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miast, że samoloty niemieckie są naj -to powstaje pytanie, czy silnie obwa- |

Rok XXI.

 

Hiszpania—laboratorium doświadczalnym
dla szerezu mocarstw

LONDYN 31.3. „Manchester Gu-, aajznakomitszych lotników. Jeśli
ardian* pisze, że wojna domowa w | chodzi o sprawność czołgów to lek-
Hiszpanii jest dla sztabów głównych kie czołgi niemieckie okazały się
szeregu mocarstw pewnego rodzaju| bardzo skuteczne w działaniu, nato-
laboratorium doświadczalnym, jeśli, miast natarcie na silnie umocnione

. chodzi o wypróbowanie nowoczes- |pozycje wymagało poparcia czoł-
nych typów broni i metod walki.|gów ciężkich lub średnich. Toteż na
Wnioski jakie nasuwają się na pod- skutek _ doświadczeń hiszpańskich
stawie dotychczasowych doświad- | nemieckie siery wojskowe mają dą-
czeń, są następujące: niemiecka ar-| żyć do zwiększenia ilości ciężkich i
tyleria przeciwlotnicza została do- | średnich czołgów.
kładnie wypróbowana w Hiszpanii i| Flota niemiecka na wodach hisz-
okazała się całkowicie zadawalają-|pańskich podobno zawiodła oczeki-
ca, jakkolwiek niektóre z niemiec- wania dowócztwa, zwłaszcza jeśli
kich najnowszych urządzeń przeciw- | chodzi o większe jednostki morskie.
lotaiczych w Hiszpanii nie były uży-|  — Jeśli chodzi o strategiczne
wane, albowiem mogłyby się stać| wnioski z wojny hiszpańskiej, to opi-
znane innym mocarstwom.  Nato- | uia sztabu niemieckiego, iż ofensywa
miast samoloty niemieckie nie zdały („rowadzona przy pomocy małych i|
egzaminu. Rzeczoznawcy są zdania, ruchliwych sił zmotoryzowanych po|
że samoloty sowieckiego pochodze: | siada niewielkie szanse powodzenia.|
nia posiadają przewagę nad najnow-| znalazła potwierdzenie. Jeśli tak'sła|
szymi typami samolotów niemiec- bo bronicne miasto, jak Madry! jest

Inni eksperci uważają nato-|w stanie stawić długotrwały opór

lepsze, tym bardziej, że sowiety mia rowane miasto lub kraj, w ogóle są
ły wysłać do Hiszpanii szereg swych | do zdobycia.

 

Wilno, Czwartek 1 kwietnia 1937 r.
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= Na wiosne! Na wiosnę! .
NAJMODNIEJSZE: bluzeczki jedwabne, pończoszki, apaszki gazowe i szale, ubiory do su-
kien, rękawiczki. Jedwabne pyjamy i garnitury bielizny jedwabnej poleca w wielkim wybo-
rze po cenach skalkulowanych najtaniej|
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Rozwiązanie parlamentu i Japonii
TOKIO 31.3. Agencja Domei ko-

| muniku,e: o godz. 10.35 po całonoc-
| nym posiedzeniu parlament został
| rozwiązany, przy czym rząd zapo-
wiedział, że nowe wybory odbędą
się 30 kwietnia. Decyzja ta wywo-
łała żywe poruszenie wśród deputo-
wanych, rozlegały się głosy: „rząd
osztlkał parlament". Po odczytaniu
dekretu o rozwiązaniu Izby Repre-
zentantów i o odroczeniu lzby Pa-
rów, rząd złożył deklaracjz, w któ-
rej oskarża członków  poszczegól-

 

Wielka bitwa pod Villa Real
Rabin Tetuanu organizował zamach w Maroku

SALAMANKA 31.3. Komunikat, ciągu niepogoda, a oplakany stan
urzędowy głównej kwatery wojsk dróg wstrzymał wszełkie operacje.
powstańczych podaje: Na froncie 5| Lotnicy nasi przelecieli nad lotni-
dywizji armii północnej lekka strze-|skiem Andujar, niszcząc 12 apara-
lanina. Na liniach naszych zjawiło tów nieprzyjacielskich.
się 26 osób w tym jeden kapitan, je-. ATAKI WOJSK RZĄDOWYCH
den porucznik artylerii i jeden le- KOŃCZĄ SIĘ NIEPOWODZENIEM
karz. Na odcinku 6 dywizji w wyni- BURGOS 31.3. Rozgłośnia tutej-
ku wczorajszej bitwy pod  Lorilla| „ze podaje, że na odcinku Guadala-
zdobyliśmy 60 karabinów i dużąi- | jara wsjska rządowe podjęły nowy
lość granatów ręcznych. Na różnych | atak, 22 w ciągu 15-tu dni. Atak ten
odcinkach 8 dywizji kanonada. Na |yakończył się również niepowodze-
odcinku dywizji Avila i Soria nic |niem. Na wszystkich odcinkach Ja-
szczególnego. Grupa armii madryc- |rąma i Guadalajara wznowione zo-
kiej: atak, podjęty ubiegłej nocy na| stały walki artyleryjskie. Wiele po-
Maja da Honda został odparty Z |cjisków padło w centrum Madrytu,
wielkimi dla nieprzyjaciela strata- wyrządzając wielkie szkody.
mi. Krzyki rannych, pozostawionych ZDOBYCZ NARODOWCÓW
przez wojska czerwone na polu bit- европфе 3
wy, słychać było całą noc. Na fron- AVILA. 31.3. Kor RB

 
cie Madrytu 24 milicjantów i 12 cy-
wilów przeszło na naszą stronę. Na
odcinku Orgiva armii południowej
nieprzyjaciel atakował bez powodze
nia pozycje nasze pod Bulion. Na)
odcinku Kordoby panuje w dalszym|
iadia ai a aia i

PIERWSI GOŚCIE PRZYBYWAJĄ
NA UROCZYSTOŚCI KORONA-

CYJNE  
sg domości z frontu Villa Real

vasa podaje "ats zdobyczy
powstańców, osiąśnięt w wyni-
ku kontrataku na Tajuna dokoła Ma
segoso. Zdobyto tam 400 karabinów,
150 strzelb myśliwskich, 5 karabi-
nów maszynowych, 48 mozdzierzy,
2000 granatów i znaczną ilość ma-
bojów. Naliczono poza tym przeszło
400 zabitych.

ATAK POD VILLA REAL
SALAMANKA 31.3, Według wia-

Ochandiano, oddziały powstańcze
«| po diuższym przygotowaniu artyle-

Ц, ryjski

JR

, popierane przez czołgi i
artylerię konną, przypuściły szturm
na pozycje nieprzyjacielskie i zmu-
siły przeciwnika do coinięcia się o
kilka kilometrów. Walka toczy się
daiej. Oddziały rządowe poniosły
bardzo znaczne straty.

) KUCH PRZECIW POWSTAŃCOM

ы м Tetuanie,  
W tych dniach przybyła doLónty=|
nu z Australii grupa 150 kombatan-

R. cyj hiszpańskiej

 

W MAROKU.
LONDYN 31.3. Według informa-

agencji prasowe',
ruch przeciwko powstańcom w Ma-
roku miał wybuchnąć jednocześnie

Larache, Ceucie i w
innych miastach. W związku z SE
kryciem spisku aresztowano dotych-
czas 1150 osób.

LONDYN 31.3. Reuter donosi z
Gibraltaru, iż nie można tam uzy-
skać potwierdzenia pogłoski jako
by gen. Franco udać się miał do Te-
luanu. Sądzą tu jednak, iż wiadomoś
ci tej nie można odrzucić katego-
rycznie.

SPISEK W MAROKKO,
TANGER 31.3. Agencja Havasa

dowiaduje się ze źródeł prywatnych, tów z częsów wojny światowej, któ- że ostatni, zresztą udaremniony, za:
mach w Tetuanie, rozgałęziony był
|dość szeroko na całym półwyspie.

Przygotowania do wybuchu zama-
chu zostały zdekonspirowane przez
„służącego, tubylca. Zdradził on mia-
„nowicie, że kilku lotników  zamie-
jrzało startując z lotniska w Tetu-
|anie zbombardować budynek wy-
jsokiego komisarza, a następnie u-
|ciec do Alicante, do wojsk rządo-
|wyich. I rzeczywiście, aresztowano
uczestników spisku w chwili, gdy

nych partyj politycznych o upra- | jest niemożliwe i odmawiały uchwa-
wianie zorganizowanego sabotażu|lenia rządowych projektów ustaw,
projektów ustaw, doniosłych z punk jeśli rząd nie zmieni stanowiska w
tu widzenia obrony narodowej. Pod-|sprawie reformy wyborczej.
kreślają, że premier Hajaszi zacho-| Powszechną uwagę zwraca zgod-
wywał się wobec parlamentu w na akcja armii i marynarki, co
sposób zgoła wyjątkowy, zrywając|stwarza w pewnych kołach obawy,
ze wszystkimi dotychczasowymiże wojsko zamierza zrealizować
zwyczajami, przyjętymi w parlamen- swe plany polityczne, skierowane
cie jaj i przeciwko parlamentaryzmowi.

 

|
ARMIA U WŁADZY. | NOWA PARTIA.

PARYŻ 31,3, Havas donosi z Według powszechnej opinii pro-
Tokio: rozwiązanie parlamentu ja- jekt reformy rolnej oraz stanowisko
pońskiego zdaje się potwierdzać wobec reformy wyborczej, będą
przypuszczenia, iż armia i marynar- stanowiły doskonałą platformę dla
ka natychmiast po uchwaleniukre: nowej partii rządowej, która po-
dytów na cele obrony narodowej wstaje z partii Shogakai oraz licz-
wzmocniły walkę przeciwko parla- nych polityków, którzy opuszczają
mentyzmowi i polityce zagranicznej partię Seyukai i Minseito. Rząd ma
ministra Sato. Wielkie umiarkowa- zamiar unikać posunięć, z których
nie armii w obliczu gwałtownyca wynikałoby, że patronuje nowej ataków na wojsko w parlamencie partii o faszystowskim charakterze,
wprowadziło -м błąd partie poli- odwrotnie ma być podkreślany kon-
tyczne, które aż do ostatniej chwili stytucyjny i narodowy charakter no-
sądziły, że rozwiązanie parlamentu wego ugrupowania.

Przeciw nowej konstytucji Indii

 

 | zajmowali już miejsca w samolotach.
Jednocześnie aresztowano wszyst- |
kich pozostały lotników z załogi lot-
niska. 32 egzekucje odbyły się nie-
mal natychmiast po wyłkryciu spi-
sku. Wlkrótce, na podstawie wyni-
ków śledztwa, przeprowadzono o-
koło 100 dalszych aresztowań, a m.
in. aresztowano wielkiego rabina
Tetuanu i jednego żyda angielskie-
go, których po 2 dniach zwolniono.
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Ki onika leiegraliCZna
** W dniach najbliższych zostanie о-

głoszona nota Z. S. 5. R. w której rząd

Sowiecki uznaje suwerenność Rumunii nad

Bessarabią.
** Parlament Unii południowo-afrykań-

skiej wydał ustawę antyemigracyjną, na|

mocy której 2 tys, żydów będzie musiało

opuścić Airykę południową.

** W ciągu ostatnich 2 tygodni okręty
sowieckie przewiozły do portów U. S. A.
kilka ładunków złota wartości 38 milio-
nów funtów szterlingów.

** Sfery rządowe jugosłowiańskie zapo-|

wiadają w dniach 10—12 kwietnia wizytę

austriackiego kanclerza Schuschnigga w,

Belgradzie.
** Śnieg, który spadł w święta Wielka-

nocy spowodował wielki ruch narciarski w
Austrii Z Wiednia wyjechało w góry 200
tys. narciarzy.

** W/ Sandżaku Aleksandretty doszło

do nowych starć pomiędzy Syryjczykami a

Turkami.
* W końcu maja 1937 r. odbędzie się w

| Warszawie pierwszy polski kongres miesz- 

Wielkie zaburzenia w miastach indyjskich
LONDYN 31.3. Reuier donosi z Kongres projektuje zorganizowa-

Kalkuty, że w centralnych prowin-| nie w dniu jutrzejszym olbrzymich
cjach indyjskich Orissa, Bombaj i demonstracyj oraz  proklamowanie
Madras, a także -w prowincji Bihar| strajku generalnego na znak prote-
zostały utworzone rządy prowincjo- | stu przeciwko nowej konstytucji in-
nalne bez udziału kongresu indyj- | dyjskiej. Rząd zakazał przewódcom
skiego. | kongresu organizowania  jakichkol-

| wiek pochodów.

Choroba Andrzeja Struga
Pndrzej Strug (Tadeusz Gałecki) pisarza nastąpiło ostatnio znaczne

od pewnego czasu ciężko niedoma- pogorszenie; wywiązała się uremia.
ga. W stanie zdrowia znakomitego _„Robotnik” informuje, że Andrzej

| Strug ma się lepiej.

