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Anglia wystąpi w Lidze
0 uznanie podboju Abisynii

RZYM 30.3. Londyński kores-
pondent „Tribuny” informuje, że
rząd angielski zamierza wystąpić na
najbliższej sesji Zgromadzenia Ligi
Narodów z inicjatywą w sprawie u-|
znania de jure włoskiego Imperium
Airyki Wschodniej. Zagadnienie to
jest obecnie przedmiotem badań ze

Niemcy kłajpedzcy
RYGA 30.3. Na ostatnim posie-

dzeńiu sejmiku kłajpedzkiego stwier
dzono, że liczba mieszkańców Kłaj-
pedy podniosła się do 60 tys. dzięki
napływowi Litwinów.

Dźwina zatopiła kilkaset gospodarstw
i miasto Grive

RYGA 30.3, W nocy z niedzieli
na poniedziałek: groziło Dyneburgo-

wi zalanie śródmieścia, Poziom

Dźwiny podnosi się do wysokości

wałów ochronnych.  Zarządzono
alarm i ewakuację śródmieścia. Je-

Wobec tego|
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jstrony oficjałnych czynników  bry-

tyjskich, które ponadto nawiązały w
tej sprawie kontakt z innymi rząda-

| mi, aby sprawa mogła być załatwio-

na przez Zgromadzenie: Ligi Naro-

dów: które zbierze się 26 maja, ce-

E przyjęcia Egiptu do Ligi Naro-
ów.

nie chcą Litwinów
większość niemiecka sejmiku wypo-

, wiekiziała się przeciwko dalszemu

| powiększaniu ilości mieszkańców

| Kiajpedy, motywiując deficyto-
wym budżetem miasta.
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PARYŻ. 30.3. Z Barcelony dono-

szą, że poważny kryzys polityczny,
spowdiowany dymisją rządu kata-

lońskiego, nie został dotychczas roz-

wiązany mimo gorączkowych usiło-

wań prez. Companysa, odbywające-
go nieustanne konferencje z prze-

wódcami anarchistów, generalnej

konfederacji pracy, partii zjedno-

czonych marksistów i innych ugru-

powań skrajnie lewicowych. Kryzys
spowodowany został coraz poważ-
niejszymi trudnościami aprowizacyj-

,dnak wały wytrzymały napór wody

i miasta uniknęła katastroiy. Nato-

miast później od Dyneburga Dźwi-

na wobec olbrzymiego zatoru w

Ku:zeme zmieniła koryto i zatopiła

kilkaset gospodarstw i miasto Grive. 

 

Porozamienie Htera 2 wodzem pogan niemiecki
Generał Ludendorff

BERLIN30.3.Ogłoszono dziś o-
ficjalnie wialdomość 0 wymianie

zdań między konclerzem Hitlerem

a gen. Ludendoriem. Wiadomość ta

jest _ niewątpliwie sensacją 'we-

wnętrzną, niepozbawioną pewnych

akcentów  zewnętrzno - politycz-

nych. Wiadomość ta mówi wyraź-

nie 0 usunięciu dotychczasowych

tarć w stosunikach między kancle-

rzem i sędziwym wodzem  niemiec-

kim z okresu wojny światowej.

Podstawą tego porozumienia jest z

jednej strony uroczyste uznanie

przez Ludendoriia zasług kancierza

w dziedzinie „rozdarcia hańby Wer-

salu“, przywrócenia potęgi zbrojnej

Rzeszy i jej pełnej suwerenności nad

Renem, z drugiej strony zaś

kreślenie przez kanclerza  dziejo-

wych czynów gen. Ludendoriia i u-

roczyste zadeklarowanie, że Trze-

cia Rzesza i jej siła zbrojna poczu-

wa się znów do osobistego pełnego

zauiania kontaktu z Ludendoriiem.
Podkreślić należy, że tarcia, o

których wspomina komunikat, da-

tują się jeszcze
istnienia ruchu narodowo - socjali-

stycznego, Gen. Ludendorif był —

jak wiadomo — pierwotnie czyn-

nym członkiem tego ruchu, potem

jednak odseparował się od urzędo-

wych doktryn narodowo -socjali-

(ROESAS NPI SOWASTER СЕСЗЕ OOWANAOROOOW AE ORROEE OZSCEA

WIZYTA: WŁOSKA : W BELGRADZIE.

 
Hr. Ciano, włoski min. spraw zagr.

od pierwszych lat |

powraca „na łono” narodowego socjalizmu ©

stycznych i usunął się w zacisze do- : rozumienia kanclerza Hitlera z gen.

mowe, gdzie wspólnie ze swą żoną | Ludendorifem zacholizi ciekawe py-

dr. Matyldą Ludendorii rozwinął| tanie, czy i w jaki sposób porozu-

płodną lcziałalność publicystyczną.|mienie to odbije się na działalności

Na łamach swego dwutygodnika|Ludendorifa. Przypuszczać też moż-

„Am  heiligen  Quell Deutscher |na, że Ludendorii mimo podeszłego

Kraft" i w różnych licznych wydaw-| wieku,

nictwach Ludendorii rozpoczął pro-| Trzeciej Rzeszy szersze pole

pagandę na rzecz swoistego r.

topoglądu filozoficzno - religijnego, —.

który — mimo analogii z narodo-|

wym socjalizmem — w wielupunk-| Jubileusz $. 6. 6. W.

tach szedł znacznie dalej, niż teorie >

olicjaine. Wydawnictwa Ludendoriia| w Warszawie

WARSZAWA ś0.3. W. dniu 10
znane są już oddawna z gwałtownej,

kampaniiantychrześcijańskiej,głów-|

nie A:: psor train od.|czerwca odbędzie się wWarszawie

badź. RE ) ы_° ==] jubileusz 20-lecia Szkoły Głównej

tek aGz wie Рар
й > A odbędą się zjazdy łachowe. związ-

politycznych  Ludendorfft pozwala ków rolników, leśników iogrodni-
sobie również na wielokrotne uchy-| ków w dniach 11 i 12 czerwca.

lanie się >oficjalnego punkta wi-j

dzenia. ak więc wycholdząc ze j

wspomnianych założeń religijnych, Kronika telegraficzna

Ludendorff bez entuzjazmu ocenił ** W/ Pradze czeskiej nieznani sprawcy

oś Berlin—Rzym, uważając Włochy| skradli 10,55 miligramów radu z pracowni

faszyjstowskie za domenę wpływów| Instytutu Radowego.

„kleru katolickiego. Wojna domowa ** W/ Buenos Aires zmarł światowej

|w Hiszpanii była dla Ludendorifa|stawy powieściopisarz urugwajski Horacio

rozprawą masonerii z jezuitami i nie|Quiroga.

podziela om ' urzędowych sympatii * Prezydent U. S. A. Roosevelt wydał
„niemieckich dla gen. Franco. || rozporządzenie ustanawiające w dn. 6

| obliczu przywróconego teraz po-|sierpnia „Święto Armii" na pamiątkę

z przystąpienia Stanów  Zjedn. do wojny

światowej w 1917 r. я

** W Egipcie, pod Abukirem odkopano

świątynię bogini Izydy, zbudowaną przed

5 tysięcami lat. Świątynia jest znakomicie

zachowana.

** Na uroczystości koronacyjne w Anglii

Rzesza niemiecka wysyła 3 wojskowych:

marsz. von Blomberga, admirała Schulza i

generała lotnictwa Stumpffa.

** Stan zdrowia Paderewskiego popra-

wił się. Znakomity muzyk odbył wczoraj

spacer po raz pierwszy od 2 tygodni,

** Pod koniec kwietnia premier jugo-

słowiański Stojadinowicz ma udać się do

Rzymu, celem rewizytowamia hr, Ciano.

Austriacka wizyta
w Rzymie

RZYM 30.3. Dzienniki donoszą,

że kanclerz Schuschnigś przybędzie
do Rzymu w dniu 3 kwietnia. Kan-
clerz spotka się z Mussolinim oraz

złoży wizytę w Watykanie.

dzia-

 

 
 Dr. Stojadinowicz,- premier

Jugosławii ‚
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Bezwątpienial...
Najelegantszy płaszcz demisezonowy od zł. 36—, najmodniejszy dzisiaj nieprzemakalny

płaszcz „Chevalier" od zł. 26—, najmodniejsze koszule od zł. 4,90, krawaty od zł. 0.90

nabędzie w wielkim wyborze ELEGANCKI PAN

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 9 lei 6-46 ;

ITW

pod Pozoblanco
Anarchia panuje w Barceionie

TU AAKDATTAYANKAAAEANKLUKU

Krwawe walki

znaleźć mógłby jeszcze w,

nymi, a przede wszystkiem brakiem
' chleba oraz coraz gwałtowniejszą

presją ze strony skrajnych elemen-

| tów lewicowiych, domagających się

| rozpoczęcia otensywy, stale dotych-

| czas odkładanej przez rząd kataloń-
| ski, Mimo usiłowań prez. Company-

"sa, mających na celu wciągnięcia
' skrajnych lewicowych organizacyj z

| anarchistami włącznie, do  rząjuu,

'kryzys polityczny o tyle się kompli-

kuje, że przedstawiciele tych orga-

nizacyj domagają się ścisłego wy-
konania ich programów społecznych
a mianowicie dalszej rełormy rolnej

wsensie skasowania nawet  drob-

nych indywidualnych gospodarstw

rolnych i kolektywizacji, całkowite-

„go oddania przemysłu pod kontrolę

komitetów robotniczych, wreszcie

rozpoczęcia natychmiastowej  ofen-
sywy przeciw powstańcom.

Prez. Companysa, który do ostat

| nie chwili starał się uchronić adса!-

| kowitej zależności od skrajnej lewi-
jcy, t. j. od komunistów i anarchistów

| czeka ciężkie zadanie wobec, coraz

bardziej zdecydowanego stanowiska

wspomnianych partyj.

Do trudności tych dołącza się je-

szcze i zagadnienie stosunków z rzą

dem w Walencji. Jak informuje

„Jour”, prez. Companys oświadczyć

miai lūziennikarzom  barcelońskim,
że cokolwiekby się miało stać, nie

pozwoli aby rząd w Walencji wtrą-

cał się do spraw Katalonii. Napręże- nie stosunków między Walencją a
Barceloną potwierdzają poza tym

ostatnie manifestacje ludności Bar-|
celony, przeciw wysyłaniumilicjan= |

tów katalońskich na odsiecz Madry-

towi. Ludność Barcelony zmusiła mi

licjantów, załadowanych już na sa-

moclody ciężarowe ao powrotu do

koszar, wznosząc okrzyki: „na front

do Huesca i Teruel", t. j. do dwóch

najbardziej zagrożonych przez pow-
stańców punktów Katalonii.

PROTEST ANGLII
LONDYN 30.3. IAgencja Reutera

komunikuje: naczelny . dowódca

brytyjskich sił zbrojnych na morzu
Śródziemnym otrzymał instrukcję

zaprotestowania wobec  państwo-

wych władz morskich w Kadyksie w

sprawie trzech statków brytyjskich

„Meininridge“, „Stanholm“ i „Sprin-
gwaer”, które w marcu zostały za-

trzymane przez okręty powstańcze.

Rząd brytyjski czyni wszystko, aby  
BIAŁOGRÓD 30.3. Wielką sen-

sację wywołało aresztowanie urzęd-

nika Banku Narodowego i członka
redakcji dziennika „Wreme” Nena-

da Popowicza, brata naczelnego re-

dalkktora tegoż dziennika p. Luby

Popowicza, pod zarzutem czynnego

udziału w akcji komunistycznej.

Wi związku z aresztowaniem prze-

prowadzono rewizję w nr alkcji

„Wreme“ i w Banku Narodowym.
Luba Popowicz podał się ido dymisji.

Twierdzą, że Nenad Popowicz
członkiem komitetu wykonawczego
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prawo zakazujące przewozu ma-
teriału wojennego na statkach bry-
ty,skich bylio ściśie przestrzegane, a
zotem  posiępowanie w trzech
wspomnianych wypadków jest ze
strony władz powstańczych mieuza-
sadnione.

POZOBLANCO ZMUSZONE BĘ-
DZIE PODDAĄAC SIĘ

AVILA 30.3. Korespondent Ha-
vasa donosi, że odkiiku dni prowa-
dzona jest ożywiona działalność
wojsk powstańczych w okolicy: Po-
zobianco. Pierścień linii powstań-
czych zacieśnia się wokói - miasta z
-dnia na dzień. Lotnictwo powstań-
cze bez przerwy bombarduje tyły
nieprzyjacieia, jak również i samo
miasto, w którym 5Копсесгомале są
liczne oddziaty brygaay mięazynaro
dowej. Oddziaiy te zostaiy wysłane
do Pozobianco z Aibaceie i Karta-
giny z zadaniem przerwania za wszel
ką cenę „drogi węgla”, prowadzącej
do terenów powstanczych. Usiiowa-
nia wojsk rządowych wydosiania się
z miasta wskazują na to, że zapasy
zarówno środków żywności, jak i a-
municji są na wyczerpaniu i miasto-
— musiało się już wikrótce pod-

6.

KONTRATAK NA BAGNETY
SALAMANKA 30.3. Komunikat

oficjalny sztabu wojsk  powstań-
czych donosi: grupa armii Madrytu:
około gdaz. 15-ej nieprzyjaciel roz-
począł atak na miejscowość Araba-
ca. Silnym kontratakiem oddziały:
odparły nieprzyjaciela, zadając mu
duże straty, W kilka godzin później
nieprzyjaciel podjął nowy atak, tym
razem na odcinku Cuesta de Las Fer
lices. Wojska powstańcze brawuro-
wym kontratakiem na bagnety od-
parły nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel
zostawił na piacu 40 zabitych, więk-
szą ilość karabinów i broń maszy-
nową.

STUDENCI PORTUGALSCY _OR-
GANIZUJĄ POMOC POWSTAN-

COM e
LIZBONA 30.3. Pięćdziesiąt sa-

mochodów ciężarowych opuściło Liz
bonę, udając się do Sewilli. Jest to

już druga kolumna samochodowa,
zorganizowana przez studentów por

tugalskich, wioząca ciepłą odzież,

środki lecznicze i aprowizacyjne dla
rannych powstańców.

