych, est jeszcze inny sposób na kro-
|które zgarnia ma kupę na brzegu. kodyle. Bierze się kawał rotangu
| Jaja wykluwają się pod wpływem (który jest prawie tak mocny jak
gorąca, wywołanego  fermeniacją stalowy kabel) — dugości jakichś
zieleni, i ciepłymi promieniami słoń- -dwudziestu metrów i na końcu przy-
ca. Małe rozbijają skorupę przy po- wiązuje dwa metry moczej liny kra-
mocy „zęba. jajowego” na końcu jowego wyrobu. Włókna są rozstrz
paszczy. Świeżo wykluty krokodyl qione, tak że gdy krokodyl ie
jest dwa lub trzy razy dłuższy od ja-

 

  

chwyta małpę, ostry kij dostaje miu, pętlica, do której jest umocowana

lizny, pielęgnowania kulary, ściśle wedłuś
chorej osoby lub t. p. recept p.p. lekarzy o-
Subocz 39 m. 7. kulistów. Poleca naj-

nowsze modele,

lina, Gdy krokodyl połknie przynę-
tę, napięcie liny przeciąga mu ha
czyk przez gardło. Haczyk zaczepia
się, a ostre wrzeciono zapiera się po
przeciwległej stronie. Hak nie da się
wyrzucić i długa lina rotangu unosi
się na powierzchni wody.

_Załażyłem cztery haki z podsku-
banymi białymi kurczętami, Białe są
lepsze od ciemnych, bo krokodyl
może je (dojrzeć z większej odległo-
ści.  Wyjechałem z Alim na zatokę
nad zatopiony okręt i tam zostawi-
liśmy przynęty. Ptaki i rotang ply-
wały po powierzchni. Naturalnie
drobne fale powoli znosiły wędki z
nad kryjówiki olbrzymiego krokody-
la i rozpraszały po zatoce. Trzeba je
więc było nastawiać dzień w dzień.
O zakotwiczeniu nie mogło być mo-
wy, bo Naga Besar zwietrzyłby pi-
ismo nosem i-nie dał się skusić. Nie
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‘ w. R ZAGINĄŁ
8.1 marca na Zwie-
i OC NE rzyńcu pies airedale-

я terriere, żółty z czar-
-— mem siodłem i szyją,

Stroje- kudłaty, ogon krótki,
nieina wzrost około 70 cm.,
prawa czerwona skórzana о-

* forte - broża i znaczek z
pianów napisem _ „Bydgoszcz

i pianin (Nr. 237“. Proszę ła-
'skawie odesłać

S. Kirdejko, względnie udzielić
b. majster firmy informacyj Sosnowa
K. Dąbrowska,

ul. Mostowa 15 m.3 2a ZE
€00000509090000000009

$ PomÓŻMY
BLIŹNIM

PRZYBŁĄKAŁA SIĘ
suka maść szaro-brą-
zowa rasy chart. O-
debrać Piaski 52—1.
Po trzech dniach u-
ważam za własność,

©0006

 

 

" WDOWA
lz 2-giem dzieci, szy-
ciem mogłaby zarobić
na. utrzymanie lecz
mie ma za co wyku-CZYTAJCIE RNA

1С 2 lombardu ma-IROZPOWSZECH- |5zyny, Łask. ofiary
NIAJCIE PRA»Ę „na „kupno maszyny”

przyjmuje adm, „Dz,
NARODOWĄ Wil”, tamże adres.

“ sa

Pore SETY ass WDOWA
i p Golnies dzieci, w
ZGU BY „wieku szkolnym, .z po-

į wodu choroby i nę-
2420000000000040040200 = prosi UE

= = es w admin, „Dz.
ZGINĄŁ Wileńskiego”.

pies rasowy

 

 

„poin-
„ter“ bez ogona”, ko-
"for brąz z białym, OSOBA

roszę odprowadzić .BEZ ŚRODKÓW
za wynagrodzeniem. do życia urzędniczka
„Przywlaszczenie 'bę- pocztowa zredukowa-
„dę ścigał sądownie, wana. O pomoc dla
Bujwid, Sołtaniska 26 niej prosi CARITAS. -

$ 693—1|2&ш1шшв 8.
 

czyć się z Billem Westleyem.
: Tuan chcieć Naga Besar? —
zapytał Ali.
— Naturalnie, ale nie mogę na

niego tracić więcej czasu.

— Zostaw mnie, Tuan, i sam jedź
do Tuan Westley. Może ja schwytać
Naga.

Powiedział to tak poważnie i z
taką pewnością siebie, że nie mo-
głem się powstrzymać od uśmiechu.

— Dobrze, Ali. Tak czy owak,
miałem cię zostawić. Trzymaj węd-
ki nad kryjówką. Ale nie wiem, czy
ci się uda, .

Zostawiłem więc Alego w San-
dakanie i naokoło wschodniego. cyjp-
la Borneo udałem się na zatokę Dar-
wielską, Bill Westley, mój stary przy
jaciel, administrował tam ogromną
plantacją kouczukową i tytoniową.
Gdym mu powiedział, że próbowa-  salk, dostają mu się w. szpary mię-

ja i od urodzenia samodzielny, Co dzy zębami i bestia nie może kąsać.
rok przybywa mu normalnie stopa Hak, długości siedmiu cali, ma
długości. od wrzeciona do ostrza icztery cale. |

Najlepszą przynętą na krokodyla Alle bardzo się różni od zwykłego
jest żywa małpa. Krajowcy wbijają haczyka na ryby. Wrzeciono jest na
na brzegu na krzyż dwa ostro zacię- końcu zaostrzone, a hak nie jest kol
te kije i do skrzyżowania przywią- czasłty. W! połowie długości wrzecio- 

bez słuszności podejrzewałem po-
twora o nadmierną mądrość, Przez
cztery dnia ja i Ali z pomocą Daja-
Ikėw zakładaliśmy wędki i czekali.
—Na nic, Ala — rzekłem w koń-

cu. — Stary jaszczur chytrzejszy od
nas, Nie mogę dłużej czekać. Muszę

zują małą małpkę. Gdy krokodyl na, trochę bliżej ostrza, znajduje się jechać na zatokę Darwelską zoba-

łem schwytać Nagę z zatoki Sanjda- |
kańskiej, roześmiał się szeroko.

— Chciałbym, ażebyś go złapał,
Frank — rzekł, — Nasłuchałem się
tylu kłamstw o tym głupim kroko-
dylu, że już mi to zbrzydło.

(C. d. n.)

МНЫИРОРИЕЕИНЕ? орчеГЕНЫ,ЗЕ TIEMS VA ISIAA SIS S ATLS LKLI NO NIOGALIA PSTNN NIN,ITIL

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

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca:

 
Drukarnia A. ZwierzyńskiegoWilto, Mostowa 1.

zastrzega |
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