Eksportacja zwłok K. Szymanowskiego
Pogrzeb znakomitego muzyka we wtorek
PERN 31.3. Dziś w południe po uskortować będzie trumnę ze

pokropieniu ciała przez Ge pa- zwłokami Karola Szymanowskiego.
rafii katolickiej w Lozannie nastą- WARSZAWA 31.3. Komitet or-
piła eksportacja zwłok Szymanow- ganizacyjny pogrzebu śp. Karola
skiego do Warszawy. Zwłoki złożo- Szymanowskiego ustalił datę po-
по w osobnym wagonie pociągu po- grzebu na wtorek 6 kwietnia.
śpiesznego, w którym zajęły miej- Trumna ze zwłokami kompozy-
sca p. Stanisława Korwin-Szyma- lora przybędzie do Warszawy w
nowska, sekretarka zmarłego mu- niedzielę w godzinach wieczoronych.
zyka i kompozytor Roman Macie-| Na dworcu oczekiwać będą przy-
jowski, którzy towarzyszą ciału do jazdu pociągu żałobnego związki i
Polski. Zwłoki skierowane zostały chóry śpiewacze warszawskie, któ-

 

przez Bazyleę do Berlina. |1e odśpiewają szereg pieśni żałob-
WARSZAWA 31.3. W. piątek mych. | :

wyjedzie z Warszawy do Zbąszynia Nabożeństwo żałobne odbędzie
delegacja, która w imieniu muzyki się w kościele św. Krzyża we wto-
polskiej od granicy do Warszawy rek dnia 6 kwietnia o godz. 10.30.
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GŁOSY CZYTELNIKUW

Naprawa i kon
„Na sławie harcerza polegaj jak na rozwydrzonej maniłestacji politycz-|
Zawiszy”, (nej, gdzie wrzaski „bić* — były

Ostatni numer „Naprzełaju” znacz czynnie realizowane na przechod-
nie się poprawił, zmieniono bowiem' niach”.
część autorów, która znikła niby | Otóż p. Kamiński widocznie już|
czerwona zjawa. |nie jest harcerzem bo mija się z.

Pozostał p.-d, Kamiński z grona prawdą, ogiędnie mówiąc, albowiem|
dobranych współpracowników, któ-|ton wypracowania. godnego łamów
ry napisał coś o „Tragedji młodzieży| ,„Robotnika' zasługuje na inną odpo
akademickiej. Mamy w tym pasz-| wiedź. Nikt prócz bezwyznaniow-
kwilu wszystko, pod czem oburącz- ców i harcerzy nie potępił Pielg-

by się podpisał p. Munkatenblit. rzymiki akademickiej, a młodzież!

Wypracowanie zaczyna się na, harcerska również nie solidaryzuje
| się ze zdaniem tej grupy, wśród któ-
| rej znalazł się ks. Manersberger i p.

Kamiński, W szeregach pielgrzymów
było tysiące harcerzy i nikt z nich
nie widział bicia przechodniów, doj-
rzał to tylko swym orlim wzrokiem|
p. Kamiński. Nic 'dziwnego, pamię-
tam artykuł w „Na harcerskim tro-
pie“, gdzie p. Kamiński pouczał jak
doprowadzić do zbliżenia młodzieży
polskiej z żydami, szczycąc się tem:
iż „stoi na czele Tymczasowego Ko-
mitetu żydowskich drużyn  haricer-

skich i groinad zuchowych”. P, Ka-
miński, jako żydowski opiekun, jest
tak przewrażliwiony, że widział ja-
kąś wizję.

Pielgrzymi Arabowie na koniach
a ubożsi pieszo szli, a było ich sto
tysięcy i tłukli każdego przechodnia,
którego brali za żyda i szli pobożni
Arabowie co Mekki i Medyny, a p.

Kamiński usiadł na kamieniu przy-

drożnym i płakał w żałości widząc

krzywdę narodu wybranego. Szczę-

šciem, że to tylko sen; skutek ciąg-

łych obaw by pupilkom nie stała się

krzywda.
Mamy w wypracowaniach zdania

* temat sielanki w jakiej żyła młodzież
akademicka lat przedwojennych i
wzdycha: „dziś to wszystko leży w
gruzach. „W rekordowo krótkim
czasie powstała przepaść między
młodzieżą akademicką a ogromną|
większością społeczeństwa, A !
wszystko dlatego pewinie, że mło-
dzież jest narodową i ma dosyć łał-
szywych proroków, tylko p. Kamiń-
ski szwankuje w matematyce z tą
„ogromną większością społeczeń-
stwa'. Momentami, które wykaza-
ły, że naród polski kocha i solidary-
zuje się z swoją młodzieżą były czy-
ny i słowa tegoż społeczeństwa w
czasie blokady warszawskiej i wi-
leńskiejj P. Kamiński należy „do
tych. którzy obserwowali pochód
grupy lwowskiej w Częstochowie i
muszą stwierdzić, że „pielgrzymka
ta miała wszelkie cechy najbardziej
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Rozwiązanie
organizacyj lewicowych
LWÓW 31.3, W. dniu wczoraj-

szym opieczętowany został przez  władze bezpieczeństwa lokal ży-| o pałkach, kastetach, żyletkach, dzi-

dowskiego klubu dramatycznego|kiem niszczeniu mienia państwowe-

im. Pereca oraz lokal Zw. Zaw..| go w blokadzie warszawskiej. W

przemysłu odzieżowego za działal-|końcu — jest — chodzi o stworzenie

ność antypaństwową. Zakwestiono-| jakiejś bliżej nieznanej organizacji,

wano księgi i notatki. która skupi elementy „mające za

Budżet na r. 1937-38 wyższy
od zeszłorocznego o 95 milionów

"W dn. 30 marca w „Dzienniku

Ustaw' ogłoszono ustawę skarbową
wraz z budżetem na rok 1937-38. O-
gólna suma wydatków państwowych
w tym okresie ma wynieść
2.316,676,479 zł, Dochody prelimino-

chody z przedsiębiorstw 96 milj. zł.

Nowy budżet jest wyższy od o-
becnego o 95 milionów zł. Uzupeł-

nieniem budżetu jest plan imwesty-

cyjny, który będzie oddzielnie ogło-

 

szony.

wane wyższe są o 71.000 zł. Dzielą Ustawa skarbowa zawiera prze-

się one na: 1) dochody administra- |pis przedłużający * rozporządzenie
Prezydenta R. P. o specjalnym po-cyjne 1.589 milionów zł., 2) dochody
datku od uposażeń urzędniczych.% iuonopoli 631 milionów zł., 3) do-

Łódzka Rada Miejska
w przededniu rozwiązania

Jak donosi prasa łódzka, woje- dzie większy, aniżeli skład rady przy

woda łódzki Hauke-Nowak podpisał | bocznej, mianówanej w roku 1935.

w ubiegłą sobotę wniosek o rozwią- Ówczesna rada przyboczna liczy-

zanie Kady Miejskiej w Łodzi, wy-|ła 24 członków, nowa liczyć ma ich

branej dn. 27 września 1936 r. Wnio-| 36. Na członków rady przybocznej w

sek ten został przez wydział samo- Łodzi mają być mianowani ludzie

rządowy przesłany do Ministerstwa| politycznie niezaangażowani, nie na

Spraw Wewnętrznych. leżący do Iżadnego stronnictwa.

Wiedług tychże doniesień, po roz- Zgodnie z ustawą samorządową

wiązaniu Rady, co nastąpić może w|winno być zwołane jeszcze jedno ze-

dniach najbliższych, Ministerstwo u-| branie plenarne obecnej Rady dla

stanowi dla Łodzi Radę Przyboczną,|odczytania dekretu o rozwiązaniu

powołaną w drodze nominacji. | Rady. Pierwsze zebranie mianowa-

Według _ dalszych wiadomości, |nej rady przybocznej odbyć się ma

skład nowej rady przybocznej bę:|w połowie kwietnia.

  

 

ABISYŃCZYCY WYM IENIAJĄ PIENIĄDZE

Przed bankiem włoskim w Addis Abebie stoją kask tuziemców, aby

_|pisy potraw, przyrządzanych z resztek oraz wymienić dawne pieniądze na walutę włoską,

tratak
zadanie naprawę życia akademickie-
go“.

Zupełnie się zgadza coś takiego
ma U. S. B., już jest i jako lewica
szła do wyborów bratniackich. Cho-
ciaż ostatnio maprawa stosunków
bardziejby się przydała 'w samej
„naprawie' bo coś się tam psuje.

Naprawa życia akademickiego, o
której pisze p. Kamiński, ma objąć
studentów harcerzy lewicowcow i
„bliskich prądom nacjonalistycz-
mym' prawie coś z „Odrodzenia“ i
przeciwstawić się urojonemu złu idą
cemu od karnych szeregów młodzie-
ży narodowej, na którą p. K. jest tak
nie łaskaw. Pisze, że o kwestji ży-
dowskiej można ostatecznie dysku-
tować byłle nic nie robić, ostatecznie
gadaniem nikt żydów z Polski nie
wypłoszy bo komitet żydowskich
harcerzy rozpadłby się i mówiłoby:
się: były prezes harcerzy żydow-
skich p. Kamiński".
W zakończeniu już p. Kamiński

całkiem odkrywa karty. Jest naj-
wyższy czas, abyśmy zorganizowali
kontratak. Kto to jest my i przeciw
komu i o kogo kontratak. Żeby to
pisał p. Niedziałkowski — rozu-
miem, ale instruktor Związku Har-
cerstwa Polskiego nawołuje do wal-
ki przeciw narodowej młodzieży
akademickiej?

Jeżeli nowe pismo harcerskie,
które ma wyjść przyjmie redakcję
„Naprzełaju” z całym bagażem, to
nie zajdzie nic nowego pod słońcem.

Będzie to samo co z'B. B. W. R,
zmieni się tylko szyld — ludzie, sto-
sunki i dąženia te same.

Bolesław Zagnański,

Coś dla nowoczesnej
Panil

Obecne warunki bytu zmuszają nowo-

czesną Panią do zdobywania w coraz szer-

szym zakresie praktycznych wiadomości z

rozmaitych dziedzin życia, które niejedno-

krotnie dotąd bywały uporczywie przez Pa

nie nasze ignorowane, lub z którymi z po-

wodu zajęć zawodowych dotąd nie mogły

się bliżej zapoznać. ч

Dla usunięcia tych przeszkód oraz wy-

pełnienia istniejącej luki, Stowarzyszenie

Rodzina Wojskowa organizuje z inicjatywy

Polskiego Radia 6-cio tygodniowy kurs ro-

bót ręcznych dla Pań.

Kurs, który rozpocznie się już 5-go

kwietnia br. — prowadzony będzie przez

fachowe instruktorki codziennie (prócz so

bót i świąt) w godzinach od 5 do B-ej wie-

czorem z następującym programem: 1) try-

kotarstwo, 2) dywany, 3) firanki siatkowe,

4) frywolity) 5) hafty, 6) ozdobne bluzeczki,

1) mereżki, 8) toledo, 9) teneryfy, 10) mo-

nogramy z bajorku, 11) krój i szycie, 12) tal

ki, zabawki i kwiaty.

Zapisy przyjmuje i udziela informacji

Rodzina Wojskowa w lokalu kursu przy uli-

cy Biskupa Bandurskiego 4 (Żeńska Szkoła

Zawodowa) codziennie od 10-ej do 14-ej i

od 18-ej do 19-ej. Ilość miejsc ograniczona.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają Radiosłu-

chaczki. Opłata za kurs wynosi: dla Radio-

słuchaczek — 10 złotych, inne Panie—12 zł.

 

Nowości wydawnicze
August Comte. Rozprawa o duchu filo-

zoiji pozytywnej. Wydawnictwo Kasy im

Mianowskiego: 1936.

Janina Rosnowska. „Żywe Kamienie"

Wacława Berenta. Wydanie Kasy im. Mia-

mowskiego 1937 r.

Rafał Leszczyński. ludith (1620). Opra-

cowała Maria Sipayłłówna. Wydanie Kasy

im. Mianowskiego 1936,

J. D. Solikowskiego. Lukrecya oraz A-

nonima Historya o Lukrecyej. Opracował

Juljan Krzyżanowski. Wydanie Kasy im.

Mianowskiego 1936.

Leonard Turkowski. Krew Ziemi (po-

ezje). Poznań 1937.

Mgr. T. Kołodziej. Przepisy o dosta-

stawach i robotach na rzecz Skarbu Pań-

stwa, Samorządu oraz instytucji prawa pub

licznego. Poznań 1937.

Numer świąteczny „Pani Domu'*, Nu-

mer ten zawiera szereg pożytecznych arty-

kułów, a m. in.: Analizę złych stron żywie-

mia zbiorowego oraz wskazówki, jak usu-

nąć owe złe strony — podaje art. M. Stras-

burger „O reformę żywienia zbiorowego”.

Związek urody ze zdrowiem, ich wzajemną

zależność i sposób podnoszenia urody przez|

higieniczny tryb życia — omawia art, „Zdro

wie i Uroda* E. Błeszyńskiej. Jak należy

posługiwać się lakierami przy odnawianiu

własnymi siłami mieszkania — omawia ar-

tykuł, opracowany przez Instytut Gospo-

darstwa Domowego.