 

Redaktor rządowego pisma w Jugosławii
czynnym komunistą

jugosłowiańskiej partii komunistycz-
nej. Poza nim aresztowano jeszcze
kilka osób, m. in. dra De'ana Popo-
wicza, lekarza, brata Nenada |
by. Sprawa ta nabiera specjalnego
zabarwienia w zestawieniu z wy-
wiadem, udzielonym przez ministra
spr. wewn. ks. prałata Koroszeca w
„Rheinisch westfaellische Ztę”, w
którym ks. Koroszec stwierdza, że
wiellkie dzienniki białogrodzkie za-
гайопе są komunizmem, nie wylą-

był |czając organu rządowego „Wreme”
od chwili, kiedy jego naczelną
dakcję objął Luba Popowicz,

те-



 

Zjazd Związku Gmin
 

Wiejskich
Sanatorzy tradycyjnie kompromitują:samorząd

W związku ze zjazdem woje- łując się na paragrały 16 i 18 statu-
wódzkim delegatów gmin wiejskich| tu Związku, zaleca zgłaszanie winio-
woj. wileńskiego, organizowanym w| sków delegatów do porządkiu dzien-
Wilnie 31 marca r. b. przezZwiązek | nego na piśmie, przynajmniej na ty-
Gmin Wiejskich R. P. Zarząd tegoż| dzień przed terminem zjazdu. W-ś
Związiku rozesłał do zarządów $min-| tegoż okólnika ułożony przez Zarząd
nych z terenu woj. wileńskiego okól-| Związku porządek obrald zaiwier-

* wypadnie fotografia kobiety, której

 

nik, w którym między innymi powo-

 

Wzmożenieruchu turystycznego we Francji
w.czaSsie świąt

PARYŻ. 29.3. Święta Wielkanoc-
ne przeszły na terenie Francji w
spokoju.

Najbardziej charakterystycznym
momentem okresu świątecznego był
wzmożony ruch turystyczny. W.
piątek opuściło Paryż ok. 800 tys.
ludzi, udając się w góry, lub nad mo
rze. Jednocześnie do Paryża przy-|

byli liczni turyści przeważnie Anglo-
sasi i Skandynawowie, znęceni do-
godnymi warunkami  walutowymi.
Jeszcze silniejszy ruch turystów za-
granicznych zanotowano w czasie
świąt ma Rivierze, gdzie w ciągu kil-
ku dni przez Niceę, Mentonę, Can-
nes i inne uzdrowiska przewinęło
się przeszło milion turystów,

Nowoczesnó. metoda piętnowanią
przestępców

Rumuńskie Ministerstwo  Spra- barwianie jeldnego ucha przestępcy
wiedliwości złożyło do parlamentu
projekt ustawy o piętnowaniu zło-
dziei kieszonkowych. W uzasadnie-
niu projektu wskazany jest fakt, iż
według statystyki 90 proc. złodziei
— są to recyjdewiści.

Większość złodziei — natych-
miast po opuszczeniu więzienia roz-
poczyna w dalszym ciągu uprawiać
swój poprzedni „iach”, a przede-
wszystkiem dotyczy to złodziei kie-
szońkowych, operujących w tram-
wajach, autobusach, na jarmarkach,
w lkościołach i wogóle wszędzie tam
gdzie zbiera się większa ilość osób.
MW. tym stanie rzeczy rumuńskie wła-
dze sprawiedliwości projekitują za-  

na kolor czerwony. Wynaleziona zo-
stała już farba, która żadnemi, zna-
nemi dotychczas środkami nie da się
usunąc w ciągu conajmniej roku.
Można również powiększyć trwałość
barwnika w ten sposób, że nie da
się zmyć przez dwa lata.

Taki „wzmocniony kolor* uży-
wany byłby w stosunku do recydy-
wistów. i

Należy uznać, że projekt powyž-
szy jest bardzo oryginalny i zapewne
okaże się skuteczny, przynajmniej
o tyle że złodzieje kieszonikowi bę-
dą zmuszeni przerzucić się... do in-
nych gałęzi swego „fachu”.

Automat z narzeczonymi
W. Nowytm Jorku ma wielkie po-

wodzenie automat skonstruowany i
wynaleziony przez Grahamy Bruta.
„System 'tego automatu jest zbli-
żony do każdego innego automatu z
czekoladą lub papierosami. Jedynie
różni się tym, że w przedniej części
jest umieszczone matowe szkło, na
którym przy obracaniu korbki uka-
zują się obrazy młodych kobiet, bion
dynek i ciemnowłosych, pięknych i
przeciętnych.

U dołu automatu znajdują się gu-
ziki, które po uprzednim wrzuceniu
1 dolara należy nacisnąć, wówczas

się żądało.

Fotograłia jest opatrzona wszel-|
kimi potrzebnymi danymi, a zatem:
imieniem, nazwiskiem, adresem, po-.
dany jest wiek oraz wysokość posa-
gu kandydatki do stanu małżeńskie-
śo, tak że interesant może bezpo-
średnio zwrócić się pod wskazany
adres.  Każda kandydatka, która w ten

MAAAAAAAAAAAAAAA AAA

 

sposób chce wyjść zamąž, lub zarę-
czylć się musi przysłać właścicielowi
automatu 3 swoje fotografie i 5 do-
larów, Nowość ta cieszy się dużym
powodzeniem.

dzony przez Min. Spraw Wlewnę-
trznych i Wiojewództwo nie może
być w czasie zjazdu zmieniony.
Wnioski później zgłoszone będą
przyjmowane do rozpatrzenia przez
Zarząd Związku.
W okólniku tym poza sprzeczno-

ścią ze statutem Związku uderza
przede wszystkim  niesłychany fakt
nadużywania autorytetu władz, nie
jest bowiem do pomyślenia, aby
Min. Spraw Wewnętrznych zatwier-
dzało porządek dzienny zebrania
prywatnej instytucji, jaką jest Zwią-
zek Gmin Wiejskich.

Logicznie nasuwa się tu wniosek,
że Zarząd Związku Gmin Wiejskich
mając na uwadze votum nieufności,
uchwalone przez zjazd wojewódzki
w Warszawie, wnioski o uchwalenie
votum nieufności w Lublinie, po
zgłoszeniu których nieprawnie ze-
branie rozwiązano, wrogie manife-
stacje przeciwko Zarządowi Związ-
ku w Kielcach i Łodzi — komentuje
fałszywie statut (w $ 16 — na który
powołuje się okólnik — ani w całym
statucie nie ma przepisu o zatwier-
dzaniu porządku obrad zjazdów wo-
jewódzkich przez właldze, a zwłasz-
cza przez Min. Spraw Wiewn.) i na-
dużycia powagi władz, aby zastra-
szyć tym sposobem mających przy-
być na zjazd i niedopuścić do jakiej-
kolwielk krytyki obecnej działalno-
ści Zarządu Związku,

Stosowanie takiej „metody pra-
cy! w stosunku do działaczy samo-
rzajdowych przez organizację, która

| głosi szczytne hasła samorządowe,
jest wprost paradoksalne i wymaga
bezwzględnego potępienia.

Zjazdy tego rodzaju nie tylko nie
spełniają swego zadania, ale wręcz
kompromitują instytucję oraz poni-
żają tych, którzy przyjmują w nich
udział, :

Należy się spodziewać, że spra-
wą tą, która zakrawa na miarę skan
dalu, zainteresują się czynniki mia-
rodajne, aby położyć wreszcie kres
wyczynom ludzi, którzy, przez swoje
nieobliczalne posunięcia obniżają
powagę władz oraz sprowadzają na

i manowce pracę samorządów.
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DOKĄD WYJEŻDŻAĆ NA KURACJĘ WIOSENNĄ
Tysiące osób o zdrowiu nadwątlonym

ciężką pracą w dusznych lokałach tęskni za

powiietrzem i słońcem, z myślą o przepro-

wadzeniu kuracji u źródeł wód  kąpielo-
wych o doświadczeniu organizmu i nadszar-

pniętych nerwów. Ci wszyscy powitają z ra

dością otwarcie sezonu w jedynym wielko-
polskim zdrojowisku — Inowroclaw-Zdrėj,
w dmiu i-go kwietnia.

"Inowrocław, miasto — ogród dorównuje

całkowicie licznym ośrodkom kuracyjnym

Zachodniej Europy. Racjonalnie rozplano-
wana dzielnica willowa słynie z idealnych

warunków mieszkaniowych a spokój jaki

tam panuje zapewnia niczem nie zmącony

wypogzynek. Same Zakłady Zdrojowe odpo
wiadające najnowszym wymaganiom  bal-

 

RADJGODBIORNIKI i RADJOSPRZĘT
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i neologii otoczone są rozległym parkiem, któ

jry mimo, że upiększany z roku na rok ma

być jeszcze wkrótce znacznie powiększony.

Zdrojowisko tego rodzaju, jak Inowrocław,

o tyle jeszcze ułatwia kurację wiosenną, że

kuracjusz ma w tym okresie do dyspozycji

rozrywki pobliskiego miasta — kawiarnie—

kina — popularny lokal rozrywkowy—dan-

cing w hotelu pod Lwem oraz teatr zdrojo-
wy czynny nieomal przez cały rok. Zdro-

jowisko położone w zasięgu klimatu mor-

skiego otoczone od północy wielkimi lasa-
mi inowrocławsko - bydgosko - toruński-

mi z przewagą wiatrów zachodnich, północ
no - zachodnich i południowo - wschod-

nich, ma klimat łagodny, a równocześnie

hartujący, co umożliwia pełne wyzyskanie

właściwości zdrojowo leczniczych, Inowroc

ław wydobywa jedną z najsilniejszych w Eu-

ropie solankę stężoną, bogatą w potas, so-

le magnezowe i siarczany. Wśród natural-

nych środków leczniczych zyskuje sobie co

raz większe uznanie Inowrocławskie źródło
słono - gonzkie do picia odkryte przed kil-

ku laty. Nadaje ono zdrojowisku zgoła no-

wy charakter, gdyż do niedawna prowadzo

no tu jedynie kuracje kąpielowe, przy po-
mocy solanek  stężonych i borowinowych

zalecanych głównie dla artretyków, reuma-
tyków oraz w przypadkach chorób kobie-
cych. Nowe źródło znacznie pogłębiło i roz
szerzyło możliwości Inowrocławia,  szcze-
gólnie jeśli chodzi o całą grupę chorób prze

miany materii, S

Solanki inowrocławskie mają szerokie

zastosowanie do inhalacji irygacji i prze-
płókiwań jekit, Podobnie wielkim uznaniem
cieszą się również kąpiele kwasowęglowe

na solance w chorobach serca i naczyń

krwionośnych.  Chlubą Inowrocławia jest

duży zakład przyrodoleczniczy z oddziała-
mi wodolecznictwa i elektroterapii.

Dietetydzne liceum szerzy wiedzę ra-

cjonałnego odżywiania. _Współpracując z
właścicielami pensjonatów nad udogodnie-
niem i uprzystępnieniem pobytu kuracjuszo
wi zaprowadził zarząd zdrojowiska kuracje

ryczałtowe 2 — 3 i 4-tygniowe szczególnie

nisko kalkulowane w sezonie wiosennym od

1 kwietnia do 15 czerwca, Kuracje ryczałto-

we inowrocławskie wypróbowane w ciągu
kilku ostatnich lat zyskały dzięki swej solid
ności wielką popularność, dając miłośnikom
zdrojowiska konzystne świadczenia pensjo-
natowe i lecznicze,

+ >

KBociany przyleciały

 

nocy na teren powiatu wileńsko-
trockiego przyleciały bociany. (h)  

Na pierwszy dzień świąt Wielka-i »

Nie tylko z nazwy, ale_z ducha
teatry muszą być polskie

W piątek na trzecim posiedzeniu, sadę t. zw. rasizmu 17-ty walny
plenarnym Zw. Artystów Scen Pol-| zjazd delegatów ZASP, stoi na sta-
skich debatowano nad wnioskiem | nowisku, że Teatr Polski powinien
delegacji wielkopolskiej w sprawie| być polskim we wszystkich jego
wylkluczenia żydów z organizacji) przejawach, powinien być polskim
polskich artystów. Po gorącej dy-| nie tylko z nazwy, ale i z ducha i
skusji uchwalono następującą rezo-| powinien stać na straży kultury pol-
lucję: skiej we wszystkich dziedzinach ży-

„Odrzucając jako kryterium za-| cia teatralnego.

Okupacja biur Tow. „Europa“
w Warszawie

Już drugi tydzień trwa zatarś|
między pracownikami Tow. Ubezp.
„Europa” a dyrekcją tego Towarzy-
stwa. Pracownicy rozpoczęli okupa-
cję biur Towarzystwa, przy czym po
raz pierwszy! od czasu gdy praktyka
„strajków okupacyjnych” przyjęła
się w Polsce, strajk ten nie został
przerwany na czas świąt i pracow-
nicy spędzili dni świąteczne w biu-
rach Towarzystwa.

Jednym z głównych postulatów,

  

WIOSNA i MODA...
haftowane, apaszki gazowe, poń-bluzki jedwabne,

<zoszki, rękawiczki, to

  

 

Program uroczystości otorcia Bozylik
Ma r =
Jak się dowiadujemy, władze koś-

cielne ustaliły program uroczystości
związanych z otwarciem Bazyliki
Wileńskiej, Wobec tego, że szereś
prac nie zostanie (do tego czasu cał-
ikowicie' wylkończonych, uroczystość
będzie miała nieco skromniejsze od
poprzednio projektowanych ramy.
Wiszaklże, mimo to, spodziewany jest
udział nie tylko całego Wilna kato-
lickiego, ale również liczne przyby-
cie ludności z Wileńszczyzny. Poza
czterema pociągami popularnymi,
które organizują na tę uroczystość
Mołodeczno, Święciany, Lida i Głę-
bokie, zapowiedziano organizację ta
kich pociągów przez kilka innych
miast.

Otwarcie świątyni, jak już pierw
si donosiliśmy, nastąpi w dniu 5-go
kwietnia r. b. O godz. 10-ej z rana
J. E. Ks. Arcybiskup - Metropolita
R. Jałbrzykowski odprawi w asyście

Ostrzeżenie syndyk
Syndykat Emigracyjny ostrzega

przed firmą Adolphe Zeleny (rue!
des Innocente Argenteuil — Fran-
cja), która nielegalnie działa na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej.Fir-|
ma ta przesyła listy i przekazy wy”|
pełnione na zł. 400.— obiecując za!
tą sumę wyrobić ikontraktpracy. |
Jest to zwykłe oszustwo, obliczone|

 

 

| domiło Syndykat Emigracyjny,

wysuniętych przez strajkujących,
jest żądanie wypłacenia zredukowa-
nuym prącownikom przysługujących
im dźpraw. Strajkujący twierdzą, że
komitet likwidatorów, który prowa-
dzi interesa Tow. „Europa“ nie chce
zlikwidować sporu w drodze polu-
bownej i uchyla się od wypłacenia
odpraw.

Sądząc z nastrojów, które panują
wśród strajkujących, zatarg zapowia
da się na czas dłuższy.

IE]
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rebki, bielizna damska i męska

krawaty — OSTĄTNIE NOWOŚCI sprowadzone przez firmę

J. KŁODECK ZAMKOWĄ 17
tei. 3-28

licznego duchowieństwa uroczystą
Mszę św. W: czasie nabożeństwa
J. E. Ks. Biskup Michalkiewicz wy-
głosi okolicznościowe Kazanie. Po
Mszy św., Arcypasterz udzieli wier-
nym błogosławieństwa Przenajświęt
szym Sakramentem. Na zakończenie
zebrani odśpiewają „Bože coš Pol-
skę”,

*

W związku ze zbližającym się ter
minem otwarcia Bazyliki, wewnątrz
swiątyni trwają prace, mające na ce-
lu uporządkowanie jej. W, tej chwili
prace koncentrują się w nawie głów
nej i w kaplicy św. Kazimierza, Rów
nocześnie z tym porządkuje się rów-
nież plac przed Katedrą. W. najbliż-
szych dniach (jeszcze w bież. tygod-
uiu) zniesione zostaną składy i usu-
nięty zostanie materiał sprzed por-
tyku Katedry. Pozostaną natomiast
budylniki kierownictwa robót. m.r,s.

atu-Emigracyjnego
na naiwność ludzką.

Starostwo w Brzeżanach zawia-
że

niejaki Henryk Braun, trudniący się
nielegalnym werbunkiem emigran-
tów i pokątnym pisarstwem, został
w dniu 17 marca rb. aresztowany i
qddany władzom sądowym w Brze-
żanach za oszustwo.

Fale Willi podmyły wieś
WILEJKA. Groźne chwile prze- |

żyli mieszkańcy wsi Glinne, gm. ko-
łowidkiejsiWieś ta położóna Jest na
urwistym brzegu Walii. p
fale Wilii podmyły do tego stopnia
piasczysty brzeg, że wielkie zwaiy!

ziemi poczęły się usuwać, przy tym
zostało zagrożonych kilka budyn-
ków runięciem do Wilii. Z zagrożo-
nych domów ewakuowano ludność,
4 budynki ulejgły rozbiórce. Istotnie

"iexnanychdotychczaspowodów       

następne usunięcie się zwałów ziemi
byłoby zniosło te budyjniki. i

Na miejsce wypadku dała się
komisja, która badała to zjawisko.
Jak się okazuje w ciągu ostatnich
lat dwiudziestu w tym miejscu Wilia
przesunęła swe koryto o przeszło
100 metrów.

Jeśli brzeg nie zostanie należycie
zabezpieczony, w następnych latach
wiosce tej stale będzie groziła kata-
strofa.

    

wybuchł pożar w dokach Waszyn$ę-
tonu,

 



 

JEDNOSTKA
I NARÓD

Od czasu, jak ludzie myślą o spra-
wach społecznych i politycznych,

istnieje zagadnienie stosunku jedno-

stki do społeczeństwa, streszczające

się w pytaniu, co jest ważniejsze,

interesy jednostki, czy też zbioro-
wości, do której jednostka należy.

Nie możemy w krótkim artykule

dziennikarskim rozważać całości
tego zagadnienia. Pragniemy jedynie

wskazać na fakt możliwy objektyw-

nie do stwierdzenia, że narody euro-

pejskie weszły w okres, gdy intere-

sy zbiorowości są stawiane ponad
interesy jednostki, To stwierdzenie

jest najistotniejszym  przeświadcze-

niem w nacjonaliźmie współczesnym.

W okresie średniowiecza jednost-

ka była ściśle ujęta w karby insty-
tucyj, które regulowały wówczas

całe życie człowieka — Kościoła,

feudalizmu, cechów i t. d. Władze
ustalone przez te instytucje, wraz

prawa przez nie ustanowione, wy-

magały od jednostki bezwzględnego

posłuszeństwa; nie przeszkadzało

to jednak-wcale  swobodnemu  roz-

wojówi duchowej wolności we-

wnętrznej, czemu świadectwo dzje

znakomity rozwój twórczości w o-

wych czasach, że wymienimy tylko
życie i dzieła św. Franciszka z A-
$yżu, św. Tomasza z Akwinu, oraz

katedry gotyckie.
W wieku XV rozpoczyna

kres nowy, okres walki o wyzwole-

nie jednostki z więzów nałożonych

jej przez Kościół i instytucje poli-

tyczne i społeczne. Okres ten trwał
do ostatnich czasów, dziś ma się ku

końcowi i przechodzi w okres nowy,

tórego oblicze prawdziwe jeszcze

nie jest nam znane,

Wyzwoleniu się jednostki z krę-

pujących ją więzów sprzyjała grun-

towna przemiana stosunków gospo-

darczych i społecznych, będąca na-
stępstwem odkrycia Ameryki i opa-
nowania przez Europejczyków  rėž-

nych lądów zamorskich. Eksploatu-
jąc te kraje, zyskali Europejczycy
szerokie pole działalności 'gospodar-

czej, zbogacili się, mogli sobie po-

zwolić na więcej wolności i na nieli-

czenie się z ograniczeniami, nakła-

Ganymi przez ciasnotę małej Eu-

topy.
Ten naturalny i łatwy do wytłu-

maczenia proces nabrał szczególne-
$o wyrazu i charakteru przez to, że

oddziałali nań rozsiani po krajach
Europy Żydzi, dla których niwecze-
nie więzów, krępujących ludy euro-

pejskie, stało się równocześnie wy-

zwoleniem z ograniczeń, które nało-

żyłc na nich średniowiecze. Pozwo-
lę sobie twierdzić, że ujemne opinie

o średniowieczu, które po dzień

dzisiejszy są rozpowszechnione, wy-

szły od Żydów właśnie, dla których
okres ten był okresem ucisku i skrę-

powania.

Wynikiem wyzwolenia jednostki z
więzów nałożonych na nią przez

Kościół i przez instytucje polityczne

i społeczne, jest rozkład życia naro-

dów Europy współczesnej, znany.

nam wszystkim pod nazwą kryzy-

su moralnego, politycznego, spo-

łecznego, gospodarczego i t. d. Ten
wszechstronny kryzys jest najlep-
szym dowodem na to, że zbytdale-

ko posunięte „wyzwolenie'* narusza

równowagę życia -społecznego i za-

graża rozkładem poszczególnym na-

rodom i upadkiem całej cywilizacii
europejskiej.

Przeciwko temu wynikła na prze-
łomie wieków XIX i XX reakcja w.

postaci prądu nacjonalistycznego,: z |

którego zrodziły się nowe' formy
polityczne, społeczne i gospodńtcze.
Pod działaniem tego prądu * przeó:
brażają się wierzenia, poglądy, a
także formy życia politycznego,

społecznego i gospodarczego. w. na--

szych czasach. To, na co jedni pa-

trzą z poczuciem zadowolenia, inni

z nieufnością i odrazą, bo tkwią

jeszcze myślą i uczuciami w okresie
poprzednim,to wszystko, co nas tak
porusza. wywołuje walki i spory, ia

>

się 0-|

Nie chodzi tu oczywiście o te świę-
ta. które od czasu do czasu obcho-
dzimy: Te mijają zwykle aż nazbyt
szybko i nic na to nie poradzimy.
Czas bieśnie ij nic gonie powstrzyma.

naszym „Dzienniku“ p, S. K. šwiat
zaczyna się troszczyć tym, że zaczy”
nające się święta dobrej koniunktury,
jaka po kryzysie objawia się prawie
wszędzie, nie minęły zbyt prędko
i nie ustąpiły miejsca nowemu kryzy-
sowi. Dał temu wyraz przytoczony
przez p. K. S. ekonomista francuski.

Rzeczywiście wyśląda tak, jakby
lekcje ostatniego kryzysu nie miały
przejść całkiem bez skutku i dziś w
czasie wysokiej w niektórych krajach
koniunktury albo przedsiębierze się
pewne kroki, albo przynajmniej sta-
wia się pytanie, co należy przedsię-
wziąć, żeby zaczynający się ruch, na
bierający spekulacyjnego charakteru
nie sprowadził rychło gorszego jesz”
cze. niż dotvchczas załamania.
Stany Zjednoczone, dokąd  kiero-

wał się ostatnio potok złota z innych
krajów, zastosowały już środki ochron
ne przeciw łatwości uzyskiwania pie-
niądza, nakazano bankom powięk-
szyć znacznie ustawowe rezerwy, ja”
kie są obowiązane trzymać w pew-
nym stosunku do udzielanych kredy-
tów, a gdy to wydało się niewystar-

 

Prymas Polski

Jego Eminencja Ks. Kardynał Au"
gust Hlond, Prymas Polski, wydał do

; wychodźstwa polskiego we Francjiiw
Belgii orędzie następującej treści:
Znowu dzwony kościołów głoszą

tryumf życia nad śmiercią. Chrystus
zmartwychwstał, „A jeśli o Chry-
stusie powiadają, iż zmartwychwstał,
jakoż mówią niektórzy między wami,
że zmartwychwstania nie maż?” (I.
Kor, 15—12].

Dziś komunizm przeczy życiu przy”
szłemu, Komunizm nie wierzy w ży”
cie pozagrobowe, bo nie wierzy w Bo
$a. Chce wszystkiego od ziemi. Wszak
wyrósł na materialiźmie, Poza mate-
ria i ciałem niczego więcej nie uznaje.
Dla niego ma wartość tylko ten świat
ziemski. On jest celem jeśo dążeń i
wysiłków, Wszystkiego spodziewa się
wszystkiego pragnie dla ciała, a nic
dla ducha. Bo ducha nie uznaje, Wi-
dzi tylko ciało i dla tego ciała pragnie
zdobyć jak najwiecej dóbr ziemskich.
Komunizm wvkreślił sobię jeden

wielki cel: raj ziemski w państwie pro

letariuszy: Do tego celu zmierza wszy
stkimi sposobami, Stworzył sobie wła
sną moralność, która Lenin sformuło-
wał w słowach: „moralnym jest to, co
jest pożyteczne dla komunizmu, a nie
mralne to wszystko, co jest dla komu
nizmu szkodliwe”, Wiec niczym się

nie krępuje. Żadnych nie uznaje wzglę
dów. Niczym są dla niego nakaży mo-
ralne. Nie.uznaje żadnych wartości
duchowych, żadnych przykazań. Mo-
ralność chrześcijańska ma zastąpić
czvsto świecka oświata.
Dlatego komunista jest i musi być

bezbożnikiem. Dlatego wszędzie wy-
powiada Bosu walkę, pali i burzy świą
tynie, prześladuje wiarę, męczy wy-
znawców Boga w sposób, wobec któ"
rego łagodnieje okrucieństwo cezarów
i gasna pochodnie Nerona.
Komunista nie zawsze idzie prostą

drogą. Często chadza drogą okrężną.
Powoli i nieznacznie, ale niemniej gro
źnie zmierza do celu. Pojał, że dotąd
niezdobyte będą mury Kościoła, do-
kąd zastosować mu wypada taktykę

wszystko jest objawem dokonywują-
cego się głębokiego przeobrażenia.

Jest rzeczą zrozumiałą i natural-

ną, że nowe formy życia, nowe .wie-
rzenia i poglądy wyrabiają się.po”.
woli, żenie:przybierają odrazii. po-

staci ostatecznej, że widać w tym

procęsie wahania, przesadę lub nie-
dociągnięcia, próby nieudane, że
sięgając do głębin ducha ludzkiego
i wydobywając na powierzchnię naj-

głębsze pokłady duszy narodów eu-
ropejskich ujawniają wiele surowości,

„lub nawet barbarzyństwa. To wszy*
stko nie może nam jednak zasla-

niać. odbywającego « się przed
oczyma naszymi procesu, nie może

zasłaniać faktu, że powstaje nowy

okres życia narodów europejskich,

okres niosący uzdrowienie nie tylko
poszczególnym narodom, lecz ca-

| łej cywilizacji naszego kontynentu.

 

Ale jak niedawno zwrócił uwagę w :

 
Orędzie do wychodźstwa polskiego

| kresie minionym. Oto dlaczego mo- 

czające rząd zaczął „sterylizować”
napływające złoto. tzn. przejmować,
je, niedopuszczać do obieśu, aby nie
wytwarzało inflancii kredytu. W dru- |
gim kraju dobrej koniunktury, w An*:
йН, nie przedsięwzięto jeszcze żad- |
nych zarządzeń ośraniczających, ale
w prasie specjalnej toczy się dyskusja
nad tym, kiedy i jakie środki trzeba
będzie zastosować, żeby rozpoczyna*
jące się radosne święto gospodarcze
nie zamieniło się rychło w ponury
dzień depresji, Znane pismo „The Eco
nomist" rozpisało ankiete wśród wy-
bitnych ekonomistów ; znawców życia
gospodarcześo, a z odpowiedzi widać
jasno tendencję dmuchania na zimne,
gdy sparzyło się na gorącym. Według
zdania większości tych. rzeczoznaw*
ców nie nastanił jeszcze w Anglii mo-

ment, kiedy powinno sie zastosować |
podwyższenie story procentowej, w |

celu powstrzymania inwestycji prze”;

mysłowych. ale niektóre inne środki
powinny być już wzięte pod uwagę,
a więc oparcie wydatków  państwo-
wych wyłącznie na podatkach, nie
zaś na pożyczkach, zaprzestanie robót
nublicznych, abv ie można było po"
djąć z chwilą, kiedy sie zaczną ukazy
wać oznaki depresii. Wskazania te są
tym ważniejsze. że nastąpiły po usta-
len'u kolosalnego planu zbrojeń, któ
ry jak wiadomo ma w c'ąśu paru Jał

o komunižmie

podstępu: Wchodzi więc wszędzie z
maską obłudy, Wciska się do. wszel-
kiego rodzaju organizacji, nawet, reli-
£iinych, Równocześnie w imię rzeko-
mego dobra samej wiary uderza w ka
płanów, ośmiesza religie, drwi z jej
wyznawców, Mieni ich ciemnymi, za-
cofanymi, nie znającymi postępu. Koś
ciół ogłasza poplecznikiem kapitaliz
mu a wrodiem ludu pracującego. Bol-
szewicką Rosję i czerwoną Hiszpanię
pokazuje jako upraśniony i wyśniony
raj pracujących. Młodzież uczy lekce-
ważyć prawa i przykazania, Odbiera
jej wstyd, a potem sprowadza na lek-
kie drogi ułatwionego życia. Tam za-
biera jei wiarę i obyczajność, |

Komismizm-niszczy:rodzine.W niej
obok Kościoła widziostoie wiary i
wszelkiei moralności. Gwałci órzyro-

dzone prawa rodziców do wychowa-
nia dzieci, które od eameśo początku
kształtuje na biernych obywateli ko-
muqistycznego ustroju. R

Komunizm dąży do wyniesienia bie
dnych, Ich jedynie uznaje za pełnych
obywateli. Kościół niemniej otacza
biednych szcześólną troską. Ale nie
potępia bogaczy, podkreślając obo-
wiązki, jakie z prywatnego posiada-
nia wypływają.
Komunizm i chrześcijaństwo prze-

czą sobie i nie dadzą się pogodzić.