Bogato ilustrowany artykuł „Wrażenia

z Targów Wiedeńskich'”, jadłospisy i prze-

program Zjazdu Delegatek Zw. Pań Domu

we Lwowie dopełniają treści ilustrowanego

numeri, :

Nakładem zasłużonego wydaw-
nictwa R. Wegnera pojawiło się du-
że dzieło: „Dzieje
czątku Kościoła do czasów dzisiei-
szych”. Autorami dzieła są dwaj
wybitni uczeni katoliccy prof. uniw.
wrocławskiego Fr. Seppelt oraz dyr.
biblioteki uniw. w Kolonii dr. Kle-
mens Lóffler. Przekładu z oryginału
niemieckiego dokonał ze znawstwem
i starannością mgr. Jul. Kozolubski.
Pieczę nad układem ilustracyjnym i
graficznym objął dr. Edward Woro-
niecki. Dzieło uczonych niemieckich
uzupełnił do rzeczy polskich prof.
Uniw. Pozn. dr. Tadeusz Silnicki,
znawica historii Kościoła w Polsce.
W przedmowie słusznie wydaw-

cy podkreślają, że ma przestrzeni

Postulaty
Związek polskich zrzeszeń eme-

rytalnych stoi na stanowisku, że
ziuiesienie dekretu, odliczającego e-
merytom państwowym część lat
służby t. zn. zaborczej, jest aktem
sprawiedliwości społecznej, Łącze-
nie jednak z tą sprawą fragmenta-
rycznych zmian ustawy! emerytalnej
w kierunku pogarszającym prawa
einerytów oraz wprowadzenie me-
chanicznej obniżki emerytur o 5%,
jak to przewiduje projekt posła Osta

Prace przy Ibudowie rzeźni w

przód. W nowym budynku ukoń-
czono prace kanalizacyjne i usta-
wiono urządzenia techniczne, Obec-
nie rozpoczęto pracę przy wznosze-
niu stajni spędowej.

Poświęcenie i oddanie do użytku
nowej rzeźni wyznaczono na czer-
wiec rb.

W związku z tym, iż szpitale
państwowe w Wilejce i Głębokiem
są za szczupłe, władze postanowiły
te szpitale rozbudować..
W Wilejce w br. zostanie dobu-

dowany nowoczesny pawilon, w
którym znajdzie pomieszczenie od-

7 rannych
We wsi Kulowszczyzna, gm. mo-

łodeczańskiej, odbyła się zabawa,
zorganizowana przez Tomasza Szu-
plaka,
tolickiej.

w stanie podchmielonym

PRANIA
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Papieży od po- |

DZIEJE PAPIEŻY
, dziewiętnastu wieków nie było dru-
| giego rówinie ważnego czynnika o
znaczeniu zarazem świeckim i du-
chownym, któryby zawsze tak głę-
boko a nieraz rozstrzygająco wpły-
wał na losy ludzkości — jak papie-
stwo. Kito chce głębiej poznać i zro-
zumieć dzieje powszechne musi się

zaznajomić z historią papiestwa.
Informując narazie krótko o po-

jawieniu się „Dziejów Papieży”, na-
leży zaznaczyć, że stanowią one nie-

„miernie cenną pozycję wydawni-
czą i kulturalną. Dała temu wyraz

Stolica Apostolska przesyłając wy-

dawcy p. R. Wegnerowi specjalne

błogosławieństwo Ojca św. Pod

względem  ilustracyjnym i typogra-
ficznym stoi dzieło omawiane na
najwyższym poziomie.

emerytów
fina, uważa Związek za nzecz szko-
dliwą i wprowadzającą nową serię
pokrzywdzeń. Dlatego też, Związek
polskich zrzeszeń emerytalnych u-
waża, że z tego sitanowiska nie zo-
stał wyciągnięty najważniejszy wnio
sek, t. j. uchylenie wspomnianego
dekretu z ważnością od 1-go kwiet-
nia r. b,, o co Związek będzie zabie-
gal przez zgłoszenie  odpcwiednich
wniosków, uwzględniających potrze- 

  

WALKI W DZIELNICY UNIWERSYTECKIEJ

by budżetowe skarbu państwa.

 

Postawy i N. Wilejkabudują rzeźnie
Koszty budowy rzeźni nie prze-

Postawach postępują szybko ma-|kroczą sumy 125 tys. zł.
W Wilejce również już pržystą-

piono do prac przy budowie rzeźni
eksportowej. Rzeźnia będzie posia-
dała nowoczesne urządzenia i chłod
nię na przechowywanie mięsa.
Jak widać z tego miasteczka wy-

przedzają Wilno, które dotąd nie
może się zdobyć na udoskonaloną
rzeźnię. (h)

Przebudowa szpitali w Wilejce i Głębokiem
dział chorób zakaźnych, łaźnia pa-
pliczna itp..
W Głębokiem już przebudowano

w szpitalu parter i pierwsze piętro
Graz nadbudowano drugie piętro,
które oddane niebawem zostanie do

| ażytku publicznego. (h)

Młodzi wywrotowcy „działają
i1 zabity
wygłaszać hasła wywrotowe. Mię-
dzy obu grupami wywiązała się bój-

| ka na noże, w czasie której zabity
prezesa Stow. Młodzieży Ka- został Michał Haluk i ciężko ranny

Na zabawę tę przybyła| Teodor Dylewski, należący do gru-
grupa miodziežy z okolicy, która| py zaczepionej, a ponadto w obu

zaczęła|walczących grupach jest ogółem 7
rannych, z tego dwuch ciężko.

 

RADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘT
w NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michal Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacjai ładowanie akuniulatorów, słuchawek i radioodbiorników

FACHOWO, TANIO i SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.
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Powstańcze kolumny sanitarne zbie rają rannych w walikach na ulicach
Madrytu,



ZAKAZ
DZIAŁALNOŚCI
Dnia 23 marca wojewoda  wileń-

ski, powołując się na ustawę o o-
chranie granic,zakazał działalności

Stronnictwa Narodowego oraz „Pra-

cy Polskiej" na terenie Wilna i po-
wiatu wileńsko - trockiego.

Po ogłoszeniu przez Polską Agen-

cję Telegraficzną tego zarządzenia,

powstrzymaliśmy się od komenta-

rzy Czekaliśmy na wyjaśnienie sy-

tuacji, która po wybuchu na Mos'o-
wej wydawała się bardzo zagadko-

wą. Po tym wybuchu przeprowadzo-

no w Wilnie masowe rewizje wśród

narodowców i zatrzymano w aresz-

cie przeszło sto osób.
Obecnie sytuacja wyjaśniła się o

tyle, że można o niej pisać z całym
objektywizmem i stwierdzić, że wy-
buch w lokalu Stronnictwa Narodo-
wego rzekomej petardy, która w

rzeczywistości była pudełkiem cali-

chloricum, nie miał najmniejszego
związku ani z działalnością miejsco-

wych kół Stronnictwa, ani z akcją
„Pracy Polskiej”.

Pośrednim potwierdzeniem tego
taktu było zwolnienie niemal wszy-
stkich _ zatrzymanych członków
Stronnictwa i pozostawienie w a-
reszcie zaledwie kilku osób, wśród

kiórych znajduje się 2 członków na-
szego ruchu.

Jeśli zatem zachodził logiczny

związek pomiędzy rozporządzeniem

wojewody wileńskiego o zakazie

działalności Stronnictwa Narodowe-
$o i „Pracy Polskiej” a wybuchem w
lokalu przy ul. Mostowej, to w świe-
tle przeprowadzonego śledztwa po-
licyjnego i związanych z jego wyni-
kiem zwolnień zatrzymanych działa-

tzy Stronnictwa związek ten uzasa-

dnienia nie znalazł.
Dlatego też na zakaz działalności

Sironnictwa Narodowego i związ-
ków zawodowych „Praca Polska“
musimv się zapatrywać jako na prze-
jaw ogólnego stosunku władz admi-
nistracyjnych do naszego ruchu, sto-
sunku znanego nam dobrze nie od
dziś na terytorium całego państwa.
Zakaz działalności Stronnictwa

rzecz prosta nie wiele zmieni w u-
kładzie stosunków politycznych w
MW:in'e Stałe postępy ruchu narodo-
wego , które od dłuższego czasu by-
ły iam bardzo widoczne, trwać bę-
dą nadal. Idei bowiem „zakazać” nie
można, a ruch polityczny, wyrasta-
jący organicznie z potrzeb życia na-
4 d.wego i ze stosunków zawsze
znajdzie dla siebie jakąś formę dzia-
łania.

Natomiast zakaz szerokiej legal- |
n» akcji, propagującej i broniącej
zasnd, od zwycięstwa których w
znacznym stopniu zależy trwały byt
i rozwój państwa, do tego zakaz od-
noszący się do terenu granicznego,
musi budzić bardzo poważne za-
strzeżenia.

Nasze województwa wschodnie są

terenem wzmożonej akcji komuni-
stycznej. Akcji tej trzeba przeciw-
stawiać żywy, masowy ruch oparty
o ideę zdolną porwać szerokie koła

społeczeństwa i zużyć jego energ'ę
polityczną we właściwym kierunku.

- Nikt chyba nie zaprzeczy, że tą

ideą jest dziś jedynie idea narodowa,
jej zaś wykładnikiem  organizacyj-
nym — Stronnictwo Narodowe.
Czy jest przeto w szerzej pojętym

interesie ochrony pogranicza para-

. liżowanie działalności ruchu, który
stanowi najskuteczniejszą tamę przed
rosnącą falą anarchii komunistycz-
nej?
0 Sądzimy, że na ta pytanie każdy
z naszych Czytelników znajdzie z

„łatwością odpowiedź. Odbowiedź ta

bowiem nasuwa się każdemu, kto

zdaje sobie sprawę z całokształtu
s.osunków politycznych, panujących
w naszych województwach wschod-

nich i z rozmiaru niebezpieczeństwa
s tkwiącego w działalności nieprzyja-

‚ eiół naszego narodu i państwa.

"_ 'Niebezpieczeństwo to jest takiej
matury, że walka z nim nie może się  

Nowa konstytucja w Indiach
Dnia 1 kwietnia zaczyna obowią-

zywać w Indiach nowa konstytucja.
Przygotowywano ją długo i staran-
nie. Rząd angielski ustanowił osob-
ną komisję z wybitnych znawców
pod przewodnictwem Sira Johna Si-
mona, komisja ta pracowała przez
dwa lata (1928 — 1929), odbyła
dwie podróże do Indii i w roku 1930
złożyła obszerny i szczegółowy ra-
port, zakończony projek'em noweśo
ustroju politycznego dla Indii („Re-
port of the Indian S'atutory Co-
mission”, dwa tomy). Jest to kopal-
nia prawdziwa informacyj o tym c'e-
kawym kraju i o jego ustroju  poli-
tycznym.

Potem, w roku 1931, odbyła się
w Londynie konferencja „okrągłego
stołu”, w której obok urzędników
angielskich wzięli udział przeds'a-
wiciele ludności indyjskiej i książąt
indyjskich. Na tej podstawie dopiero
został ułożony, przez odpowiednie
instancje przeprowadzony i ośłoszo-
ny nowy S'a'ut dla Indii. Wchodzi
on w życie dn. 1 kwietnia r. b.

Gdy będzie całkowicie wprowa-
dzony, Indie zbliżą się swym us*ro-
jem do Dominiów angielskich (Ka-
nada,Australia, Afryka Południowa).
Podstawą nowegostatu'u jest bowiem
to, że Indie podlegają  bezpośre-
dnio koronie angielskiej. Sekre'arz
stanu @а spraw Indii, urzędujący w
Londynie, będzie Przedstawicielem
Króla i Cesarza w stosunkach koro-
ny z państwami indyjskimi*, Pań-
stwa te zaś mają tworzyć w przy-
szłości federację i będą posiadały
rządy odpowiedzialne przed cjała-
mi prawodawczymi, wybieranymi
przez ludność.

Jako pierwszy etap reformy są
wprowadzone przedstawicielstwa i
odpow'edzialne rządy w  poszcze-
$ólnych prowincjach, na które są
podzielone Indie, podlegające bezpo-
średnio władzy angielskiej. Prowin-
cyj takich jest jedenaście, W рай-
stwach i państewkach rządzonych
przez maharadżów, narazie nie zaj-
dą żadne zmiany. Е
Niedawno odbyły się w tych pro-

wincjach wybory, niebawem zaś
zb'orą się te parlamenty lokalne
i będą zorganizowane rządy prowin-
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cyj na nowych podstawach. Nie by-
ło rzeczą pewną, czy najpoważniej-
sze stronnictwo indyjskie, t. zw.
partia Kongresu, której inspirato-
rem jest wciąż: Mahatma  Ghandi,
weźmie udział w organizacji Indii na
nowych podstawach. Po długich
sporach wewnętrznych — gdyż w
tym obozie narodowym istnieją
różne tendencje,od skrajnie naciona-
listycznych do komunistycznych —
zdecydowano się wziąć udz'ał w
wyborach i: zdobyto bezwzględną
większość w 6 prowincjach. Nie jest
jednak dotychczas rzeczą wiadomą,
czy nacjonaliści indyjscy weszli do
c'ał przedstawicielskich na to, by
ująć rządy w swoje rece, czy też po
to, by cały ten nowy S'atut tem sku-
teczniej zbojkotować?