Komunizm wiec może wyrosnąć tyl
ko tam, śdzie niema chrześcijaństwa.
Dlatego wypowiedział on tak bez-
względną walkę Kościołowi. Dlatego
zabija w nim wszelki pierwiastek du-
cha, każdą iskierkę bożą. Dlatego tak
silnie podkreśla potrzeby ciała.
„Trzeźwymi więc bądźcie, a czu-

waicie"“ į komunizmowi. „sprzeciwiaj
cie sie mocni w wierze”. (I. Piotr 5,
8—9.

Takie serdeczne wezwanie zasyłam
drogim Rodakom we Francii i Belgii
wraz z czułymi życzeniami radosnego
„Alleluja“!

1 August Kard. Hlond,
' Prymas Polski

Przyjściu nowych czasów nic już
zapobiec nie zdoła. Wypada wobec
tego stwierdzić, że te narody euro-
pejskie wysuną się na czoło w tym
nowym okresie, które potraf:ą naj-
lepiej zrozumieć ducha czasów no-
wych i najlepszy mu dać wyraz, oraz
które najpewniej i najdoskonalej po-
trafią zorganizować swe życie zgo-
dnie z potrzebami współczesności.

Jeśli Polska jest zacofana w po-
równaniu z innymi narodami, to

dlatego przede wszystkim, że myśl
nasza nie podąża w dość szybkim
tempie za pracą i rozwojem myśli

europejskiej, że większość nasžego
myślącego ogółu żyje jeszcze w o-

żńa mówić w Polsce o konieczności  rewolucji narodowej, rewolucji, któ-

ra musi się dokonać przede wszys- ł

kim w umysłach į w sercachg.

Aby šwieta nie minely zbył szybko...
pochłonać 1500 milionów funtów ster-
linśów. Czterdzieści milionów na-
szych złotych ma być zainkasowane
przez przemysł wojenny. Nic więc
dziwnego, że wszyscy nastawiają u-
szu i węszą, jakby coś z tej rzeki zło-
ta do własnei skierowač kieszeni.
Istnieje wielkie niebezpieczństwo prze
inwestowania i dlatego np. prof. Rob-
bins przestrzega przed pokrywaniem
tych wydatków pożyczkami:  ,„opo-

datkujmy się lepiej aż do samych koś-
ci, niżelibyśmy mieli sprowadzić dal-

szą inflancję kredytu. Przy sposobnoś
ci godzi sie zauważyć, że chęć zarob-

ku ośarnęła nie tylko przedsiębior-
ców i kandydatów na nich. ale także,

co jest całkiem naturalne, i robotni-

ków, którzy jak tego dowodzi strajk
w wielkich zakładach Rolls-Royce,
produkujących motory lotnicze, za-

mierzają wyzyskać koniunkturę na

swoją korzyść. Opinia publiczna, któ-
rej wiara w madrość i zalety wodzów

kapitału została przez ostatnie lata
mocno zachwiana, przyzna im niewąt-

pliwie racię.
Z tych aktów rządowych i z głosów

ludzi nauki wynika. że wiara w auto"

matyczne wyrównanie się procesów

gospodarczych zanika a przynajmniej

rośnie przekonanie. że ten automa-

tyzm, mie wspomaśany przewidują

cym działaniem, doprowadza do zbyt

bolesnych „wyrównań”. A jako lekar-
stwo wszyscy wskazują skrępowanie

tej dźwigni gospodarczej, jaka jest kre

dyt, narzedzie, jak się okazuje, bar"
dz» obosieczne.

Oi. že obosieczne, to obosieczne,
powie niejeden „kredytor” na naszym
skromnym rynku, mający swe nieni»-
dze na hipotece ziemskiej. Zgodził
sie niedawno z ciężkim sercem na re-
dukcię swoich żadań. Nie wiele miał

zreszta przy tym do gadania, Ale ar-
gumenty wysuwano jednak ważkie:
pożyczył 100 korcy pszenicy, a ode-

brałby przy panujących cenach 200.
I nie wypada i rolnik nie wytrzyma,
zbankrutuje do reszty i nic nie zapła-
ci. Zmniejszono tedy tu j owdzie kapi
tał, wszedzie procenty, rozłożono
dłuś na dalsze lata itd. Nie wszędzie
jeszcze ukończono tę operacię, a tu
cenv zboża poszły w yórę tak, że dla
średniego majątku podwyżka stanowi
kilkanaście tysięcy dochodu brutto
więcej. Kredytor myśli nie bez pew-
nei racji, -że coś.bymu sie z tego pa*
trzyto, rozumując, że po staroświecku
należałoby naipierw oddać Qo sie win
no, a potem dopiero własny warsztat
ulepszać, Ale z tych myśli wiele nie
przyjdzie, ustawy nie sa tak elastycz-

ne. jakby życie wymagało.
Na zachodzie, gdzie kredyt opar-

ty jest przede wszystkim na pienią-
dzu fikcyjnym, stwarzanym przez
banki w ilościach, przekraczających
wielokrotnie ich faktyczne zasoby, mó
wi się coraz więcej o konieczności za
łożenia hamulca na ten kredyt, o prze
niesieniu jeśo źródła z rąk prywat-
nych na państwo itd. U nas, gdzie
kredyt jest zasilany w dużej mierze
faktycznymi oszczędnościami, kredy-
tor traci prawie zawsze — i to prze-
cież też nie może zostać bez wpływu
“ pa się tej formy gospo-
атит.

Czyżby więc jako lekcja i skutek
ostatniego przesilenia zarysowałby się
kryzys kredytu, tego do niedawna po
wszechnie uznaneśo promotora nowo-
czesnei gospodarki? Może teraz bę-
dą lepiej rozumiane i doceniane sło-
wa Disraelego, który zarzucał „holen
derskiemu" systemowi finansów, iż na
jechawszy Anglię, „uczynił z kredy
tu, który był dotychczas wyjątko-
wym pomocnikiem, rządzącą potęśę
przy wszystkich transakcjach”. Może
świat sobie zacznie przypominać daw
ną chrześcijańską zasadę udziału, a

| nie pożyczki? Na to się zanosi.
ZYGMUNT RACZKOWSKI.

|
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Karpińskiego

WADZE,

PRZEGLĄD PRASY
MIĘDZY SKONSOLIDOWANYMI

Podaliśmy wczoraj oświadczenie

przemysłu górniczo - hutniczego prze

ciw „Gazecie Polskiei'. Mieścił się w

 

nim m: in. zarzut, że popierając poli-

= niskich cen węgla „Gaz. Pol-

ska” szkodzi konsolidacji  we-

wnętrznej, sile gospodarczej i przy*
gotowaniu obronnemu państwa. :

Zaatakowane pismo odpowiada dziś

w tonie gwałtownym, Oto próbki tej

polemiki między skonsolidowanymi
towarzyszami jednego obozu; |

„Panowie z branży węglowej... па-

rzucili na swe wdzięczne ramionka

sztandar narodowy, a zamiast lasecz-

ki podpierają się w trudniejszych miej

scach mieczem Chrobrego. kostiu-

mowawszy się w ten „sposób zaczęli

chełpić się niezmiernie swymi prze-

wagami w zakresie ofiarności dla Pań

stwa. I tu tak „peresadyły sakramen-

tom”, że aż się człowiek koło siebie
ogląda, szukając czego twardego”.

W braku czegoś twardego redak-
tor „Gazety Polskiej" rzuca:
„Panom z branży węślowej” takie

oto. „komplimenty”
„Gdyśmy czytali ich elaborat, przy-

chodziło nam na myśl, że ma Bi
chyba pijani lub nieprzytomni. Kwali-

fikujemy tę napaść na nas jako beze
czelną prowokację”,

W całym sporze chodzi o ceny wę*

glowe, I odrazu się okazało, że przy”

należność do polskieśo obozu nie

uwalnia ani od zarzutu „antypaństwo

wości” ani od pogróżek — symbolicz-

nych coprawda — użycia „czegoś ,

twardego".
PO ZJEŹDZIE Z. N. P.

Według _ „Robotnika”, ostatni

zjazd Związku Nauczycielstwa — Ро!-

skiego „zgłosił akces ideowy do O-

bozu Polski Pracującej". Radzilibyś-

my jednak p. Niedziałkowskiemu nie

budować wiele na tym „ideowym

akcesie”, W kraju bowiem nauczy
ciele - związkowcy, o ile nawet wal-
сга z t. zw. „klerykalizmem', są

dalejnarzędziem politycznym sana=
cji. Stwierdzały to m. in. także orga-
ny Stronnictwa Ludowego. Trzeba,

zresztą przyznać, że po latach wy:

sługiwania się obozowi sanacyjne-
mu, mają związkowcy na wsi sytua-

cję trudną i odczepienie się od tego

obozu nie będzie łatwym. Wieś o
ich współpracy politycznej nawet
słyszeć nie chce. Cala „lewicowošė“
i „demokratyczność” związkowców

wyładowuje się 'w wystąpieniach
„antyklerykalnych“, uwažanych

przez nich za zupełnie bezpieczny,
żadnymi konsekwencjami nie gro-
żący przejaw politycznej aktywno=
ści.

Prezes Związku. p. Kolanko, o:
świadczył w „Głosie Powszech:
nym“:

„Nie wiązanie naszego zawodu, ze
względu na naszą pracę dla wszyst»
kich obywateli, z żadną akcją poli+
tyczną oraz stwierdzenie, że nauczy+

cielstwo walki z klerem i nie skadO
inie pragnie, ale zdecydowanie ode
prze zamach na swą fodność i swą
rolę społeczną — stanowią ważne po
zycie w plonach Zjazdu Walnego”.
Zobaczymy, jak w praktyce bęr

dzie wyślądać owo: „„nauczyciel-
stwo walki z klerem nie pragnie”,
Oświadczenie to u'muje zresztą sam
roblem płytko i fałszywie. Nikomu
wiem nie chodzi o zaniechanie

„walki z klerem”, ale o respektowa-
nie zasad wychowania religiino-mo-
ralnego przez nauczycielstwo związ-
kowe, zgodnie z konstytucią, kon
kordatem i żądaniem narodu.

Źródła entuzjazmu
W marcowym numerze „Tęczy”

zamieszcza red. JózefKisielewski
interesujący artykuł o źródłach en-
tuzjazmu, jako czynnika kształtują
cego życie zm Autor wska-
zuje m. in., jak entuzjazm już rozbu*
dzony gaśnie lub jak mimo okolicz-
ności sprzyjających rozwinąć się nie
może, Oto powstaje taka sytuacja, że
obywatel В

„co dzief, co godzinę karmiony jest
z megalonėw urzędowej propagandy
wielkimi hasłamio uczciwości, ofiar-
ności, poświęceniu; ale to się odnosi
z do jego obowiązków wobec

"Jeśli chodzi o tych, któ
hasła głoszą, waрга ы e
wprost przeciwnie, Tamsą rezerwaty.
Wydaje się. że właśnie do iąz-
Pw, cy, RM)

czym ostrzega na iej
ggółobrwitei. Gdy Rak mowołoją

owości je
„ziom cKzmAckEsiaA  

wolno mieć po kilka posad; gdygłosi
się a, że karane ą, wszelkię

* przestępstwa, zasada ta obowiązuje
wszystkich z wyjątkiem pewnej grupy,
której ona nie dotyczy,

aki tryb postępowania  doprowa-
dza do tego, że Andrzej Gide, wielki
przyjaciel "Rosji sowieckiej — musiał
po powrocie z niej stwierdzić istnienie

SPECpW:Aosty OGC.u aliss, 1P zyżnianych wy” '

Ale podobne, choć nie identyczne,
stosunki mamy w... innych krajach.
Nic tak nie gasi entuzjazmu, jak 0-

wa konfrontacja między głoszonym
a realizowanym programem.
Marcowa „Tęcza” zawiera ponad-

to szereg artykułów aktualnych ©
Rosji, o armii japońskiej, o faszyźmie
w Anglii i t. p. Ostatnie przemiany w
warszawskiej prasie znalazły oświe-
tlenie w ciekawym felie'onie R. Ła-
skiego p. t. „Fronty i afronty prasy
warszawskiej",



Z prožnego nie naleje...
a od niczego bardzo daleko do wszystkiego
Tegoroczne rodakėw rozmowy, W

okresie wielkanocnym, niewątpliwie

często potrącały o sprawę  zjedno-
czenia narodowego.
Nic dziwnego, bo zjednoczenia na-

rodowego chce w Połsce wielu i
bardzo wielu ludzi. Zbyt twardo i
gromiko nawołuje do niej rzeczywi-

stošė, brzemienna  niebezpieczeń-

stwami zewnętrznymi i niemocą we-

wnęjtrzną, by naród był głuchy. Za-
pytajcie dzisiaj w Polsce, kto nie

chce rzetelnego, prawdziwego, god-

nego zjednoczenia narodowego, a
wśród szerokiej rzeszy, stojącej na

gruncie marodowym i państwowym,
nie znajdziecie nikogo, ktoby lekce-

ważył tę potrzebę i uczciwe jej za-

dośćuczynienie.
Zakres i znaczenie przedsięwzię-

cia pod kierownictwem p. płk. Koca,

które kroczy pod mianem zjedno-,

czenia narodowego, jest dzisiaj do-

statecznie obiaśniony. Trzon obozu

politycznego, wśród ogółu społeczeń
stwa bardzo nielicznego, który opa-

nował władzę w r. 1926, chce naldal

zachować wyłączność władzy, na-

rzucając na to strój, zwany zjedno-

czeniem narodowym. Ponieważ jed-|

nak między zjednoczeniem a wy-

łącznością istnieje przeciwieństwo, |

którego nic nie zniesie i nie uchyli,

więc tak pojęte przedsięwzięcie

sprowadzą się do gry słów i nigdy

nie stanie się rzeczywistością, w

której tętniałaby prawda życia.

Skorzystajmy z tego, że w wiel-

kim tygodniu skończyła się zwyczaj--

na sesja izb ustawodawczych, by

uzmysłowić sobie, z jakiej to du|

stawy obóz pomajowy chce zagar- |

mąć pod swe kierownictwo ogół spo-

łeczeństwa. |

Gdy stronnictwa, nie godzące się
z obozem pomajowym i jego z górą

dziesięcioletnią polityką i działalno-

ścią, oceniają nisko i wąsko zasięś

jego oparcia o społeczeństwo, można

y w tym upatrywać uprzedzenie ze
strony przeciwników. Ale dzisiaj
oczywista słuszność takiej oceny je:.t

ma wszystkie strony udowodniona.
Tak dalece, że także zwolennicy o-

obozu pomajowego i jego rządó

muszą uznać prawdziwość takiej o-
ceny i sami wskazują, że taka a nie |
inna jest rzeczywistość.

Najbardziej pouczającą była pod
tym względem rozprawa sejmu o po-

Nityce wewnętrzne: państwa, przy

sposobności obrad budżetowych,dn. |

18-50 lutego rb., a zatem niemal w
przeddzień pierwszego wystąpienia
p. płk. Koca z 21-go lutego rb.
A więc pos. Hoffmann, żaląc się

ma to, że obóz pomajówy związał się

m. im. z grupą zachowawczo-ziemiań

ską ks. Radziwiłła i innych, wołał:
— Stworzyliśmy wtedy! przepaść

między nami a chłopem. Jednocześ-
mie tak dziwnie się dzieje, że z na-
szych szeregów w tej izbiewylatują |
w świat hasła prawicowe, rzekomo

to, by mieć kontakt z tudnością.
Trzy czwarte ludności stanowi
chłop. Czy wyobrażacie sobie, że

 

STANISŁAW CYWIŃSKL

Gwałt ort
Podobnie wygląda w tejże Myśli

Narodowej dłuższy artykut Pigonia
(nr. 6, 7 i 8). I ten pisarz nie trzyma
się konsekwentnie ani jainej ani
drugiej pisowni. Więc stale pisze:
ironia, legion, ideologia, lecz równie
stale: tem samem, niczem innem,
o swem zajściu, czemś; stale po-
stronnymi podmuchami, sztucznymi,
tamtymi wypadkami; lecz jednocze-
śnie, wogóle, niema, pozatem (nowa
pisownia każe te wyrazy dzielić).
Ogółem naliczyłem w trzech artyisu-
łach 58 zastosowań nowej pisowni i
52 — dawnej.

Widzimy więc, że jak Jabłonow-
ski, tak Wasilewski, tak i Pigoń do-
wolnie powybierali niektóre pra-
widła stąd, inne zowąd. I snać do-
brze im z tem. Tak to czięki sławet-
nemu Komitetowi Ortograficznemu,
ortograf a — to dziś w Polsce res
nullins. Każdy sobie rzepkę skrobie,
ma swój sposób pisze sobie!

Inny przykład. Wacław Berent
wydaje oto u Gebethnera nową
książkę, i żąda specjalnie, by mu ja
drukowano dawną pisownią. Firma
wydawnicza, acz już. kilkakrotnie
zastosowała mord rytualny do mo-
wy kilku Pia (czytaj o tem w
mej książeczce a warsztacie lite-
rałury) — tu ustąpiła. Ba, Berent -—

śruba ryba; wystarczy pastwienia
się nad pioikamį!

`

| chłop jest prawicowcem?- (Głos: A — Niezadowolony jest także u-
jalki jest chłop?) Nie jest prawicow-| rzędnik, a jest ta rėžnica, że nieza-
|cem i ńie będzie (Głos:- Jest naro-|dowolenie urzędnika da się napra-
| dowcem). Narodowcem jest każdy z | wić w budżecie...
nas. (Głos: Jest komunista]. Komu- | Czy jednak-to przypuszczenie, że
nistą mie jest i nigdy nie będzie. Jest urzędnik jest niezadowolony tylko z
niezadowolony, tak, jak niezadowo- | powodu obcięć płacy, nie jest zbyt
lony jest urzędnik, ale to mie jest | uproszczonym ujęciem dzisiejszych
radykalizm... juczuć i poglądów- znacznej części

Nie tylko bezpośrednie stwier-|warstwy. wyłkształconej w kraju?
dzenie przez posła z obozu rządzą. Godne .-uwagi jest telż zdanie p.

4

(W! Nowogródku odbyło się do-|jest to objekt godzien opieki i miej-
roczne walne zebranie Komitetu sce dość odpowiednie na zawiązek
Mickiewiczowskiego. Przewodniczył | Muzeum Mickiewiczowskiego w No-
woj, Sokołowski. |wogródku. Domek ten jest teraz

Sprawozdanie ustępującego za- | własnością emerytowanego sędziego
rządu złożył wicewojewoda Godlew- | Stefana Dąbrowskiego, stale miesz-
ski. Objęło ono także historię po- | kającego w Wilnie. Mieszka tu człon
wstania i działalności komitetu, Ko- | kini Komitetu p. Wierzbowska, o-
piec midkiewiczowski w Nowośród- bywatelka ziemska z okolicy, utrzy-
ku, dni poświęcone tu poecie, dzia- mująca w tym domu jadłodajnię. Od
łalność wydawnicza,  wyłkazująca niej w pewnej mierze zależy termin
80.000 rozpowszechnionych już to-| otwarcia Muzeum. Mimo licznych
mów taniego wydania dzieł wieszcza ustnych i pisemnych zobowiązań w
— oto zasadnicze prace tej organi-| ciągu ostatnich kilku lat niewiado-

cego, że między chłopem a tym obo-
zem jest przepaść, jest tu znamien-
ne. Jeszcze bardziej pouczającą jest
ta mtarczka- słowna, odruchowa i
szczera, w lktórej posłowie obozu
rządzącego sami przyznają, że nie
wiedzą, jalki jest chłop, dochodząc
aż do oskarżenia o komunizm, co
wiskazuje bałamuctwo pojęć, świad-.
czące rzeczywiście o utracie stycz-
ności z wsią. Dzieje się to zaś w
chwili, gdy zjazd Stronnictwa Ludo-
wego z 11-go stycznia rb., lub zjazd
działaczyj wiejskich Stronnictwa Na-
rodowego z 15-go lutego rb. bardzo
dobitnie świadczą, iż nie wszyscy w
Polsce stracili styczność z wsią, na
co zapewne także Stronnictwo
Chrz.-Dem. na Śląsku nie może na-
rzekač.

Ba, ale w tej samej rozprawie
pos. gen. Żeligowski objaśnił.powo- |
dy utraty tej styczności z wsią:
— Organizacja  $minyj

przede wiszystkim wielką szkołą spo
łeczną. Teraz lud w niczym nie bie-
rze udziału, nie wie co się dzieje na
świecie. Wiójt jest urzędnikiem i
czeka dd rana do wieczora, jaki bę-
dzie rozkaz starosty...

Doda do tego pos. Michałowski z
/ Grudziądza:
— Trudno wymagać od wójta,

by bronił się przed zbytnią ingeren-
cją starosty, skoro utarł się zwyczaj,
że w razie konfliktu ze starostą о-
fiarą pada wójt. Starosta uważa wój
ta i burmistrza za organy własne.
Zatwierdzenie wójtów i burmistrzów
wywołuje dużo zgrzytów...

O tym zaś, jak wyglądaspołecz- |
no-polityczna robota obozu rządzą-
cego na wsi powiada pos. Zakrocki
z Bielska:

| — Nauczyciel wiejski, na życze-
|nie władz, organizuje szereg organi-
zacji, żeby nie narażać się na zarzut,
„že mie jest uspołeczniony, w. małej
jwsi sam jest prezesem, sekretarzem
li skarbnikiem jednocześnie kilku
stowarzyszeń, które przeważnie
istnieją tylko na papierze...

Trzeba zaś pamiętać, że we-
pchnięcie życia wsi w takie łożysko
było świadomym dziełem obozu rzą-
dzącego 'w ustawie samorządowej z
|r. 1932 i w wyborach samorządo-
|wych 1933-34, dla godności zdoby-
cia sobie, jak się łudzono, wyłącz-
nych lub przeważnych wpływów na

| wsi. `
Ale także gdzie indziej, w innych

kołach ludności, jest tak samo jak
na wsi. 3 „5

Bo oto p. pos. Hoffmann zazha-
czył również: : 13
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ograficzny
CHAOS.

Czyż wobec tego nie trzeba przy-
znać słuszności Piotrowi Grzegor-
czylkowi, który w ostatnim zeszycie
Ruchu Literackiego ubolewa, iż
„państwo, kładąc zbyt  po-
śpiesznie - placet ministerja!ne
na projekcie Komitetu Ortograficz-
nego', wywołało niebywały chaos w
dzidizinie pisowni. Boć to co krok,
to inny widok; tu pisownia..dawna,
tam mowa, tam zaś — to bywa. naj-
częściej! — jakaś osobliwa miszku-
lancja. Nie wiem, czy mi się zdarzy-
ło znaleźć choćby 5 procent książek
i pism, wydrukowanych. konsek-
wentnie według nowej pisowni. N. p.
we wczoraj dopiero przeczytanem
Maleńkiem karo Magd. Samozwa-
niec, przecież w zasadzie przestrze-
garącem reguł nowej pisowni, na 204
zadrukowanych stron znalazłem aż ganizacji życia kulturalnego w Pol-,
142  sprzeniewierzenia względem
niej, i to wszelkiego możliwego typu,
1 па rzecz pisowni dawnej i zgoła
kapryśne. Toteż cóż za kłopot ma
czytelnik z tą pisownią! Tak się zda
rzyło, że takie ksiąjlki, które są Hru-
kowane po nowemu, ostatnio prze-
czytane przeze mnie, były wyłącznie
moją własnością. I otóż, aby je rze-
telnie' przeczytać, musiałem wpierw
poprawić błędy, jak o tem piszę w
powyższej mej książce, str. 55—57.
pr nikt nie sądzi, że to jakieś

będzie ,

 

| pos. Zakrockiego:
| — £osię tyczy: młodzieży aka-
demickiej, to odnosi się wrażenie, że
"nie chce się ona uczyć i dlatego szu-
Ika okazji do awantur.
W.takiej bowiem ocenie główną

rzeczą jest przyznanie, że ta mło-
dzież jest solą w oku obozu rządzą-
cego,:z którym -nie chce mieć nic
|wspólnego, a to. powoduje znowu
także uproszczone objaśnienie ze

| strony tego obozu.
|. Niektóre głosy w tej rozprawie
potrącały wprost o zagadnienie zrze,
szenia społeczeństwa w związku z
„zapowiedziami nowego przedsię-
j-wzięcia.

ms pos. Surzyński z Poznania mó-

— Nowy: obóz nie powinien przy-
pominać pomajowego B. B. W. R..
A p. pos. Łobodziński z Nowego

|Sącza: >
— Wyborcy moi idopytują się,

kiedy zostanie ogłoszone sprawo-
|zdanie rachunkowe ze składek, po-
| bieranych na B. B.
| „Bardzo na czasie były też uwagi
p. pos. gen. Żeligowskiego, który
mówił o swych wspomnieniach o
sztabie rosyjskim:

| — Kiedy się pytano oficera szta-|
bu generalnego: co pan umie, to ten
odpowiadał, że wszystko umie.
Niech pan dziś mianuje mnie guber-
natorem „będę nalepszym guberna-
torem, jutro będę arcybiskupem
Fimlandii, a pojutrze będę dowodził

zacji.
Zasadniczą bolączką komitetu

jest brak środków pieniężnych. Z
tego też powodu najbliższe zadanie
organizacji uczczenia pamięci wiesz”
cza, mianowicie urząjizenie muzeum
jego imienia tam, gdzie stał kiedyś

kie od urzeczytwistnienia.

ty spłonął jeszcze podobno za ich

dom obecnie tam

gdy w nim nie był, niemniej jednak

Stanisław Szober. Słownik Orto-
epiczny. Jak mówić i pisać po: pol-
sku. Wydawnictwo M. Arcta. War-
szawa 1937. 600 stron dużego forma-
tu w 6 zeszytach do września 1937.
W prenumeracie tylko zł. 22.20 za
całość, tj. 3.70 (z przesyłką zł. 3.95)
za zeszyt. Ukazał się zeszyt I i II.

„Słownik Ortoepiczny” (ontoepia
oznacza poprawność językowa) jest
to wszechstronny poradnik  języko-
wy. Jalk można sądzić z zeszytu I,
dzieło to opracowane jest tak wyr
czerpująco, że rozstrzyga wszelkie-
go rodzaju wątpliwości językowe.
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stwie, ani na wsi, ani w miastach, flotą i jeszcze wygram bitwę mor-
ską. Minie się zdaje, że i u nas, może
nie w takim stopniu, tkwi podobne!
|przekonanie. Każdy myśli, że od
jniego zaczyna się historia... !

Talk rzekł p. gen. Żeligowski w.
przeddzień dnia, w którym zaczyna-
ła się historia wystąpienia p. pik.
Koca, mającego tworzyć, ni mniej ni

j więcej, tylko zjednoczenie narodo- |
WIEŻ O 5 e i

Owa rożprawa sejmowa z 18-g0
lutego rb., bodaj najznamienniejsza
w ubiegłej sesji izb ustawolaw-
czych, stwierdzała, przez usta zwo-
lenników pomajowego obozu rzą-
dzącejgo, zupełne odcięcie tego obo-
zu od społeczeństwa. I to po dzie-
więciu latach rządów wyłącznych.
A talkiže po pierwszej, ośmioletniej,
1927-35, * próbie zrzeszenia społe-
czeństwa w B. B., niezmiernie gór-
nolotnie głoszonej i z niemałym na-
ciskiem' przeprowadzanej,

Zwięzłe sterzczenie tej rozprawy
jest takie: || :
— Nie mamy, jako ob6z pomajo-

wy, żadnego oparcia w społeczeń-

dziwactwo, tak jak nie jest dzi-
wactwem, gdy iktoś nim zacznie grać
na fortepjanie, musi poprawić roz-
klekotane struny; mim zacznie jeź-
dzić autem, wpierw pozalewa kocie
łby asfaltem. Wszak każde: czym,
czymś, po: czym, przede wszystkim
i inne tego rodzaju kwiatuszki, aż
podrywają człowieka, jakby go sa-
dzono na fotelu elektrycznym. Jużci
lepiej użyć godzinę lub dwie na me-
chaniczną pracę poprawienia kilku-
set'błqców, niż w ciągu 10 czy 15
„godzin  deznawać _ nieustannych
„wstrząsów. A .
„„GLOS PROF. OTRĘBSKIEGO. |
„Ale oto jeszcze jeden eipizod wal-
„ki oszgodńość pisowni z żywą mową.
Najpoważniejszy bodaj z członków
owego Komitetu Ortograficznego,
prof. Jan Otrębski, człowiek o wy-
jątkowej. łagodności, który zaiste
trzciny nadłamanej nie złamie i Inu
kurzącego się nie zagasi, występuje
oto przeciw. mowej pisowni z dużą
broszurą. Reforma ta bowiem, jak
pisze, stała się „czynnikiem dezor-

 
sce".