Czas najbliższy dla odpowiedź na
to pytanie. Gdy się uda przenrowa-
dzić zmiany w prow'ncjach, gdy ich
nowe rządy i parlamenty bedą
funkc'onowały prawidłowo, wów-
czas bedzie usku'eczniony druśi e-
tap reformy, będzie utworzona fede-
racia ze wszvstkich prowincyj i z
państw indvjskich. a federacja ta o-
trzyma ośólnv parlament i cen'r»lnv
rząd, wobec którego w'cekról w Del-
hi będzie li tylko reprezer'"ntem i
zas'epcą Króla i Cesarza. Wówczas
będzie można mówić o tem, że In-
die będą miały statut dominialny.

Nie można bez szczerego podziwu |
patrzeć na me'odę polityczną, s*osn-
waną przez Anślików w stosunku do
ludów przez nich podbitych. S'*ara'ą
się oni ludy te politycznie wykształ-
cić, dać im wolność polityczną, za-
chowuiac dla siebie tylko taki za-
kres władzy, jaki im jest po'rzebny
dla obrony żywo'nych in*'eresów Im-
per'um. Ludy te nie zawsze są zado-
wolone z tej ograniczonej wolności. a
Anslicy nie wahają się s'osować
bardzo energ'cznvch, a częs'o okrut-
nych represyj, jak to już wielokro*-
nie bywało w Indiach; lecz naogół
można powiedz'eć, że sprawdz'anem
wartości metod anś'elskich iest u-
formowanie i trwanie tak rozlesłeóo
Imperium, w którvm naród panujący
jest w dużej mniejszości.

Rządy angielskie na innych konty-
nentach napotykają jednak na coraz  

| kieśo samorządu.

większe trudności: w Dominiach
wzmagają się tendencje odśrodkowe,
a w posiadłościach rosną ruchy na-
cjonalistyczne na modłę nowoczes-
ną. Patrzyliśmy na to niedawno w
Egipcie, teraz zajmują naszą uwagę
Indie. /
Przypomnijmy sobie, že teryto-

rium Indii jest 20 razy tak duže, jak
terytorium Anglii i że ludność tego
kraju wynosi około 320 m'lionów, a
więc piątą część całej ludności za-
mieszkującej naszą ziemię, a stanie
nam jasno przed oczyma zarówno
-naczenie Indii dla Anglii, jak i tru-
dności nastręczające się przy rządze-
niu tak'm krajem.Indie posiadają zie-
mie nadające się do uprawy surowca
różnego rodzaju, a dziś także rozwi-
jający się przemysł, nie jest też ża-
dną przesadą, jeśli się mówi, że są
perłą prawdziwą korony angielskiej,
że na nich opiera się potęga Impe-
rium Brytyjskiego, że jednym z głó-
wnych zadań politycznych Anglii

„jest obrona granic Indii. dróg lądo-
wych i morskich do nich prowadzą-
cych. Stąd, między innymi, płvneło
współzawodnictwo z Rosją na kon-
tynenc'e azjatyckim, s'ąd znaczenie
dla Rae morza Śródziemnego
it d.
Mając to wszystko na uwadze,

zrozumiemy łatwo, jak śmiałym i
pełnym niebezpieczeństw  przedsię-
wzięciem jest danie Indom szero-

Może to bowiem
doprowadzić do wzmocnienia węz-
łów łączących ten kraj, a raczej
kompleks krajów, z me'ropol'ą, mo-
że jednak także stać się źródłem za-
targów, które nie wiadomo jak da-
leko mogą zaprowadzić.
Bo warunki polityczne w Indiach

szybko się zmieniają, ludność ich z
przedmiotu polityki angielskiej
staje się stopniowo podmiotem
i dąży coraz energ'czniei do zunel-
nej samodzielności, A że jest to zgo-
dne z duchem czasu. že nacjonal'7m
jest już dziś zjawiskiem nie tylko
europejskim, lecz światowym, wiec
nie sposób obronić się przed myślą,
że Anólia będzie napotykała coraz
to większe trudności na  drośach
swej polityki w stosunku do naro-
dów podległych jej rządom. >

 

SOCJALIZM |
przeciw polskim robotnikom

Już od dość dawna zwracamy u-
wagę na niepokojące zjawisko—gro-
żące znacznym zwiększeniem bezr>-
bocia wśród polskiej ludności miast
1 osad przemysłowych — systema-
tycznego rugowania robotników-Po-
laków z fabryk, których właścicie-
lami są Żydzi i przyjmowania na u-
wolnione tym sposobem miejsca ro-
botników - Żydów.

Zjawisko to wiąże się najściślej z
fakiem wypierania Żydów z  dro-
bnego handlu przez polskich  chło-
pów i w związku z tym z wzras'a-

| niem liczebnym mas żydowskiego
proletariatu, poszukującego pracy
najemnej. Te masy żydowskie mo-
6lyby stosunkowo łatwo znależć dla
siebie ujście w postaci emigracji.
Możliwości ku temu zarysowuje się
bardzo wiele. Ale przywódcy społe-
czeństwa żydowskiego świadomie
starają się masową emigrację Żydów
z Polski uniemożliwić.

Niezwvkle charakterystyczna pod
tym wzślędem była sprawa zapro-
szenia Żydów przez rząd francuski
"ministra Moutet'a) do osiedlania się
we francuskich koloniach, a miano-
micie na Madadaskarze, na Nowej
Kaledonii i w Guianie. Żydzi podnie-
śli wówczas niesłychany gwałt, na-
zywając zaproszenie francuskie „nie-
dźwiedzią przysługą”, oraz oświad-
czając wprost, że „z oferty francu-
skiej nie skorzystamy”. Nie mineło
zbyt wiele czasu — i rząd francuski.
najwidoczniej spełniając życzenie
kół politycznych żydowskich. о-
świadczył, że cała sprawa  poleśa
właściwie na nieporozumieniu, bo
osadnictwo żydowskie w koloniach
francuskich ma objąć zaledwie kil-
kadziesiąt rodzin.
Przywódcy żydowscy w Polsce

świadomie postawili sobie za cel nie

ograniczać wyłącznie do czujności
wlsdz administracyjnych. Wymaga

914 szerszej akcji i ogólniejszego wy-

siku, którym na- przeszkodzie nie

powinny stawać zarządzenia tej tre-
ści, jak ostatnia decyzja wojewody
wieaskieda ‚ о);

t

 
| niejszym interesom i uprawnieniom

dopuścić do opuszczenia Polski
przez rzesze Żydów  malomiastecz-
kowych, wypieranych z drobnego
handlu przez przedsiębiorczość
chłopską. I wobec tego, aby umożli-
wić im pozostanie w Polsce, pos'a-
nowili zrobić dla nich miejsce przez
usunięcie polskich robotników z fa-
bryk, należących do Żydów, tak, aby
można było dawnych drobnych han-
dlarzy Żydów zamienić na robotni-
ków fabrycznych.
Nad polskimi masami zawisło gro-

žne niebezpieczeństwo. Grozi im
jeszcze większe niż dotychczas
wpadnięcie w bezrobocie.

Niebezpieczeństwo to pojawia się,
jako realna już rzeczywistość, w co-
raz to nowych punktach kraju. Zja-
wisko rugowania robotników - Pola-
ków i przyjmowania na ich miejsce
Żydów ogarnia już mniej więcej ca-
łą Polskę i wszędzie daje się już zau-
ważyć. Tu i ówdzie zaś przybiera
formy jaskrawe, wstrząsające opinię
publiczną całej Polski.

Wszyscy pamię'amy sprawę straj-
ku w fabryce Kaufmana w Warsza-
wie.strajku w zakładach Eidelmanna
w Warszaw'e, strajku okupacyjnego
w fabryce Wulkan-w Częstochow'e.
Obecnie lista tych jaskrawych fak-
tów pomnożona jest o strajk okupa-
cyjny w fabryce Bronchera w Zgie-
rzu. :
Wszystkie te fakty ukazują w ja-

skrawym świetle postawę Żydów i
ich dażenia, zagrażające najżywot-

ludności polskiej. Obok tego zaś po-
ciąśaią one za sobą jeszcze pewien
skutek uboczny. Ukazują one miano-
wicie, czym jest socjalizm.

Socjalizm twierdzi,że jest partią
robotniczą, stawiającą sobie za cel
obronę praw i interesów robotni-
czych.
Otóż prawa polskich robotników

zostają jaskrawo przez Żydów naru-
szane. Socjalizm ma sposobność о-
kazać, czy naprawdę gotów jest
praw i interesów robotniczych bro-
nić Tu już nie chodzi o obronę |
przed Żydami praw kuvców, ani |
strasaniarzy, ani rzemieślników, ani |
studen'ów. Tu chodzi o obronę |
przed Żydami praw robotników. So-

 
 

cja'izm ma sposobność okazać, czym
jest naprawdę partią robotniczą,
czy partią żydowską.

I socjalizm okazuje. Okazuje bez
obsłonek i bez zakłopotania, że jest
o wszystkim — partią żydow-
ską.
Dowodzi tego bardzo jaskrawo —

chośby sprawa okupacji w fabryce
Bronchera w Zgierzu.
Żyd - fabrykant Broncher syste-

matycznie wyrzuca z fabryki robot-
nikow - Polaków, a na ichmiejsce
przyjmuje Żydów z „Bundu”. Gdy 3
tygodnie temu wyrzucił znowu 7
Poiaków, a przyjął na ich miejsca 7
Żydow, robotnikom - Polakom było
już tego za wiele. Rozpoczęli więc
strajk okupacyjny, który trwa już 3
tygodnie. Strajk okupacyjny, które-
к0 celem jest wywalczenie. robotni-
kowi - Polakowi prawa do pracy na
olskiei ziemi, odbieranego mu na
rzecz Żydów.
O:óż czynnikiem, który się ostro

okupacji przeciwstawił, okazali się
socjaliści, Nakazali oni swoim człon-
kom przerwać okupację, gdyż cele
jej są „sprzeczne z międzynarodową
solidarnością, obowiązującą wzglę-
dem Żydów”. Inna kwestia, że w
wynku tego stanowiska socjalizmu,
ną 27 socjalistów - Polaków w fabry-
ce Bronchera, 25 opuściło związek
klasowy i nadal uczestniczy w oku-
pacji.

Socjalizm okazuje jaskrawo, czym
jest. Nie jest partią robotniczą, tylko
partią, służącą Żydom.  

PRZEGLĄD PRASY
P. MORACZEWSKI TĘSKNI

ZA Р. Р. 5.

Związek Związków Zawodowych
rozpada się na Śląsku, w Gdyni, na
Poles:u. Robotnicy, zajęci w przed-
siębiorstwach państwowych, ušwia-
domiii sobie nagle, że powinni nale-
żeć do obozu płk. Koca, a nie do
projzktowanego przez kongres ZZZ.
frontu demokratycznego. O uświado-
mieniu tym wolno oczywiście mieć
swoj: zdanie. Znamiennym jest fakt
konfiskaty breszury, w której poseł
Kapuściński usiłował uratować  je-
dność ZZZ. Jedność ta należy już
cł=ba do przeszłości,

W takiej chwili p. Moraczewski
proponuje ponownie  socjalistycz-
nvm zawodówkom połączenie z
ZZZ. Odrzuca wejście jednej organi=
zacji do drugiej, gdyż zbyt wiele
jeszcze istnieje uprzedzeń i niechę-
ci wzajemnych po obu stronach. «

„Jestem zdania — p'sze w „Głosie
owszechnym* — że obecnie winien

powstać jakiś organ międzyzwiązko”
wy, któryby w celach połączenia
związków zawodowych. obmyślił spo-
soby usunięcia czy obe'ścia tych tru-
uności.. Or$an ten mialby ponadto
zadania: zwiększenie walk między
zwiazkami, wytworzenie jakiesśoś są-
du dla załatwiania sporów między ni+
mi, złączenie wys'łków w celach usta=
wodawstwa i ubezpieczalni -społecz=
nych i dcprowadzanie do porozumie=
nia międzyzwiązkowego w, okresach
ważniejszych ekonomicznych ji poli»
tycznych: walk klasy pracującej.

Nie sądzę. aby można było oczekie
wać, aż trudności sam czas' usunie,
Wypadki idą szybko.

Dzisiaj my jesteśmy pod obstrza=
m. jutro przyjdzie kolej na innych.

ależy tedy działać, a nie czekać.
evszym jest połączenie — niewąt=

liwie, ale na nie trzeba długo czekać.
ymczasem organ porozumiewawczy. a

nakreślonym powyżej zakresie działa=
nia może powstać zaraz”.

Z całego artykułu, bardzo pojes
dnawczego, wynika wniosek, że p.
Moraczewski chciałby sobie i swoim
ludziom utorować drogę powrotną
do PPS. i do jej zawodówek. Jego
próba swois'ego syndykalizmu nie u-
dała się. Powstanie O.Z.N. mus'ało
doprowadzić do rozłamu w ZZZ,
zarówno wtedy, śdyby związki te o-
świadczyły się przeciw, jak i wtedy
gdyby oświadczyły się za obozem
pik. Koca,

CZY ŻYDZI MOGĄNALEŻEĆ?

P. Hirschhorn z ,„Naszego Przegląe
du“ chciałby się od kogoś dowie-
dzieć, czy Żydzi mogą należeć do 0=
łozu płk. Koca. Istotnie sprawa nie
jest jasna:

,wW szczególnym kłopocie znajdują
się mniejszości narodowe, a zwłasz
cza Żydzi, miejszości woóóle nie
wiedzą, czy Obóz Zjednoczenia Naro=
dowego rozumiany jest tylko w cia-
snym pojęciu etnicznym, czy też w
szerszym znaczeniu państwowym.
Co się tyczy Żydów, to czy za

wzgledu na znany fraóment Deklara-
cji zaczynający się od słowa „natoe
miast', wolno im należeć do OZON'u
czy nie, a jeżeli tak, to jak mają się
jako członkowie nowego obozu  za-
chowywać. Wprawdzie doniesiono. że
niektóre or$anizacie żydowskie zśło-
siły akces, ale jednocześnie czytano
wyjaśnienie, że zgłoszenie akcesu nie
przesadza przyjęcia.

drugiej strony akces zgłaszają
organizacje, do których należą t
Żydzi. A zatem czy Żyd należący 0o-
wiedzmy do LOPP'n. tym samym
jest już członkiem OZON'u? Ale to
nie jest kwestią najważniejszą, ponie«
waż j społeczeństwo polskie nie wie
jeszcze, jakie znaczenie praktvczne
pa przynależność do nowego 0-

u

Nie to jest ważnym, czy Deklara«
cja dopuszcza Żydów, ale to, že žy-
dowski publicysta narodowy uważa
za możliwe ws'ąpienie Żydów do te-
f. obozu. P. Hirschhorn n'e dysku-
towałby chyba tej kwestii, gdyby
w obozie p. Koca widział organiza-
cję antysemicką lub nacjonalistyczną *
į Iską, Żyd-nacjonalista nie mėsiby
owiem współpracować z nacionalie

sią polskim w jednym s!ronnictwie.
Wątpliwości p. Hirschhorna są Za
tem niezmiernie znamienne.

Z AS IIS

Pogrzeb š. p. Michata Arcichowskiego
We wtorek, 30 marca odbył się

pogrzeb ś. p. Michała Arcichowskie-
śo, b. posła na Sejm, wybitnego pe-
"dagoga i zasłużonego działacza na-
rodowego. ! и

() godz. 10 1 рё} rano w košciele
św. Michała na Mokotowie odbyło
się nabożeństwo żałobne. Obok Ro-
dzipy Zmarłego wzięły w nim udział:
„delegacja Zarządu Główneśo Str.
Narodowego, liczna grupa Młodych
z dwoma sztandarami, reprezentacja

Chrześc. Narod. Stow. Nauczycieli,
Z. N. P. oraz liczni przyjaciele i znae
jomi ś. p. Michała Arcichowskiego.
Po nabożeństwie wyruszył kon-

dukt pogrzebowy па Powązki. Nad
trumną zasłużonego. działacza i
przez wszystkich szanowaneóo czło-
wieka przemawiali: p. Kozłowe
ski i sen. S'anisław Kozicki, w pro-
stych a serdecznych słowach oddając
hołd życiu wypełnionemu wielka
pracą dla Polski, za
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Lakladanio chrześcijańskich kas bezprocentowyti
Od kilku miesięcy trwająca akicja

zakładania chrześcijańskich kas bez-
procentowych rozszerza się bez
przerwy, a ruch założycielski tych
kas ogarnia cały kraj. Świadczy to o

zrozumieniu przez społeczeństwo

polskie tej doniosłej roli, jakąode-

$rać mają kasy bezprocentowe dla
poprawy bytu zubożałej ludności
chrześcijańskiej, a zarazem dla roz-

swoju maszego życia gospodarczego.

Czynnikiem, hamującym rozwój
ruchu założycielskiego kas bezpro-

centowych, jest zbyt długo trwająca
rejestracja tychże przez właldze ad-

ministracyjne; zarówno Starostwa,
jak i Urzędy Wojewódzkie, poza
nielicznymi wyjątkami, przetrzymu-

ją złożone podania komitetów zało-

życielskich po kilka miesięcy. Na

ogół rejestracja kasy bezprocento-

wej, czyli zatwierdzenie jej statutu,

trwa najmniej 4 miesiące. Jest to

strata czasu, która czyni krzywdę

majuboższej ludności, korzystającej z

dobroczynnej działalności kas bez-

procentowych. Należy jednak za-

znaczyć, że w wielu wypadkach wi-
nę opóźnienia rejestracji ponoszą sa-
me (komitety założycielskie. które,
występując samodzielnie, składają

władzom do zatwierdzenia statuty
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indywidualne
mysłu, bądź też zapożyczone z in-

nych, niedostatecznie . opracowa-
nych, wzorów i wskutek tego wy-
wołują konieczność wprowadzania
w tych statutach, na żądanie władz

rejestracyjnych, licznych poprawek,

uzupełnień i zmian. Powoduje to

oczywiście zmaczne opóźnienie le-

galizacji kasy. Dla uniknięcia takich

wypadków i dla dobra samej sprawy

jest rzeczą nieodzownie konieczną,

by komitety założycielskie, przystę-
pujące do zakładania kas bezpro-

centowych, nie posługiwały się żad-
nymi t. zw. „dzikimi” statutami, zdo-

bywanymi drogą uboczną, lecz ko-

rzystały ze statutu wzorowego, wy-

danego przez Polską CentralnąKasę

Kredytu Bezprocentowego w War-

szawie. Rejestracja Kasy, opartej na

tym statucie wzorowym, nie powo-

duje wspomnianych wyżej trudności

i umożliwia zalegalizowanie Kasy w

najkrótszym czasie. Statut wzorowy,

uzgodniony z władzami rejestracyj-

nymi. daje przy tym kasie bezpro-

centowej racjonalne i zdrowe pod-

stawy dla jej przyszłej działalności i

rozwoju, co jest okolicznością nie- zmiernie ważną. O zaletach statutu

wzorowego, świadczy również i to,

 

     

    

bluzki jedwabne, haftowane, apaszki]gazowe, poń-

czoszki, rękawiczki, torebki, bieliznadamska i męska

krawaty — OSTĄTNIE
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Nalot powstańczy Barcelonę spowodował wielkie zniszczenie, Przy

okazji „czerwoni* aresztują podejrzanych.
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Gwałt ortograficzny
Prof. Otrębski bardzo słusznie

pisze, że „podstawowym warunikiem
powodzenia jakiejkolwiek reformy
jest, aby jej pragnęło samo  społe-

czeństwo'. Tymczasem się okazało,

że „społeczeństwo było właśnie za-

skoczone zmianą pisowni”. I tu ar-
gumentując bardzo delikatnie, prze-
sadnie ostrożnie, Otrębski tłumaczy,
że w naszej ortografji „punkty spor-

me nie są to naogół sprawy czysto
ortograficzne, lecz także jednocześ-

nie językowe”. Szczególnie przyj koń

cówikach: tem dobrem dzieckiem,

tymi ludźmi, temi końmi czy krowa-

mi — jest dużo wątpliwości. „Pola-

cy niejednakowo te końcówiki wy-

mawiają. a gramatycy nie wiedzą

dobrze, które z brzmień ze stanowi-

ska języka literackiego uznać za

prawidłowe”. Powyżej widzieliśmy,

jak dalece od norm, proponowanych
przezKomitet Ortograficzny odbiega

wymowa .i pisownia: Jabłonowskiego,
Britcknera, Iłłalkowiczówny, Beren-
ta, Wasilewskiego, Pigonia. Zdawa-

łoby się tedy, że dwa są tylko wyj-

ścia słuszne: albo zachować status

quo ante, do którego już się przy-

wykło, albo też zastosować tuwol-

ną rękę w pisaniu: dobrem dziec-

kiąm, czy dobrym dzieckiem, zgod-
nie z indywidualną wymową. Wistręt

ną natomiast bezceremonjalnošcią i
ohydnąprzemocą jest žąldanie pisa-
nia: rym dzieckiem, tymi siostra-

mi, od kogoś kto mówi pełną gębą:

dobrem, dobremi, e — wyraźne!
(Zresztą nigdy, od czasu jak istnieje

nie mówiono inaczej
I tylko

mowa polska:
jalk: temi dobremi dziećmi!
tak pisano!)

Na tem tle roztacza prof. Otręb-
ski ogólne rozważania:

„Trzeba sobie uprzytomnić, że
każda zmiana pisowni jest ciężkiem
przejściem dla ogółu piszącego. Kie-
dy widrożymy się do pewnej pisowni,
staje się ona niejako drugą naturą
naszą, tak silnem przyzwyczajeniem,
że zastąpić ją innem, to wysiłek nie-
lada, wysiłek, wymagający całych
dat pracy nad sobą, zwłaszcza, gdy
w nowych przepisach aż się roi
wyjątków; w tym wypadku starania
nad opanowaniem nowej pisowni
mogą być daremne już do końca ży-
cia. Tedy od pokolenia, wdrożonego
do pewnej pisowni, inicjatorzy zmian

żądają wielkiej ofiary: oto ni mniej

ni więcej, tylko aby przestali być

ludźmi piśmiennymi w em zna-
czeniu tego słowa”.

Ale Otrębski pomija tu sprawę
najważniejszą: poco to wszystko się

robi? komu i naco potrzebne są te

ofiary? komu co z tego przyjdzie?

Wszakże dla kogoś, kto już umiał do

czasu tej reformy pisać po polsku,

zastosowanie jej jest oczywistą trud-

,nością. Tego dowodzić chyba nie'

trzeba. Ale przecież nie mniej jest

oczywiste, jak tego dowodzi choćby
wspomniana powyżej ankieta Tęczy,

że również dla każdego: co dotąd nie

pisał po polsku, czyli np. 'dla dziecka
tub cudzoziemca,ida i jest nau-

czyć się pisać (i czytać) według no- 

bądź własnego po-że kasy bezprocentowe  zarejestro-
wane na podstawie statutów odmien
nych, przechodzą obecnie masowo
na statut wzorowy. Za koniecznoś-
cią oparcia się na tym statucie prze-
mawia jeszcze inna, nie mniej ważna
okoliczność: chrześcijańskie kasy
bezprocentowe, oparte na statucie
wzorowym, korzystają z całkowite-
go zwolnienia od wszelkich opłat
stemplowych, gdy kasy, rządzące się
innymi statutami, z takiego zwolnie-
nia nie korzystają. Ma to zasadnicze
znaczenie ;dla każdej kasy bezpro-
centowej, gdyż bez tego przywileju
kasa zmuszona jest posługiwać się
przy udzielaniu pożyczek oficjalny-
mi blanikietami weksłowymi, któ-
rych Ikoszt w ciągu roku wyniesie
znaczną sumę, niepotrzebnie wy-
datkowaną. :

Dlatego tež najwyžszy juž czas,
by komitety założycielskie nie robi-
ły prób oparcia działalności kas na
statutach, miedostatecznie — оргасо-
wanych, lecz korzystały z istniejące-
go wzoru, dostarczanego przez Poł<
ską Centralną Kasę Kredytu Bez-
procentowego (Warszawa, ul. Mio-
dowa 7). Instytucja ta, będąca jedy-
ną zarejestrowaną Centralą chrześci
jańskich kas bezprocentowych w
trosce o należytą wzorową ongani-

i | zaoję tych kas, zaopatruje komitety
założycielskie nie tylko w statut
wzorowy, lecz także i 'w gotowe

druczki, służące do rejestracji kasy

oraz w szczegółowe instrukcje i

wskazówki, jak nalełżyj postępować
przy zakładaniu kasy, Ponadto Pol-
ska Centralna Kasa daje Zarządom

Kas Bezprocentowych wszystkie dru

ki urzędowania, umożliwiające na-

tychmiastowe rozpoczęcie działalno-

ści Kasy; a więc: deklaracje człon-

kowskie, legitymacje, podania po-

życzkowe, zobowiązania dłużnicze,

obligi, książeczki /dbrachunkowe,
asygnariusze kasowe oraz komplet

ksiąg wraz z szczegółowym  regula-

minem pracy. Istnieją żatem najdalej

idące ułatwienia i obecnie chodzi

wyłącznie o to, by organizującesię

chrześcijańskie kasy bezprocentowe

o tych ułatwieniąch wiedziały i z

nich (korzystały. Następnie, ważną

jest rzeczą, by ruch: założycielski

omawianych kas rozwijał się coraz

bardziej i by idea kredytu bezpro-

centowego dotarła wszędzie tam,

gdzie ta forma pomocy ubogim war-

stwom społeczeństwa polskiego jest

potrzebna, Najszersze koła inteli-

gencji naszej mają tu ogromne pole

do pracy, a zarazem i obowiązek,

przed którego spełnieniem nie wol-

no się cofać, ani powstrzymywać.