Geneza s:
Otrębskiego, była tego rodza'u.
INICJATYWA PROF. ROZWA-

DOWSKIEGO.
Jak było do przewidzenia zaini-'

cjował całą imprezę człowiek
wielu względami godny szacunku,
ale, jak już o tem pisałem goi
nie, nie wolny od sympatyj bolsze-
wickich (w metafizycznem i psycho-
„logicznem tego słowa znaczeniu).
|Jan Rozwadowski, który, głosząc

(pisownię (np. wyraz:
pomysłów, wedle' pisze się po białorusku: kaapieratvu,

 

ani wśród warstwy wykształconej,

ani wśród młodzieży, ani nigdzie, a

z dotychczasowych naszych  usiło-

wań skupienia społeczeństwa pokł
naszym kierownictwem, pozostało

tylko tyle, że odrzekamy się wspo-

mnień o B.B., a w kraju do dziś dnia

prześladują mas pytaniami o jego
sprawozdanie rachunkowe.

I oto w trzy dni po rozmowie

zwolenników obozu rządzącego w

sejmie, stwierdzającej taki stan rze-

czy, zaczynają się nowe usiłowania

skupienia znowu pod wyłącznym
ikierownictwem własnym ogółu spo-
łeczeństwa pod nazwą zjednoczenia

narodowego.
Czy ten przeskok oki niczego do

wszystkiego nie jest po prostu dal-
szym ciągiem złudzeń i czy obciąża-

nie słusznej myśli zjednoczenia na-

rodowego bardzo nieuzasadnionym i
wyzywającym narzucaniem znowu

ączności swego kierownictwa

nie jest wielkim grzechem przeciw
talk bardzo potrzebnemu rzetelnemu
zjednoczeniu narodowemu?

Stanisław Stroński.

mo i dziś jeszcze, (kiedy nastąpi u-
wolnienie przez p. Wierzbowską te-
go lokalu. Narazie komitet uzyskał
tyle, że jest lokatorem domu Mickie
wiczowskiego, Wierzbowska zaś
sublokatorką, a pokoik w oficynie
dworku mieści biuro Komitetu i

dom, w którym spędził on lata dzie- | zbiory.
cięce — jest tymczasem dość dale-|

|wy zarząd Komitetu:
Jak wiadomo, dom rodziców poe- Sokołowski, wiceprezes — wicewo-

|jewoda Godlewski, 2 wiceprezes —
życia i wtedy miał być zbudowany| dyr. Mężyński, członkowie zarządu:

stojący. Adam|Brochocki,
Mickiewicz prawdopodobnie już ni-| nacz. Modzelewski, Muraszko i La-

Po sprawozdaniach wybrano n0-
prezes—woj.

burmistrz _Małynicz,

wan.

Nowości wydawnicze
Autor bowiem podając formy pra-
widłowie i wytykając błędy, równie
szeroko traktuje wymowę i budowę
wyrazów, deklinacię i konżugację,
skłanię i frazeologię, zatem wszyst-
kie dziedziny mowy polskiej. Wszyst
kie te kwestie poparte l'cznymi
przykładami z najcelnieiszych auto-
rów XIX i XX wieku, co znakomicie
zwiększa powagę i wartość pracy.
Tak ujęte i opracowane dzieło jest
pierwszym i wośóle jedynym w do-
robku polskiej linświstyki, Cel swój
rozstrzygania niepewności i wskazyr
wania form poprawnych spełnia cał-
ikowicie. „Słownik Ortoepiczny” jest
książką niezmiernie pożyteczną i po
trzebną każdemu, stanie się e
na pewno nieodzowną pomocą w
każdej niemal dziedzinie pracy u-
mysłowej; więcej nawet: będzie nie-
zastąpionym  przewo:nikiem — &а
wszystkich, którzy chcą mówić i pi-
sać poprawnie.

Ukazał się z druku Rocznik XI
Szkoły Głównej Handlowej, zawie-
rający następu'ące prace doktorskie
i magisterskie: л

Aleksy Walkar: Zagadnienie ce-
ny zmiennej.

Józef Świdrowski: Zagadnienie
pieniądza papierowego w angielskiej
literaturze ekonomicznej wieku sie-
demnastego.

Jan Drewnowski: O niedoskona-
łym popycie.

Stanisław Ozga: Zmiany strukc-
turałne polskiego eksportu rolni-
czego.

Do Rocznika dołączony jest wy-
kaz prac habilitacyjnych, doktor-
skich, magisterskich oraz dyplomo-
wyich przyjętych w latach 1933-34,
1934-35, 1935-36. Przy każ'ej pracy
podane jest krótkie streszczenie.

iii iii ii iiii

przewrotną zasadę, iż „wszelka au-|dzaju tendencyj, nie było-
tomatyzacja — to śmierć, wszelka
zaś dysautomatyzacja — to życie,
rozkwit', usankcjonował swym au-
torytetem (wszakże był prezesem
Akademji . Umiejętności) wszelkie
przewroty, rewolucje, rokosze i t. p.,
które tembardziej upajają ludzi, im
są gwałtowniejsze, bezcelowe i bez-
myślne.

On to, Rozwadowski, stawiał
kwestię radykalnie: „Trzeba zmie-
nić naszą pisownię tak, aby ją uczy-
nić przydatną dla mas, gdyż dotych-
czasowa pisownia to przeszkoda na
drodze iku lepszej przyszłości Pol-
ski“ (broszura Otrębskiego — O no-
wej zmianie pisowni polskiej, str. 2).
Gdyby to rozumowanie miało choć
1 procent słuszności, to iście trzeba-
by podziwiać głupotę takich Angii-
ków czy Francuzów, którzy przez
swą trudną pisownię trzymają swe
„masy” w analfabetyzmie. Кбмто-
cześnie należałoby paść czołem
przed Białorusinami, którzy, jakby
antecypując pomysły  Rozwadow-
skiego, ułatwili do maximum swą

Ikooperafywa

na ikońcu —u— krótkie, jak angiel-
skie —w—) i właśnie dzięki temu
osiągnęli taki poziom kultury, że
dziś każdego Białorusina otrazu
można wprowadzić do Akademii
Umiejętności w Krakowie czy w
Smorgoniach.

Otóż niezawodnie w tem komple-
tnie mylnem rozumowaniu Rozwa-
dowskiego tkwi miazm rozstroju.
Gdyby nie było tego го-

 

by wogóle żadnej relormy
pisowni. Tymczasem ludzie nie-
spoko'ni, mpałający żąłzą jakichś
zmian radykalnych, zjechali się do
tego gniazda rewo!ucji, jakiem jest
dzisiejszy Kraków (bez ironji to pi-
szę!) i zaczęli przemyśliwać.

PRZEBIEG NARAD.
. Najpierw chciano rzeczywiście
wszysfiko obalić i odrazu upodobmć
się do tych aktualnych Pra-Słowian,
jak był nazwał Mickiewicz właśnie
Białorusinów. Coby to za obszerne
było pole do tworzenia! Każdw cię
już pysznił, że niczem Ungler, Wie-
tor czy Haller (zawsze w Polsce
Niemcy rej wodzą!) zasłynie.

Aliė, chwalić Boga, polski zdro-
wy rozsądek wziął górę i radykalne
pomysły (skasowanie—h— dźwięcz-
nego, 6, rz, i t. p.) upadły, acz człoa-
kowie Związku Nauczycieli Ludo-
wych (jakżeby się bez nich obeszło!)
ботасо się domagali -reformy "ady-
kalnej. Wobec tego ktoś rzucił jedy-
ną słuszną propozycję: więc roz;edź-
my się do domów! Niestety, więk-
szości ta mądra propozycja nie przy-
padła ido smaku. Akademia Umie-
jętności zapragnęła, wbrew istotne-
mu swojemu charakterowi, roli ak-
tywnej. Niedość jej było gaff już po-
pełnionych (no. z nagrodą literacką
w czerwcu 1935), zachciało się no-
wych. : wa»
i Taką nieprzebaczalną ga/fą, Ltó-
ra znów obniża powagę Akademii,
były uchwały Komitetu Ortograficz-
nego.

l (D. c. n.)

 



  

Skromny obchód jubileuszowy
zasłużonej działaczki społecznej, p. Brensztejnowej
We wtorek 30-go marca rb. w żenia żłóbka dla podrzutków. Roz-. Ostrobramskiej i fotografii Jubilatki,

skromnej kaplicy schroniska
Zubowicza, zebrało się grono wil-
nian dla uczczenia 20-lecia pracy na
niwie społecznej p. Jadwigi Bren-
sztejnowej i założenia żłobka im.
Marii.

Kto w Wilnie nie zna tej iasty-
tueji popularnie žiobkiem p. Bren-
sztejnowej zwanej?

Niektórzy może idziś już nie pa-
miętają chwili powstania żłobka, ale
widzieli jego rozkwit, gdy już miał
własny wzorowe zenia, gdy
mógł skupiać dzieci, wyrwane naj-
straszniejszej nędzy, a nieraz śmier-
ci i zapewnić im nie tylko zdrowot-
ne utrzymanie, ale i radość chwil
dziecięcych.

Ratowało się nie tylko dzieci,
ale i matki od nieszczęścia, od śmier
ci gorszej niż fizyczna, bo śmierci
moralnej.

To też w czasie Mszy św. od-
prawionej wczoraj na intencję Jubi-
latki szły do Tronu Najwyższego
gorące modlitwy za zdrowie i szczę-
ście tej, która tak ofiarnie i z za-
parciem siebie w żłobku pracowała,
czyniąc to w imię Boga, miłości Oj-
czyzny i bliźnich.

Po nabożeństwie zebrani prze-
szli do małej salki, gdzie zgromadzi-
ły się wychowywane przez p. Bren-
sztejnową dzieci.

"Tu, w krótkim zarysie, p. prezes
Święcicki, przedstawił historię dzia-
łalności społecznej p. Brensztejno-
wej i powód zorganizowania przez
T-wo Opieki nad dziećmi, tej skrom
nej uroczystości.

Był to rok 1917, rok nędzy —
mówi p. Swiątecki, gdy p. Brensztej-
nowa wystąpiła z inicjatywą  zało-

Z za kotar studio
Rozdział XIII radiowej opowieści

o Chopinie

Chopin był nie tylko wielkim poetą for

tepianu, nie tylko genialnym  kompozyto-

rem, lecz również śmiałym  nowatorem,

wprowadzającym do muzyki możliwości zu-

pełnie dotąd nieznane. Chopin stwarza sze-

reg nowych form muzycznych  fortepiano-

wych, swoistą techniką pianistyczną, lecz

przede wszystkiem niespodziane dla współ

czesnych i niepokojące związki i kombina-

cje harmoniczne. Harmonika w dziełach

Chopina wywarła potężny wpływ na kom-

pozytorów następnych pokoleń, sięgający

w swych konsekwencjach aż do naszego stu

lecia. O niezwykle ważnej tej stronie mi1-

zyki chopinowskiej mówić będzie w radio

dn. 31.3. o godz. 21.00 literat i znawca mu-

zyczny Juliusz Kaden - Bandrowski. Utwo-
ry Chopina odegra wybitny pianista prof.

Zbigniew Drzewiecki.

Pieśni, piosenki i pogodne melodie w mu-
zycznych audycjach radiowych.
W środę dn. 31,3. program radiowych

audycyi muzycznych nosi charakter pogod-

ny i rozrywkowy. Przed południem poza

porannymi audycjami przygrywać będzie
Mała Orkiestra Polskiego Radia. O godz.
15.15. Trio Salonowe Polskiego Radia wy-

kona popularne utwory kompozytorów pol-
skich i obcych. Nastrojowe pieśni usłyszą

radiosłuchacze o godz. 16.30 w wykonaniu

Witasa i Popławskiego. Ciekawie również
zapowiada się koncert solistów, o godz.
17.15. Spiewak Stanisław Znicz i wiolencze

lista Tadeusz Kowalski wykonają drobniej-
sze utwory wielkich mistrzów, pieśni i arie
operowe. Koncert z płyt o godz. 19.45 p.t.
„Neapol i Wenecja — ojczyzną włoskiej

piosenki” przyniesie, jak to wskazuje sam

tytuł melodie z kraju słońca i błękitnego
morza. Wieczorem zaś o godz. 21.45 popły-
ną dźwięki Małej Orkiestry oraz refrany
śpiewane przez „Czwórkę radiową”.

Wilno Polskie Radio
Šroda, 31 marca 1937 r.

6.30. Pieśń poranna, Gimnastyka. Mu

wyka. Dzien. por. Informacje i giełda. 7.35.

Muzyka. 11.57. Sygnał czasu i hejnał. 12.03.
Mała ork. Pol. Radia. 12.40. Dzien. poł.
12.50, Tyrania gościnności. 13,00. Muzyka

popularna. 15.00. Wiad. gosp. 15.15. Koncert
 

reklamowy. 15.25. Życie kulturalne miasta i
prowincji. 15.30. Ode. powieść. 15.40. Pio- |

senki z filmów dźwiękowych. 16.10. Šwią-i

teczne odwiedziny — obrazek. 16.30. Dla

młodszych słuchaczy. 17,00. Katechizm ry-!

cerski — odczyt. 17.15. Koncert solistów.|
17,50. Chaos i ład wewnętrzny — Rozmo-
wa iz przyjacielem. 18.00. Pogadanka aktu-

alna, 18.10. Wiadomości sportowe. 18.20. Na

listy słuchaczów odpowie T. Łopalewski.
18.30. Muzyka operetkowa. 18.50. Przegląd

wydawnictw rolniczych. 19.00, Międzymo-

rze - frag. S. Żeromskiego. 19,20, R. Wag-
ner — III akt op. Walkiria. 20.00. Koncert |
rozrywkowy. 20,35, Chwila BiuraStudiów. |

20.45. Dzien. wiecz. 20.55. Pogadanka aktu- |

alna. 21.00. Opowieść o Chopinie — ==

czór XIII „Harmonia Chopina”. 21.45. Ekspe

rymentalny Teatr Wyobraźni „Dwie Marie
Stuart", 22.25, Mała ork, Pol. Radia. j

. Szkoły Ogrodniczej
kach, na przechodzącą 22 letnią rannej wezwano pogotowie

zł., skupiając narazie 15-ro dzieci, a
po roku w żłobku już jest 40 ma-
leństw.