Niejednokrotnie chodzi tylko o to:

by wystąpić z inicjatywą, a sprawa

zostanie podjęta. i zrealizowana.

Hasłem dnia winno być we wszyst-

kich miastach i miasteczkach: orga-

rzystych motywów każdego ludzkie-

go kroku, skłonni są poprostu przy-

puszczać, że to względy materjalne

rządziły przynajmniej tymi członika-

mi osławionego Komitetu, którzy z

zawstydzającym brakiem talktu sami

natychmiast powydawali nowe słow

niki ortograłiczne i to w tak szyb-

kiem tempie, że „zaledwie nowa pi-

sowinia uzyskała w dniu 24 czerwca

1936 zatwierdzenie * Ministerjum, a

już 'w cztery dni później, bo dn. 28

t. m. iksiążka Jodłowskiego i Ta-

szyckiego nadeszła do Wilna” (bra-

szura Otrebskiego, str. 14). Prócz

tych dwu członków Komitetuwydali

od|sławniki i przepisy Nitsch, Szober,

Lehr, Wieczorkiewicz, Majewiczów-

na. wszystko członkowie K. O. Poza

mimi zaś Fiszerówna, Fiutowski,

Patejdl, Podolski, Śliwiński, a także

wyszedł jeszcze Słownik Trzaski,

Słowniczek Arota. Nawet nasz wi-

leński uczony 'wydał tu w Wilnie ja-

kieś tablice ortograficzne, gdzie np.

objaśnia: „nie z rzeczownikami. pisze

się razem, np. niedola, nieszczęście”.

(Dodaćby jeszcze można: niewino,

lecz lura; niemądrość, lecz bzdura).

Jeśli jednak nie było tego względu

na zysk osobisty, niechże teraz po-

zrzekają się uroczyście wszelkich

dochodów z tego tytułu, ot, choćby

na Koszt leczenia tych wszystkich,

co stangali swe nerwy w walce ze

zmorą, przez nich nawianą.Zapew-

ne. to nie zmieni zasadniczo sytua-

cji, ale przynajmniej wykaże ichbez-

interesowność, która — miech mi to

będzie wyłbaczono — dziś jest w: o-

czach niektórych osób pod znakiem 
mizujmy  chirześcijańskie kasy bez-| środowisk jest już dziś zdecydowa-

procentowe!
nie narodową. Ta młodzieżnakre-

GEEr m TT ES

wej pisowni, niż wedle dawnej. zapytania. Toć albo są to ludzie

CZY PRAWDOPODOBNE? kompetentni, więc w, takim razie

Niech się nie dziwi wobec tego musieli przewidzieć niebywałe za-

Nitsch, (że ludzie, szukający, przej- mieszanie, które nastąpi (i rzeczy-

 

Nie byłoby bicia, sądów
i... megalomanii!

Istnieją lludzie „czasem b. inteli-

gentni, którzy w śwem rozumowa-

niu pomijają warunki, w iktórych

wychowuje się młodzież. Nie chcą

widzieć jej szlachetnych porywów,

lekceważą  poświęceinie i gorące

myśli, przechodzą do porządku

dziennego wreszcie nad jej warunka

mi materjalnemi. Materjalnemi dla-

tego, że większość sądzi, trudno jest

być ideowcem, gdy niema kawałka

chleba”.
Ostatnie wypadki w Wilnie (licz-

me rewizje, aresztowania, szereg gło

sów potępiających) w całej rozciag-

łości ten brak zaufania do młodzie-

ży potwierdzają.
Trudno odgadnąć, co się na to

składa: czy to, że starsze społeczeń-

stwo 'wychowało się w innych wa-

runikach przed wielką wojną, czy

poprostu chęć „spływu z prądem ,

czy wreszcie brak dobrej woli A

przecież ta młodzież ma rozwiązać

zagadnienia stanu, które zadecydu-

ją o przyszłości polskiego narodu. /

Ta młodzież oczekuje słów pokrze-

piających. Niewystarczy jej potępić,

a swe postępowanie, rozumieć, jako

chrześcijańskie i etyczne.

Żyjemy w czasach. kiedy dyna-

miczny pęd młodzieżyi jej silną wo-

lę wywalczenia lepszej przyszłości

skuwa się w zwężającą intenpreta-

cję formuł prawnych, lub zgołabez-

prawinych. powodując się nie objek-

tywizmem, lecz: własnymi zapatry-

waniami, które często idą po linji

deklaracyj 0 względnej wartości.

I dziwić się nie należy, że młodzież

ta obchodzi prawo, że może kwitnie

 

robota konspiracyjna, a rysy ust

zwężają się w bezkampromisowej

stanowczości.

W artykule prof. Górskiego pi-

sanym w „Słowie z dn. 21 marca

b. r. są dwie sprawy, do których

warto wrócić, Pierwsza to sprawa

miejsc osobnych dla żydów. Prof.

Górski pisze:

„Ogromna większość społeczeństwa

żydowskiego w Polsce i ogromna większość

żydów poza Polską prowadzi walkę z naj-

żywotniejszemi naszemi interesami i było-

by naiwnością dzisiaj przypuszczać, że ma-

sa żydowska w Polsce stanie się kiedykol-.

wiek masą Polaków wyznania mojżeszo-

wego. Dlatego też uważam postulat walki

z zalewem ekonomicznym i kulturalnym

żydów za jeden z najistotniejszych punktów

żywotnych dążeń narodu polskiego”.

Czy prof, Górski zastanowił się

kto dla tej sprawy zrobił wszystko,

co zrobione zostało w Polsce?

„Wysunięcie na czoło zagadnień życia

akademickiego sprawy osobnego siedzenia

jest zdumiewającym nonsensem. Jest to ob-

jaw nienawiści, a więc rzecz, której z chrze

ścijaństwem pogodzić niepodobna”,

Młodzież akademicka wszystkich

wiście nastąpiło) oraz znaczne utru-

dnienie w pisowni; albo też, jeśli

tego nie przewidzieli — to nie są to

i nie byli ludzie kompetentni.

INDETERMINIZM ABSOLUTNY.

Dalej prof. Otrębski szuka źró-

deł tej psychozy, która ogarnęia

większość iczłonków tego!Komitetu

i bodaj trafia w sedno, gdy przy”

puszcza, że obecna reforma pisowni

„jest dalszym ciągiem tych zmian,

które na wielką skalę przeprowa-

dzono 'w ustroju szkolnictwa”. (Ta-

kie ogólne wytłumaczenie aje

się autorowi tem prawdopodobniej-

sze, że w „Komitecie nie było ani

jednej osoby, 0 którejby on (Otręb-

ski) wiedział, iże zgłębiała zasady

pisowini ze strony teoretycznej ').

Sądzę, że dopatrując się owego

związku pomiędzy reformą pisowni

a reformą szkolnictwa, autor jest

rzeczywiście bliski rygli. Toć jedna

i druga reforma poczęła się z owego

barbarzyńskiego przekonania: że

kulturą można tak kierować jak

kompanją żołnierzy. Już powyżej

starałem się wykazać ogólną psy-

chiczną atmosterę, w której się po-

częła reforma pisowni: jest to tak

nazwana przeze mnie dawniej teorja

indeterminizmu absolutnego (patrz

w Myśli Narodowej 1933 artykuł mój

p. Ł Dwa biegunywspółczesności),

ła sama teorja, co wyhodowała Le-

nina, Mussoliniego, Hitlera, zresztą

i wiele spraw choćby polskiego po-

wojennego bytu. Ale

Tetlathi de kradie, kai kynteron
allo pot' etles... (Odysseja XX, 18].

śliła sobie plan stopniowego odsepa-

rowania żydostwa i jego wpływów
na rozwój życia ekonomicznego i

ikulturalnego i to jest pierwszy etap

tego planu, a nienawiść rasowa...

pochodzi właśnie z powodów, któr!

až nadto jasno sam prof. Górski o-
mawia. Obawiam się, że pisanie we

wszystkich przypadkach żyd małą

literą w tymże artykule jest również

dowodem mienawiści rasowej.
Druga sprawa to kwestja proce-

su Nanowskiego.
Niesmak budzi ustawianie słów:

„chrześcijaństwo”, „etyka”. „objaw

nienawiści... której z chrześcijań-

stwem pogodzić niepodobna”... a 0-

bok: „opryszki“, „hańba”, „mot-

łoch”, „ogłupiałych”,  „żerujących
cynicznie” i t. p.

Uderzającą jest rzeczą, że w

ikwestji łączenia sprawy Nanowskie-

go z wybuchem prof. Górski rozu-

muje  taksamo jak „Kurjer Po-

wszechny“.
I wreszcie, czy wolno jest prze-

wód sądowy sprawy, która dotyczy

Rzeczpospolitej Alkademickiej i za-

mikniętych murów Uniwersytetu ob-

nażać nazewnątrz, nadwyrężając nie

wątpliwie autorytet i powagę sądów

uniwersyteckich? Obawiam się, że

to było usprawiedliwianie nieuza-
sadnionego wyroku.

Nie mam zamiaru „wybielać” win-

nych i sądzę, że jeśli zostaną wykry-

ci, poniosą odpowiednią karę. Za-

stanawiam się jednak, czy wolno

wylkańczać człowieka zato: że z po-

śród dziesiątków, czy setek studen-

tów właśnie on został wylegitymo-

wany, pomimo że wykazał się pracą

i zdolnościami w nauce przechodząc

równo dwa lata prawa, że ma do-
datnie cechy charakteru, że jest lu-

biany i szanowany przez kolegów za

koleżeńskość i pracę.

Młodzież alkademicka pamięta о

kulturalnej walce, dowodem tego

„blokada D. A“, szkoda tylko, że

osób $warantujących postulaty było

wtedy tak dużo, a dziś wcale ich

niema. Niema kto dotrzymać dane-

$o słowa. A nić byłoby bicia, sądów

i.. megalomanji!
Co innego mówi pedagogja i me---

tody wychowawcze układane przy

biurku, a inne są prawa wychowaw-

cze życia.
Dziś mamy w Wilnie stan rzeczy

szczególny w drodze do realizowa-

nia „głębokich myśli”. Stronnictwo

Narodowe”, którego pracę i warto-

ści zna cały naród polski, jest za-

wieszone. Żydostwo i komuna zacie-

rają ręce. Pewni panowie Iorsują

plany pewnych deklaracyj, bo chwi-

lowo przeszkody są usunięte.

Ja idę z młodymi, bo z wysokich

pobudek, z zaparciem siebie depczą

kolce, mając przed oczami cel na-

prawdę wieliki.
Steian Kielkiewicz.

WI ISTK TATTO TDI

ZAGROŽENIE MOWY.
Otrębski dalej rozpatruje punkt

po punkcie całą zreformowaną pi-

sownię, podkreślając, że na Komite-

cie poszczególne kwestje „traktowa-

no tak, jakgdyby to byt tylko język

papierowy i istniał tylko na piśmie:

żywa mowa, rzeczywista rzeczyjwi-

stość—to tylko dialekty”. (Jak wia-

domo, prof. Nitsch jest znawcą nie-

których polskich dialektów, na mo-

wie zaś literackiej, jak to zaraz zo-

baczymy, zna się słabo). -

„Otóż (pisze dalej Otrębski), czy:

dobra jest zmiana, której następ-

stwem może być psucie języka, rze-

czy ważniejszej niż pisownia? Czyłż

można nazwać społecznie pożądaną
taką zmianę, która utudnia poznanie

właściwego brzmienia wyrazów,bę-

dących w użyciu w mowieojczystej?

O ileż lepsza była dotychczasowa

pisownia, opierająca się nabrzmie-

niu wyrazów ;w języku literackim?”
Tymczasem „Komitet Ortograficzny

wkroczył do gmachu samego języ-

ka, aby robić w nim porządek,

wbrew elementarnym  postulaton

nauki, które głoszą, že gramatycy są

tylko obserwatorami dziejów języ-

ka“, nie zaś jego twórcami ani men-

torami.
Toteż „przyszły historyk języka

polskiego wyrazi żal do tychpoloni-

stów w Komitecie Ortograficznym,

którzy, miast (bronić stanu swego je-

zyka przed niepowolanymi, same

przyczynili się do jego zubożenia,

którzy miast czerpać wzory w ie-

łach najlepszych mistrzów języka

polskiego, opierają się w swych de-

cyzjach na zeszytach а—

cych uczniów”. "
(D. c. a.)