Żłobek utrzymuje się z Hatków
społecznych, a władze

im.' poczyna swą pracę dosłownie z 15!p. Świętorzecka,
|

członek Zarządu
Г-ма Op. nad dziećmi wręcza p.
Brensztejnowej adres od społeczeń-
stwa opatrzony 300 podpisami.

Przy herbatce, w szczupłym gro-
okupacyjne nie przyjaciół i współpracowników

uznają zakład za wzorowo prowa- |skończyła się ta skromna uroczy-
dzony. Z
Opieki nad dziećmi, p. Brensztejno-
wa wchodzi do niego, jako przed-
stawicielka autonomicznej instytucji,
a już w r. 1927 obejmuje zarząd i
opiekę nad wszystkimi zakładami
Tow. Op. nad dziećmi i dotąd je
prowadzi wkładając w pracę wszyst-
kie swoje siły i serce,

Po przemówieniu p. Świąteckie-
go składają życzenia Jubilatce klzie-
ci: chłopiec i dziewczynka mówią
śmiało i wznuszająco szczerze o
swej wdzięczności dla opiekunki —
„kochanej matki”,

Następnie przemawia dawna wy
chowania. zapewniając w imieniu
wszystkich wychowanków zakładu,
sie przykład pracy i poświęcenia p.
Brensztejnowej będzie im zawsze w
życiu przyświęcał. į

Po wręczeniu zebranym przez
przedstawicielkę personelu współ-
pracującego w żłobku pamiątki w|

Boskiej| siejszym.postaci obrazka Matki

 

chwilą powstania Twa! stość. Przypomniała ona, jak się daw
niej pracowało społecznie, ofiarnie i
skutecznie bez żadnych subsydiów i
jak z inicjatywy prywatnej powsta-
wały wielkie rzeczy.

P. Brensztejnowa dziękując ze-
branym za wyrazy uznania, na któ-
re w Jej mniemaniu nie zasłużyła i
gorące słowa, stwierdza, że one to
dodadzą jej sił do dalszej pracy i
niezałamania się wobec różnych
przeciwności, które i obecnie na
swej drodze pracy spotyka.

Na zakończenie obchodu zostały!
odczytane nadesłane depesze z ży-
czeniami dalszej owocnej pracy i
wyrazami uznania, a m. in. od p.
prezydenta miasta dr. Maleszew-
skiego i naczelnika Wydziału woj.
Opieki Społ. dr. Rudzińskiego.

Jeśliby ktoś chciał złożyć jeszcze swój

podpis na adresie, prosżony jest o wstąpie-

nie do Związku Zienfian (Mickiewicza 15)
w godzinach od 10-tej do 2-ej w dniu dzi-

Wizytacje i kursy Akcji Katolickiej
na Wileńszczyźnie

W tych dniach odbyły się okrę-, wych w powiecie mołodeczańskim.
gowe kiursy Akcji Katolickiej
Łunnie i Dąbrowie, Kursy trwały po
parę [dni i zgromadziły, ponad 100 u-
czestniczek i uczestników, rekrutu-
jących się z szeregów Kat. Stow.
Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.

Niemai równolegle z wspomnia-
nymi kursami odbyły się wizytacje
oddziałów  organizacyj młodzieżo-

ORATORIUM.
Okres wielko - postny daje rzadką oka-

zję usłyszenia poważnej muzyki religijnej

wielkich kompozytorów, wykonanej na wy

sokim poziomie artystycznym.

Jedną z takich okazyj było wielkoty-
godniowe Oratorium, które odbyło się w

kościele po - Bernardyńskim w Wielki Pią-

tek od godz. 7-ej do 9-ej wieazór, wykonane

przez chór „Hasło” pod dyrekcją prof.

Żebrowskiego.
Przy wypełnionym kościele chór „Ha-

sło” wykonał utwory religijne; Gomółki

Psalm „Wszechmocny Panie"  Nowialisa
„Caligaverunt“, „Popule mens“, Palastzyna

„O bonae Jezu“ Moniuszki „Chėr Spra-
wiedliwych“ „Oto drzewo Krzyža“ Gru-
barski Hymn „Na Zwiastowanie" Alegro

Psalm „Miserere“ i Nowowiejski „Stabat

Mater". W niektórych utworach brali u-  dział dobrze znani Wilnu soliści: p. Janina

w| Wizytacje te, przeprowadzone przez
specjalnych delegatów z Wilna, wy-
kazały, że organizacje Akcji Kato-
lickiej na terenie wsomnianego po-
wiatu, mimo trudnych warunków
pracy rozwijają się pomyślnie, ścią-
gając do swych szeregów najlepsze
elementy. (m)

Kamińska (silny i piękny sopran) i p. Sien-

kiewicz (miły baryton). >

Oratorium pod względem artystycznym
stało na wysokim poziomie, szczególnie na-

leży podkreślić wielką czystość brzmienia

harmonijnego chóru, zarówno w piano jak

i forte pod wytrawną batutą prof. Żebrow-

skiego. co spowodowało wysoki nastrój reli-

gijny słuchaczów, wśród których zauważyć

się dało dużo inteligencji ze śródmieścia i

świata muzycznego interesującej się muzy-

ką religijną.

Trzeba podkreślić, że wzniosła ta ucz-
ta religijno - artystyczna z dobrowolnych

datków za program wręczany przy wejściu

do kościoła zasiliła kasę Ochronki Dziennej

przy ul, Dar Nr. 6.
Batucie prof. Zebrowskiego należy się

słuszne i całkowite uznanie.
R. P.

Święto |-go Kursu Handlu Straganiarskiego
T-wa Oświaty Zawodowej w Wilnie

Dnia 27 bm. zostało urządzone szą kadrę — zaczątek idei, która w
wspólne święcone dla I-go Kursu wyniku ma stworzyć (dobrych kup-
Hanldlu Straganiarskiego T-wa Ośw. | ców,
Zaw. Koło w Wilnie.

Po poświęceniu przez ks. pro-
boszcza parafii Sołtaniskiej do stołu
zasiedli wspólnie pp. dyrektor Izby
Przemysłowo Handlowej Barański,
dyr. Tański, dyrektorowa Wielhor-
ska, radca Gołębiowski, kierownik
Kursu Sikorski oraz 38 słuchaczy
Ikursu.

Podczas święconego do obecnych
przemówił dyr. Barański, mówiąc,
że słuchacze muszą pamiętać o tym,
że, jak dziś będąc bezrobotnymi sę

wychować  pelnowartošcio-
wych obywateli, którzy zamiast
brać, będą dawali dla społeczeństwa
i Państwa.
Wszystkim obecnym protektorom

dziękował w serdecznych słowach
kierownik kursu Sikorski oraz  słu-
chacz kursu Pochowski.
Po parogodzinnym spożyciu świę-

conego, podczas którego słuchacze
odśpiewali szereg piosenek  chóral-
nych i indywidualnych — po dekla-
macjach w miłym nastroju opuszczo
mo bursę słuchaczy Kursu Handlu

ciężarem _— społeczeństwa, tak po | Straganiarskiego.
skończonym ikursie stworzą pierw-

Zabójstwo na Karolinkach
Wczoraj wieczorem w

na

Władysławę Masłowską z zaścianku
| Poddębówka napadł jakiś osobnik w
mundurze żołnierskim i zadał dziew
czynie kilka uderzeń bagnetem.

Na (krzyk mordowanej kobiety

liżu zbiegli się przechodnie,
Sołtanisz-| trzymali sprawcę napadu. Do ciężka

  

którzy za-

ratun-
kowe, Zanim przybyła pomoc Ma-
słowska zmarła.

Wezżwana policja ustala tło za-
bójstwa oraz tożsamość morder-
cy. (h)

Zabójstwo nieproszonego gościa
W dn. 26 b. m. pijany Stanisław

Misiuk, m-c wsi Łagody, śm. różań-
skiej ,wracając do domu postanowił
przenocować w  Szczuczynie.

 

Na | na właściciela.

nieproszonejgo gościa obudził go, od-
mawiając noclegu. Po przebudzeniu
Misiuk chwycił siekierę i rzucił się

Stankiewicz widząc
miejsce noclegu obrał sobie niewy-| grdżące niebezpieczeństwo wydobył
kończony dom Stanikiewicza Broni- rewolwer i w obronie własnej strze-
sława, stojący na skraju miasteczka. |ił w napastnika, Strzał był śmiertel-
W parę godzin później około godz. ny. Kula ugodziła w pierś i Misiuk
22-ej przybył do domu
właściciel, ©
stwie Jana Morozika

„domu jego prawy | padł martwy na ziemię. Stankiewicz
tankiewicz, w towarzy*| udał się na posterunek Policji i za-

i zastawszy;meldował o wypadku,

wesoła r

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rankiem mglisto i miejscami chmurno,

w ciągu dnia naogół dość pogodnie.
Temperatura bez większych

(nocą przymrozki).

Słabe wiatry miejscowe.

zmian

Z MIASTA.
—Pociągi popularne dla człon-

ków Akcji Katolickiej, Wi dniach od
1 do 5 kwietnia r. b. przybywają do
Wilna specjalnymi pociągami popu-
larnymi członkowie Alkcji Katolic-
kiej z Katowic, a 13 i 14 przysz-
iego miesiąca — z Tarnowa.
— Zahamowanie epidemii odry.

W. ostatnich tygodniach daje się za-
uważyć pewne odprężenie w panu-
jącej na terenie Wilna epidemii od-
ry. Liczba zasłabnięć, która tygod-
niowo wynosiła przeszło 200 osób,
obecnie zmniejszyła się do 100. (h)
— Zamknięto 12 jatek żydow-

skieh. Z rozporządzenia władz ad-
ministracyjnych w Wilnie zamknię-
to 12 jatek żydowskich za nieprze-
strzeganie przepisów 0 sprzedaży
mięsa z uboju rytualnego. (h)
— Roboty inwestycyjne w mie-

ściei zatrudnienie bezrobotnych.
Z dniem 1 kwietnia magistrat roz-
poczyna wiosenny sezon inwestycyj-
ny i będzie zatnudniał bezrobotnych
przez czas dłuższy, opłacając ich z
własnych funduszów. Głównie robo-

ty skupią się przy regulacji brzegów
Wilii na terenie całego miasta, Ogó-
łem na robotach miejskich zatrudnio
nych zostanie przeszło 700 bezro-
botnyich. (h)

SPRAWY PRASOWE.
— Konliskata pisma żydowskiego.

Starostwo Gradzkie skonfiskowało
w dniu dzisiejszym gazetę w języku
żydowskim  „Wilner ess' za
podanie szczegółów prowadzonego
dochodzenia w sprawie podrzucania
petard w Wilnie,

SPRAWY PODATKOWE.
— Składanie zeznań o dochodzie,

Dnia 1 kwietnia upływa ostateczny
termin składania zeznań o podatku
dochodowym dla osób fizycznych
prowadzących księgi handlowe i
spadków wakujących. (h):

akazy piatnicze na podatki
miejskie, Wiydział podatkowy Za-
rządu miasta przystępuje w pierw-
szych dniach 'kwietnia do rozsyłania
nakazów płatniczych na podatki
miejskie za rok 1937. Wymiar tych
podatków (od psów, reklam, szyl-
dów i zużycia bruków) został już
dokonany.

Pddatek płatny jest w ciągu dni
30, licząc od dnia otrzymania naka-
zu płatniczego. (h)

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Przeniesienie Sądu Pracy. Sąd

Pracy przeniósł się z ul. Zawalnej 2,
Jo gmachu Sądu Okręgowego przy
ul. Mickiewicza 36. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
.— Jasne jak świeca, że żadnej

reklamy mie wymaga taka miła i
a jak Wiosenny

Dancing AZS-u. | tale przecież
wszyscy wybierają się w sobotę 3
kwietnia tylko do hotelu Europa.
Wstęp 1 zł. Znany bufet i jazz.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Koła Wileńskiego Z.

O. R., podaje do wiadomości swych
członków, iż w miesiącu kwietniu
rb., odbędą się na kursie wojsko-
wym następujące wykłady:

1 kwietnia rb. (czwartek) godz.
18-ta „Obrona” mjr. J. Sokal.

2 kwietnia rb. (piątek) g. 18-ta
„Działanie 1 Dyw. piech. leg. w re-
jonie Wilno 1919 r.“ — kpt. J. Ka-

i.
9 kwietnia rb. (piątek) g. 18-ta

«— „O zaopatrzeniu pułku w polu” —
mjr, Jaxa Leopold.

Między 26—1 kwietnia rb. Nauka

o broni praktyczne zajęcie. Termin
będzie podany dodatkowo.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież, W dn. 29 bm. Jan Lutyń-

aki (Strycharska 12) zameldował, że w tym

dniu między godz. 17 a 21, w czasie nie-

obecności domowników, nieznani sprawcy,

za pomocą wybicia szyby w oknie, dostali

się do jego mieszkania, skąd skradli: prze-

ścieradło, ręcznik, brzytwę, litr miodu i

340 zł. w gotówce. Ogólne straty wynoszą

uł. 370. Prócz tego złodzieje zabrali doku-

menty poszkodowanego: metrykę  urodze-

nia, zaświadczenie wydane przez 1 pp.

leg, i różne pokwitowania. Dochodzenie w

toku.
Ofiara narzeczonego-oszusta, Do

policji wpłynęło zameldowanie Marii Afa-

nasiewej, na niejakiego Józefa Botanowi-

cza, który pod pretekstem ożenienia się

wyłudził 300 zł. i ulotnił się. (h)

— „Šmigus“. Koło mostu Zielonego

dwaj pijani osobnicy urządzili „Šmigus

oblewając przechodniów konewkami z wo-

dą. (h)
Skazanie przemysłowca  żydow- skiego, Calet Balberyski, znany przemy-   

Kronika wileńska
słowiec żydowski i b. właściciel tekturowni
w N. Wiilejce spowodował upadłość, Wie-

rzyciele nałożyli Balberyskiemu sekwesir

ma maszyny. Balberyski część zakwesttio-
nowanych narzędzi i maszyn wywiózł i
sprzedał Sąd Grodzki po rozpatrzeniu
sprawy skazał Balberyskiego na 6 mies.
więzienia, (h)

WYPADKI
Zaginięcie 11 letniego ucznia,

Wyszedł z domu i zaginął 11 letni Zdzisław
Wojciechowski (Popławska 26). Policja

zawządziła poszukiwania za zaginionym. (h)

a ania е

ieatr i muzyka
—Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 8.15 komiedia w trzech aktach (15

odsłonach) Jana Vaszary p.t. „Małżeństwo”
Jutro „MAŁŻEŃSTWO”,

— Teatr Muzyczny „Lutnia*  „Księż-

miczka błękitu*, Ceny propagandowe. Dziś

operetka „Księżniczka błękitu”,

„Taniec szczęścia w „Lutni* Jutro

wraca na repertuar operetka Stolza „Ta-

niec szczęścia,

Bajka dla dzieci w „Lutni*, „Księżnicz

ka na grochu”, odbędzie się w niedzielę naj

bliższą o godz. 12.15 w poł. Ceny specjal-

nie zniżone,

 

złożone w Administracji „Dzien. Wil”.

Zamiast wizyt i- powinszowań  Świą-

tedznych Szymonostwo Renigerowie zł. 3

na Dom Dzieciątka Jezus i dla najbiedniej-

szych do uznania Redakcji.

Giedroyciowa zł. 5 dla wdowy z 3-giem
dzieci i zł. 5 dla wdowy z córeczką,

Hryniewicz zł. 1 na Bratnią Pomoz
Akademicką.

Giełda warszawska
z dn. 30. 8. 87.

Dewizy:
Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 100.20
Amsterd. 288.80 289.52
Londyn 25.77 25.84
N. J. czeki 527', 528 | pół
Paryż 24,23 24.29
Praga 18.39 18.44

Akcje:

Bank Polski 99.00
Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 64.75
” ” ” » _ 63.75

5 proc. konwersyjna 54,75
kolejowa 53.00
dolarowa 53.50 kupon 55.07
premj. dołarowa 44.75
stabiliz. 368.00 kupon 80.69
konsolid. 52.25 50.50

Waluty:
Dol. amer.;528 525 i pół
Marki niem. 123.00 120.00

Giełda zbożowo -towarowa
i Iniarska w Wilnie
Dnia 30 marca 1937 r.

Ceny га towar średniej handlowej ja-
kości, ra 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.

е
ч

Е
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«
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2

W złotych:
Żyto I stand. 696 g/! *) 24.50 — 25.00
Żyto II stand. 670 g/l *) 23.75 — 24.25
Pszenica I stand. 730 g/l*) 30.50 — 31.00
Pszenica II stan. 710 g/l*) 29.00 — 29.50
Jęczmień I stand.

678/673 gl 24.00 — 24.50

Jęczmień Il stand. 649 g/l 23.00 — 23.50

Jęczmień III stand.
. 6205 g/l 22.00 — 2250

Owies I stand. 468 g/l 22.25 — 22.75
Owies II stand. 445 g/l 21.50 — 22.00
Gryka 610 g/l 30.00 — 31.00
Siemię lniane Б. 90% f-00
wag, stoc. zał. 44,00 — 45.00
Len trzep. stand. Woło- |
żyn b. I sk, 216.50 1680.00 — 1720.00
Len trzep. stand. Horo-
dziej b, I sk. 216.50 1850.00 -- 1890.00
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 -
Len trzep stand. Traby b.
iuR 3
en czesan ь

I sk.303.10 > 1950.00 — 1990.00

Kądziel Horodziejska b. i
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
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QUOova RAJUDNI W

JUTRO PREMIERA

DROGA
DO SŁAWY
Fredric M A R CH, Lionel Barrymore, Warner Baxter

Film ten nie tylko się ogląda, TEN FILM SIĘ PRZEŻYWA 
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Harry BAUR i Marcelle Chantal
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Królowa poiskiego ekranu
Polskie Kino Od dnia 28 marca.

Światowid| Jadwiga Smosarska

Barbara Radziwiłłówna”
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fiimie

PRECZ amm żerka,  taburet do

Największ, bór dne fortepianu, obrazy i
© y wy modnego, gwarantowanego ala > Pizówódźnić

О Ю ы му п «А
W. NOWICKI

ną sezon wiosenny i letni poiecamy

obuwie: spaceruwe, wizytowe, Sportowa
dziurkowane, brezentowe, modne wiatrówki, opanki, rzymki,
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Pau jest Jej wygląd
Zaniedbanie i braki czynią Panią starszą. Od Jej chęci i woli
załeży, by wygląd swiadczył o jak najmiejszej ilości lat. Wystar-

czy zwrócić się do największego w Wilnie Zakładu

KOSMETYKA"
która na wszelkie dolegliwości zewnętrzne Pani znajdzie

skuteczną radę. JAGiELLOJSKA 16-6, w godz. 10 13

 

 

IK. GORZUCHOOSKI)
ZAMKOWA 9

Zegarki szwajcarskie! wyregulowane. „£Bižuteria, žloto, Srebro,
Platery nowe fasony.

Reperacje zegarków z gwarancją. |

 

  

 

ZRANK BUCK I FERRIN FRASER. 27

„Ałyipazury"”

Najlepsze,

 

 

_ co naprzykład włamanie,

— W takich razach łatwo usta-

lić fakty. Widzi pani, morderstwo,
żeby się tak wyrazić, zawodowe,
jest ogromną rzadkością, To nie to,

wacz, powtarzając swoje przestęp-

stwo, nabiera wprawy. Morderstwo

zaś ma to do siebie, że zazwyczaj

przestępca popełnia je raz jeden i

ten brak doświadczenia prawie
zawsze naprowadza nas
Czy pani rozumie, do czego zmie-
rzam?

* Głos Idoktorowej zabrzmiał jak

gdyby z ogromnej oddali.
— Nie rozumiem, inspektorze,
— Postaram się wyrazić dokład-

nie. Sprytna osoba potrafi stworzyć

okoliczności, które zwiążą zbrodnię|

z obecnością kogoś innego, Weźmy

maszą sprawę. Hadżi, posądzony 0

głęboką urazę do doktora Randalla,|

zjawia się w Pulo Kangsar — i dok-

tór znika. Wniosek oczywisty.
Idźmy dalej. Kobieta może — pa-

ni sama mogła — zrobić mężowi o-

Włamy-|

na trop.,

 

pinię flirciarza dorywczymi napom-
knieniami. Miejscowa opinia plot-
ikarska w lot pochwytuje takie rze-
czy i nieświadomy niczego mąż zo-
staje kreowany przez znajomych na
donżuana.

Pani Randall nie odpowiedziała.
Widziałem, że zacisnęła ręce. Ja
sam zaciskałem palce na poręczach
fotelu. Garahan tymczasem mówił
dalej łagodnie, pozornie do siebie
samego, bo z pewnością my oboje
wiedzieliśmy, już, do czego zmierza.
— Możemy się posunąć jeszcze

dalej, Przypuśćmy, że to nie doktór,
ale pani miała romans na Borneo.
Przypuśćmy, że okoliczności posta-

wiły panią między koniecznością
opuszczenia Borneo i kompromita-
cją, że wobec tego. zmusiła pani
męża, żeby się przeniósł tutaj. Przy-
puśćmy, że tu znów mu się pani

sprzeniewierzyła i w końcu posta-|

nowiła się ad niego uwolnić raz na

zawsze. Dalej jeszcze przypuśćmy,

że w tym celu pozowała pani na'

Radość życia...
1 — to dobre wykorzystanie czasu,

czyli dobry zegarek
śwarantowane poleca:

W. JUREWICZuazeswici

nieszczęśliwą iżonę, cierpiącą w mil-

czeniu...
Garahan umilkł, ale widziałem,

że nie spuszcza oczu z pani Randall.

Ona zaś osunęła się bezwładnie w
głąb siedzenia. Oczy jej błyszczały
silnie w świetle gwiazd.
— Uprzedziłem panią — mówił

wolno, jakby na coś czekał—Przy-

kro mi, ale muszę panią aresztować

za zabójstwo męża i ostrzec, że co-
kolwiek pani powie...

Biała rączka wykonała szybkie
poruszenie. Chciałem się zerwać,

lecz Garahanz. mnie za
ramię, Padł strzał, biała postać osu-

nęła się ciężko na poduszki, wyście-

łające fotel. Rewolwer stuknął głu-

cho o matę.
Przez chwilę stałem osłupiały, z

zatrzymanym oddechem. Wreszcie
spojrzałem na  Garahama. Miał
twarz zimną, zaciętą.

— Garahan! — krzylknąłem. —

Wiedziałeś, że ona miała rewolwer?

— Domyśliłem się — odpowie-
dział z całym spokojem. Sprawy o
r.orderstwo są ohydne. Naumyślnie
tk długo gadałem, żeby jej dać tę

niożność. Opowiadam ten dramat przyja-
cielom, gdy mnie pytają, jak „żar,

     

 

 

NAUKABEZCENII| Tylko kal. sztuk przy 7
„Jł Różne ę

ka dni. Antykwarjat Nięmenczyńskiej 2 —

Wileński, Wielka 9. od dnia 1 kwietnia >+-0040040000060000: BĘ „$

Wejście z bramy. „rb. Dowiedzeć się ul, Instytut 200000000000000000209

ul. Jagiellońska 8—21 : JUŻ CZAS

j NASIONA od godz. 17 do 18, Germanistyki ===

warzywne } КулафЭ-|=*> тотттоттФтточоооее
we pierwszorzędnych |$ MIESZKANIA į
hodowli krajowych i į i POKOJE wów. oczyszczanie

zagranicznych spraw-| waooeeoosaoneooe0005| pi przesadzanie ro-

e R = POKÓJ «o0o0000000%=0d400:32 $lir pokojowych. Wy-

ceny Nasion poleca ie sumienne, ce

Wileński _ Spółdziel-| słoneczny z „całodz. 0 RRECA alkas aa Te„| utrzymaniem do wy-|į POSZUKIW, į DY PIZYSRPAE:
czy Syndykat Rolni-| NO). . r szenia: pod „Roboty

czy, Wilno, Zawalna, Dajęcia. Antokol, Pia- | **e% 22922. ozdnówe w: Admi-

9, telef. 323. Cenniki| ski 9—4. = OSOBA nistracji.
bezpłatnie. —° ” |imteligentna poszuku-| -

BIURO je pracy gospodyni = ZAJAZD -

DO SPRZEDANIA „UNIWERSAL” domu, najchętniej do PIWIARNIĘ

dwa łóżka na kana-| Mickiewicza 4 — 4, osoby samotnej. Re- w Boltupiu, letnisko

dyjskich siatkach z, telefon 22-11, poleca ferencje dobre. Ofer- pod Niemenozynem

| włosianemi _ matera-|mieszkania i pokoje ty do adm. „Dzienna. wynajmię. Wilko-

cami, żelazne łóżko,| od najskromniejszych WiL* dla „gospody- mierska 1—5.

S zegar ścienny, eta-!do luksusowych. ni“. m ==łz08k

on drzew owoco-
Z-k aw. Michalski: Nr. ZUwych, cięcie krze-
10 m. 2 (obok Kura-

torjum Szkoln.) 

 

klimat i życie” pod zwrotnikami na- mieszkańcach. Zwierzęta z tych sa-

prawdę wpływają na ludzi. Rozumie mych rodzin lub gatunków mają po-

się, nie. na wszystkich w taki sposób. dobne zwyczaje i, ogólnie biorąc,

Niektórzy wracają z nieskalanym mogę mniej więcej przewidzieć jak

honorem. Tyłlko słabeusze stają się| się w danych okolicznościach za-

gila lub zatwardziali i okrutni, Wie-|chowa tygrys, słoń lub t. zw. bawoł

 
 

 

rzę Święcie, że gdyby doktorostwo
Randallowie zostali byli w Anglii,
to by żyli ze sobą szczęśliwie do

dziś dnia. Jednak Garaham okazał

twarde serce, że pozwolił się tej ko-

biecie zabić, a jego nie można na-
zwać słabeuszem.

VII
Rzadka pantera.

Pewnie nikt by nie pomyślał, że

i zwierze może się stać gila? Zwie-

rzęta uchodzą powszechnie za kon-

wencjonalne stworzenia, które robią

to, czego się po nichspodziewać moż
na zgodnie z prawami natury. Jednak

zdarza się, że zwierzę zachowa się

niezwykle i zagadkowo. Ale to nie
jest równoznaczne z gila. Dzikie

stworzenie nie robi niczego bez po-
wodu, choćby jego zachowanie się

wydawało się człowiekowi jak naj-

dziwniejsze.
Po przeszło (dwudziestu latach,

spędzonych w dżungli, wiemwcale

dobrze; czego się spodziewać po jej

azjatycki, Mimo to, przy całym mo-

im doświadczeniu, to czy inne zwie-

rzę wypłata mi od czasu do czasu

tak nieoczekiwanego figla, że gdy-

bym się nie znał trochę na psycholo-

gii zwierzęcej—(jeżeli istnieje psy-

chologia zwierzęca)—to bym powie-

dział: gila.
Podczas. ostatniej wyprawy ba-

wiłem na Wschodzie dziesięć i pó

miesiąca. Nakręciłem film „Wild

Cargo“, ale głównym moim zada-

niem- było dostarczenie Ameryce

bardzo rzadkich zwierząt, wężów i

ptaków. Wytężyłem wszystką ener-
śię, żeby zebrać wyjątkowo cenny

komplet. Prawdę. mówiąc musiałem

się postawić. Miałem określone za-

mówienia na pewne. okazy dla cyr-

ków i ogrodów zoologicznych, a od
czasu gdy pracuję w moim zawodzie,

staram się wypełniać wszelkie za-

mówienia, choćby były nie wiem jak

trudne i niebezpieczne.
(D. c. n.) 
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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, zagranicę zł, 6—

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrol ogi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym ta

słowo zł, 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 250/ drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

: sobie prawo xmiary terminu druku ogłosneń i nie przyjmuje zastrzeżeń miojsoa.
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