© —аi
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Odlew pomnika
budo-Przeciągająca się sprawa

A. Mickiewicza
sągu i ustawił go przy ul. Domini-

wy pomnika Adama Mickiewicza w kańskiej.
Wilnie znalazła nieoczekiwany epi-
log. Oto twórca pomnika, art. rzeź-| komitego rzeźbiarza skłoni

Może to śmiałe wystąpienie zna-
wresz-

biarz Kuna, nadesłał w dniu wczo-|cie Komitet Budowy Pomnika do
rajszym do Wilna gotowy odlew po-| energicznego zajęcia się budową

pomnika.
 

Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ,jowe uruchomiły dodatkowe pocią-

Po mglistym ranku w ciągu dnia po-

goda słoneczna.

Nocą przymrozki, dniem większy wzrosł'

temperatury.

Umiarkowane wiatry ze wschodu i po-
łudniowo-wschodu.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nominacja dziakana knyszyń-

skiego. J.E. Ks. Arcybiskup—Metro
polita mianował ks. Michaia Samo-
sionkas dotychczasowego probosz-
cza w Kalinówce, dziekanem kny-
szyńskim. (m).
— Adoracja. Zarząd Katolickie-

go Stowarzyszenia Kobiet przypomi-
na, że 2-go bm. jako w pierwszy|
piątek miesiąca odbędzie się w ka-|
plicy Serca Kucharystycznego (Mi-
ckiewicza 19—2) adoracja Przenaj-
świętszego Sakramentu od g. 430;
do 7.30 zakończona błogosławień-
stwem Przen. Sakramentem.

Z MIASTA
— Przed sezonem budowianym

w Wilnie, W związku ze zbliżającym
się początkiem tegorocznego sezonu|
budowlanego w Wilnie związki ro-|
botnicze rozpoczęły ostatnio zabiegi
o zawarcie układów zbiorówych, u-
stalających warunki pracy i wyso-
kość wynagrodzenia. Przedsiębiorcy
budowlani odnieśli się do tych postu
latów dość sceptycznie, gdyż obawia
ją się, iż tegoroczny sezon będzie ma
ło Gyywiony. Podobno robotnicy
chcą ustalić wyższe o 15 proc. staw-
ki za pracę. (m).
— Chór jugosłowiański przyby-

wa do Wiina. W dniu 4 kwietnia rb.
przyjeżdża do Polski, a w dniu 12
kwietnia rb. do Wilna olbrzymi aka-
demicki chór jugosłowiański „Obi-
lic". Chór ten złożony ze 120 stu-
dentów i studentek Uniwersytetu
w Belgradzie da w Polsce kilka kon*
certów, wylkonywując utwory współ
czesnych kompozytorów  jugosto-
wiańskich oraz jugosłowiańskie pieś-
ni ludowe.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Układanie ulepszonych jezdni.

W najbliższych dniach Zarząd m.

Wilna przystępuje do układania
jezdni z kostki kamiennej na ul.

Trockiej łącznie ze skrzyżowaniem
z ul. Zawalną. Następnie przyjdzie
kolej na ul. Dominikańską, gdzie
będzie przedłużona jezdnia z kost-
ki aż do ul. Uniwersyteckiej.

Na pozostałym kawałku ul. Ś-to
Jańskiej, ui. Uniwersyteckiej, pla-
cylku przy Bibliotece, pl. Napoleona

(tylko od strony domów uniwersy-
teckich), Skopówce iul. Biskupa
Bandurskiego. zostanie ułożony klin-

kier.
Ulepszona jezdnia na ul. Mickie-

wicza układana będzie, poczynając
od pl. Katedralnego.
— Wystawa projektów  urbani-

stycznych. W. dniu dzisiejszym na-

stąpi otwarcie wystawy projektów

urbanistycznych, _ obejmującej ь

Katedralny, ul. 1-szej Baterii, Po-

pławy, Saską Kępę i szereg innych

projektów.
Wystawa mieści się w lokalu

Nora przy ul. Dominikańskiej
1.2.
Aale

— Rozpoczęcie zaj w о-

lach. Od wczoraj ulice Wilna zalud-

niły się młodzieżą szkolną, „która

powróciła z krótkich wakacyj.

dziś rozpoczynają się normalne za-
jęcia w szkołach.

HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Od dziś zmiany godzin handlu.

Z dniem dzisiejszym wprowadzone

żostają nowe przepisy 0 godzinacn

handlu. Od godziny 7-ej do godz.

19-ej w ciągu całego roku mogą być

otwarte ga z artykułami Żywino-
ściowymi. Sklepy z pieczywem 0-

twarte będą od godz. 6-cj do 18-ej.

Od 8-ej do 23-ej mogą być otwarte

sodowiarnie, piwiarnie, cukiernie,

mleczarnie, paszteciarnie, gospody
itd. Inne sklepy będą otwarte jak

dotychczas, od godz. 9 do 19-ej. (h)

— Papierosy w opakowaniach

po 5 sztuk, Wi sprzedaży ukazały się

papierosy „Nil' i „Egipskie" w ma-

łych opakowaniach po 5 sztuk. (h)

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wcielenie do szeregów pobo-

rowych. Dziś, jutro i pojutrze odbę-

dzie się wcielenie poborowych do

oddziałów garnizonu wileńskiego i
nowowilejskiego.  MW związku z tym, władze kole-

gi, a ponadto w pociągach stałych
| zostały wydzielone odsiziełne wago-
ny, oznaczone napisami „dla pobo-
rowych'. Na stacjach Wilno i N.

| Wilejka wyznaczone zostały punkty
zborne, ze specjalnymi bułetami, w
których poborowi będą mogli na-
bywać posiłki po cenach znižo-
nych. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Komunikat Związku Pań Do-

mu, W. piątek 2-$go kwietnia w lo-
kalu Zamkowa 8—1 odbędzie się
poświąteczne zebranie klubowe z
pokazem kwiatów z rodoidu. Tam-
de w dniu 9 kwietnia o godz. 17-ej|
urządzony będzie pokaz sałatek.
— Zebranie „Unitasu*, Dorocz-

ne walne zebranie Związku Kapła-
nów Arch. Wileńskiej „Unitas* od-
będzie się dnia 7 bm. o godz. 12 w
południe w pierwszym terminie i o
godz. 12 m. 30 w drugim terminie w
sali Stow. Misyj Wewnętrznych przy
ul. Św. Anny Nr. 13.

Porządek dzienny: 1) Zagajenie,
2] wybory prezydium, 3) sprawo-
zdanie Zarządu, 4) protokół Ko-
misji rewizyjnej, 5) dyskusje, 6) wol-
ne wnioski.

ZABAWY.
—Pierwszy Dancing Wiosenny

urządza Stowarzyszenie Absolwen-
tek Państw. Śr. Szk. Handlowej
Żeńskiej w Wilnie w dn. 3 kwietnia
rb. w salonach Z. O. R. pl. Orzesz-
kowej 11 Pocz. o godz. 21. Jazz
pierwszorzędny. Wstęp wyłącznie
za zaproszeniami. Zaproszenia moż-
na otrzymać w Biurze Stowarzysze-
nia ui. Żeligowskiego 1 od g. 11—15.
— Nareszcie! Różnice poglądów

zanikają odrazu wobec powszechne-
go, zgodnego twierdzenia, że najmil-

szą z sobótek będzie bezapelacyjnie
wiosenny Dancing A. Z. $-ц w so-
botę 3-go kwietnia w hotelu Europa.
Wstęp 1 zł. i 1 zł. 50 gr. Bulet i jazz
jak zwylkle — porywający.

RÓŻNE.
— Jutro „Dama Kameliowa* w

kinie „Casino“. Jutro wchodzi na
ekran kina „Casino“  najwylbitniej-
szy film doby obecnej „Dama Ka-
meliowa“, w którym rolę tytułową
kreuje genialna wirtuozka duszy
Greta Garbo, Prasa całego świata

wyraża się o filmie tym w superla-
tywach i uważa go za największe
wydarzenie ostatnich lat. Artystycz-
na sława Grety Garbo znalazła
znów swoje uzasadnienie,
—Dziś premiera w kinie „Pan”.

Film u największej miłości i praw-

dzie życiowej „Droga do sławy” z

Fredricem March w roli głównej u-

każe się dziś na ekranie kina „Pan”.
KRONIKA POLICYJNA.

— Wypadek w piekarni, Antonina

Rajkówna, lat 21 zameldowała, że wdniu

30 bm. podczas kupowania chleba w pie-

karni przy ul. Stefańskiej 29 została zgwał-

cona przez sprzedawcę B. Szostaka, które-

go zatrjzymano.

— Cały skład futer i palt skradzio-

nych w Wilnie ujawniono w Warszawie.

Policja wileńska została powiadomiona,

że w Warszawie policja ujawniła wielki

skład futer i palt, pochodzących z kradzie-

ży w Wilnie,
Okazało się, że złodzieje, którzy okradli

mieszkania z futer i palt wywozili do

Warszawy, gdzie gromadzili je na sprze-

daž. (h)

Powrėt młodocianych zbiegów.

W ciągu marca z domów rodzicielskich

zbiegło z Wilna 16 nieletnich chłopców.

Do końca ub. miesiąca, do rodziców po-

wróciło 14 zbiegów. Dwóch  13-letnich

chłopców zatrzymano aż w Gdyni, gdzie

usiłowali dostać się na statek odpływający

do Brazylii. (h)

Program kwietniowy

„Palais de Danse“
nie prima aprilisowy, a prawdziwie

atrakcyjny!!

DELA-BLANDO
POLKOWSKA
SZAJDZIŃSKA

to asy międzynarodowych kabaretów-

variete!!

ANONS! 11 kwietnia r. b.

WIELKĄ REWIĘ MODY
WIOSENNEJ

z udziałem renomowanych firm wileńskich

urządza Dyrekcja „Palais de Danso"

Śluby małżeńskie zrywane po ro-
ku, kilku miesiącach tub tygodniach,
potop aktów spraw rozwodowych w
sądach. biurach adwokackich, konsy

instytucja małżeństwa przechodzi po
ważny kryzys. Mimo to żadnej lep-
szej na to miejsce stworzyć się nie
daio. Gdy pewnego prawodawcę,
który gromił instytucję małżeństwa
wylkazując jej złe strony, błędy, nie-
konsekwencje, zapytano coby zatem
postawił ma miejsce małżeństwa?
Odpowiedział: małżeństwo. Tak za-
tem religia i prawo żadnej lepszej
tormy współżycia dwojga ludzi, jako
podstawy rodziny, nie wymyśliły, ży
cie wskazuje, że instytucja jest do-
bra i niezbędna — jeno innego du-
cha trzeba w nią tchnąć.

Alksjomat ten, nie nudząc słucha
cza i widza moralizatorskiemi tyra-
dami lecz w sposób lekki i żywy, z
dużą domieszką złośliwej satyry, u-
zasadnia autor tej (pierwszej podob-
no) swej komedii, dowodząc w koń-
cu, że niedobrane rzekomo pary mał
żeńskie same stwarzają sobie domo-
we. piekło, lie nieco dobrej woli, du-
żo dobroci i wyrozumiałości, mniej
egoizmu — a jakoś się to życie we
dwoje, zdawałoby się beznadziejne:
ułoży harmonijnie a choćby znośnie.
Zwłaszcza gdy jest dziecko. Małżeń-

jstwo bezdzietne, a tak wygodnych
jjest obecnie ogromny procent, bez
| najbliższego celu, samo stwarza swój
| smutny los. :
| Nie wiem jednak czy autor osią-
ga swój własny cel naprawy insty-
tucji czisiejszego małżeństwa, bo to
co nam pokazał na scenie raczej od-
straszy od dozgonnych związków
każdego przyzwoitszego mężczyznę.
To środowisko mieszczańskie, z
pseudo artystyczno - estetycznemi
aspiracjami i pozorami — toż to
mały towarzyski lupanarek, gdzie
panny i mężatki dostownie gżą się
z cudzymi mężami

, prywatnych salonikach, ma dancin-

 
mniej jedni drugimi. Atmosiera de-
prawacji i podniecenia: alkoholowe-
go przenika nawet i do kuchni, do
sier pokojówek, kucharek i szole-
rów, które wzorują się „na pań-
stwu”,

Urząd Wojewódzki Wileński za-
rządził rozwiązanie Żydowskiej Bi-
blioteki Społecznej w  Głębokiem,
iktórej kierownictwo zostało opano-

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

wieczorem (o godz. 8.15) powtórzenie ostaż-

niej nowości repertuaru, współczesnej ko-

medii Jana Vaszary (przekład Wiliama fio-

rzycy) p. t« „MAŁŻEŃSTWO”. Nowa opra-

wa dekoracyjna W. Makojnika. Ceny zwy-

czajne, zniżki ważne.

Jutro wiedz. o godz. 8.15 „Małżeństwo

Na niedzielnem popołudniowem przed-

stawieniu, po cenach propagandowych

dana będzie nadzwyczaj interesująca, współ

j czesna sztuka O. Indiga p.t. CZŁOWIEK

POD MOSTEM",

— Teatr Muzyczny „Lutnia* „Taniec

szczęścią* Występy Janiny Kulczyckiej.

Dziś tryskająca humorem melodyjna operet

ka Stolza „TANIEC SZCZĘŚCIA”,

Najbliższa premiera w „Lutni*, Najbliż

szą premierą będzie z udziałem Janiny Kal

czyckiej operetka Gilberta „KRÓLOWA

KINA".

Przedstawienie dla dzieci, W niedzielę

o godz. 12 m. 15 odegrana będzie dla dzieci

bajka według Andersena „KSIĘŻNICZKA

NA GROCHU*. Przy zbiorowych biletacn

zastosowane będą zniżki.

Ź za kotar studio
Dzieci wykorzystajcie okazję.

W niedzielę, dnia 4 kwietnia b. r. o $0-

dzinie 4 pp. odbędzie się w Wielkim Studio

Rozgłośni przy ulicy Mickiewicza 22—Wio-

senny Podwieczorek dla dzieci, z którego

dochód przeznacza się na P. Z.

W programie wesołe gry, zabawy, tań-

ce, bajki kosze szczęścia (każdy 10-cio gro-

szowy los wygrywa) i smaczny podwieczo-

rek.

Wstęp dla dzieci i opiekunów 1 złoty.

Zapisy przyjmuje Rozgłośnia rano i po-

południu najpóźniej do godziny 12-ej w so-

butę 3-go kwietnia.

Ilość dzieci ograniczona.

Sztuka Pirandella w teatrze wyobraźni.

Sztukę pt. „Cytryny sycylijskie”, którą

"Teatr Wyobraźni nadaje da. 1 kwietnia o 

i kawalerami w,

gach, w gabinetach restauracyjnych,
w garsonjerach kawalerskich i „pa-,
nieńskich', nie krępując się bynaj-

Ponadto interesujące
cobądź. filmowe zdjęcia,

„owe bądź słka — starawa,
ilustrujące śniona Elżbieta, Masłowska — nie-

„Malženstwo“
Komedia w 3-ch aktach (15 odsłonach) JanażVaszary. Przekład

W. Horzycy. Wł. Czengery.:Dekoracje W, Makojnika

„dreszczu“  spra-

| kryzys małżeństwa, „podaje autor w mająca skrupułów Mimi, której jed-
sposób doprawdy niezwykle brutal-, nak przydałoby się więcej wdzięku,

w sypialni małżeńskiej
mimo  niezaprzeczonego

scenę w kuchni, jaskrawym swym
realizmem zaliczyć należy do rzędu
krzykliwych awantur w komienicy,
od kuchennych schodów, mna które
z lubością zbiegają się kumoszki z
podwórza.

Wątpię czy wśród wykwintniej-
szej publiczności teatralnej znajdzie
się ktoś, ktoby chętnie na podobne
sceny patrzył, Wiemy, że w życiu
tak bywa, jednak wiemy również,
że... „es wird-nicht so heiss geges-
sen, wie es gekocht wird”. Nawet
taka mistrzyni realizmu jak Zapol-
ska umiała w swych utworach sce-
nicznych wrodzonym umiarem i do-
brym smakiem najjaskrawsze mo-
menty stuszować.

Ostrze złośliwego pióra  skiero-
wał autor główinie w stronę kobiety
z inteligenckiego środowiska  miej-
skiego. Te podekscytowane stale w
towarzystwie mężczyzn damy, pu-
szczające się mężatki i „panny” nie
przynoszą zaszczytu jegó ojczyźnie,
choć i męskiej połowy autor nie
oszczędza. Pianista Jeloński żerują:
cy w pobliżu „zapomnianych” żon i
czekający na „okazję“, starawy
Herman patrzący przez palce, w
imię jakoby mądrej dyplomacji mał-
żeńskiej, na awanturki żony, dzien-
nikarz _Lenhard oto nieciekawe
kwiatki wielkomiejskiej kultury do-
brze p trzone. Jedyna dodatnia
postać doktora, który zrezygaowa-
ny zrazu, spostrzega wreszcie zło i
starą się mu przeciwstawić, jest fi-
gurą dodatnią, jednak właśnie jakby
przez ironię wyszedł w koncepcji
autora blado i papierowo.

Całość zmontowana pomysłowo
a z rozmachem przez p. Czengerego,
w delkoracjach trafnie oddających
nastroje chwiłi i gości (salonik do-
ktorstwa, gabinet  restauracyjny),
(grana była w wybornem tempie w
obsadzie: pp. Niedźwiecka— dobra
,zerotyzowana i  zhisteryzowana
| Hella, Szpakiewicz — mąż zbyt tra-

 
| giczny, Mrożewski — zarozumiały a

tchórzliiwy amant, Jasińska-Detkow-

ės S IKII WOK EOG WEEKTRAKTOR +

Biblioteka żydowska kolportowąła
wydawnictwa antypaństwowe

wane przez element wywrotowy,

skutkiem czego biblioteka stała się

źródłem kolportażu wydawnictw an-
typaństwowych.

 

godz. 19.00 napisał pierwotnie Luigi Piran-
dello w formie noweli.

Opowiadanie to zostało potem przez

autora przerobione na 1-aktówkę w dialek-

cie sycylijskim i wystawione w teatrze Ni-

no Marteglie, po raz pierwszy w roku 1911.
Następnie po przeróbce utworu na język li-
teracki grano go wielokrotnie z ogromnym

powodzeniem w wielu teatrach włoskich

pod zmienionym tytułem. Polskiego prze-

kładu sztuki dokonała Franciszka Szyfma

nówna.
Obsadę słuchowiska stanowią: Jozef

Kondrat, Janina Munclingrowa, Lilia Wy-

socka, Karin Fische i Władysław Kaczmar-

ski.
Reżyseria Edmunda Wiercińskiego.

Polskie Radio Wilno
Czwartek, dnia 1 kwietnia 1937 r.

6.30. Pieśń. Gimnastyka. „O nowej zmia

nie kalendarza”—wywiad. Muzyka. Dzien.

por. Muzyka. 8.00. Audycja dla szkół, 11,30.

Poranek muzycznydla młodzieży. 11.57. Sy

guał czasu i hejnał. 12.03, Koncert łódzkiej

ork, sal. 12,40, Dzien. poł. 12.50. Chwilka

Jitewska. 13.00. Muzyka popularna. 15.00

Wiad. gosp. 15.15. Muzyka. 15.25, Życie kul-

turalne. 15.30. Odc. pow. 15,45, Chwilka

społeczna L.O.P.P. 15.50. Koncert solistów.

16.20. „Chwiłka pytań'—pog. dla dzieci.

16.35. „Pieśni, kołysanki, serenady”. 10.00.

Precz z kobietami — felieton. 17.00. Lud-

wik v. Beethoven: kwintet na fortepian.

17.50. O książce Zischki: Japonia. 18.00.

Pogadanka aktualna. 18.10. Wiadomości
18.30.sportowe. 18.20. Felieton aktualny.

Świat w piosence (płyty). 18.50. Pogadanka

aktualna. 19.00. Słuchowisko „Cytryny sy-

cylijskie". 19.30. „Flaczki przy mikrofonie”

— transmisja z życia. 20.39. „Kdsów” — cen

trum przemysłu ludowego. 20.45. Dzien.

wiecz. 20.55. Pogadanka aktualna. 21.00.

XXI audycja z cyklu „Sylwetki kompozyto-

rów polskich”. 21.50. Koncert Ork. Tade-

usza Seredyńskiego. 22.45. Tańczymy (pły-

ty). 22.55. Ost. wiad. dziea. radiow, 23.00,

Zakończenie. _ —н е -

storzach, dowodzą, że współczesna|ny, czasem wprost ordynarny. Scena b. dobry i
doktorów,'Neubellt — Herman,

2 komizmu czorkowska i Staszewski jako Fra-
sytuacji, budzi dużo niesmaku a już|uia i Karol, doskonały w epizodzie

 
 

tak wciąż jednaki
świetni: Wie-

nie

szofera Zastrzeżyński, Siezieniew-
ski — Lenhard, Górska — Herma-
aowa, Ściborowa — Ly, Borowski—
Neuhold, Rewikowski Scheidl
oraz  majmilsza para staruszków
(Sedlak z żoną) w pierwszorzęd-
mej interpretacji Rychłowskiej i
Wołłejki.

Pilawa.

ESSELTE| 5. TIOGA 

Gięłda warszawska
z dn. 3'. 3. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 100,20
Hmsterd. 288.90 289.62
Londyn 25.79 25.66
N. J. czeki 527', 528 I pół
Paryż 24.26 24.32
Praga 18.40 18.45

Akcje:
Bank Polski 100.00

Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 64.75
Bo ” ” » _ 63.75
5jiproc. konwersyjna 54,50
5 „ kolejowa 53.00
6 „ dolarowa 53.75 kupon 55,07
4 „ premj. dolarowa 44,75
7 #„р stabiliz. 308.00 kupon 80.71
4 „ _ konsolid. 52.63 50.50

waluty
Dol, amer..528 525 i pół
Marki niem. 123.00 120.00

Giełda zoożowo -towarowa
i Iniarska w Wilnie
Dnia 31 marca 1937 r.

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

f-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun-
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

szych ilościach.

W złotych:

Žyto I stand, 696 g/l *) 25.00 — 28.50
"Żyto II stand. 670 g/l *) 24.25 — 24,75
Pszenica I stand. 730 g/!*) 30.20 — — 31.00
Pszenica II stan. 710 g/l*) 29.00 — 29.50
Jęczmień I stand.

678/673 g/l 24.00 — 24.50
Jęczmień II stand, 649 g/l 25.00 — 23.50
Jęczmień III stand.

620,5 g/l 2200 — 2250
Ówies 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 b. 90%/ t-00
wag. sto. zał. 45.50 — 46.50

„| Len trzep, stand. Woło-
żyn b. I sk, 216.50 1700.00 — 1740.00
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.
I sk. 216.50 = >
Len czesany Horodziej b.
I sk. 303.10 1960.00 — 2000.00
Kądziel Horodziejska b. |
sk. 216.50 1530.00 — 1570.00
Targaniec moczony asor-
tyment 70/30 960.00,— 1000.00

*) Przy ulgowych taryfach, r których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

micę ceny loco Wilno kalkulują się o30—45

groszy taniej w odległościach powyżej

Čiii i

EFUTRA |
Leon Łopuszański

Zamkowa 4

PŁASZCZE damskie modele

Wielki wybór. Ceny niskie

„i M A L

Taprzany. otomany, meble. klubowe
poleca

WACŁAW MOŁODECKI
Jagiellońska 8. - Ceny konkurencyjne.

 

 



 

Dziš premiera.

Fiim najwięk-
szej miłości
i prawdzię
życiowej

Film ten nie tylko się ogląda, TEN
FILM SIĘ PRZEŻYWA

"Film nad którym pracowano w stu-
diach i laboratoriach 2 lata

6

 

„FILM NA KTORY OCZEKUJE CA:
!FILM KTÓRY WSZYSTKICH OLŚN

"IPrzy kominku?“
ŁE WILNO.
11 ZACHWYCI

z królem cyganów wirtuozem ALFREDEM RODE
ji = cyganką MIRĄ PE RY.

Następny pro-
gram w kinie „HELIOS'|

SCASINO
już jutro;

i
i

 

| HELIOSELIOS | K
Wieika epopea bohaterów oceanów

rew na MOrZU «urcHovo')
Harry BAUR i Marcelie Chantal

Nadpr.: 2 aktowa atrakcja ko'orowa p. ti

Fredric M A 

 

Świetny dodatek kolorowy p. t.: ZAKOCHANE MAŁPKI* i najn. aktualia

Y
R CH, Lionel Barrymore, Warner Baxter

 

 

 

 

| Iwan Mozžuchin

JAN FRLICZKA
WIELKA11, tel. 19-69 WILNO — $-TO JANSKA 6 („JANUSZEK”)

poł

"ze .

&озро‹іагс:с

„Wyspa žeglarzy“

Wykwintną Balčio damską i męską. Terkotaże Bluzki, Swstry, Pulowery. —№4-
nowszeLEŃ Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki, Fartuszki szkolne

Fo cenach wyjątkowo najniższych
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NORTON MGCO L LRLS + | Zakład optycznyeeeSTUDENT U. S. B.
iе SRS + | KUPNO 4| przygotowuje i u-
Wkrótce najnowszy polskifilm sensacyjno-kryminalny ! Iš 1 SPRZEDAŽ į|miešci w gimnazjum

š - |ФзосФооефооваеловоеее|огах udziela fachowo ...‚9...0..
ša DO SPRZEDANIA |korepetycji w zakre-

A & plac wł. ziemi 1038|sie -gimn, może być Е
, Jan m* pod owoc. ogro-|za pokój 27 śród-

н 66 Й 29 dem, strona słonecz-|mieściu. głoszenia

wkinie „M A R S J : > Iwaszkiewicza ma. Cena 7.500 zł, Na|do Adm. „Dz. Wil"

Poiskie Kino Królowa polskiego ekranu i R mi Pod „Korepetytor.

Światowid i mosa SĘ Wileńska25, tel. 16-84 |mację;  Mickiewiczajj _ PRACA — $
d wiga rsXa s wykonuje binokle i o-|46 m. 9 od godz, 3—|$ ZAOFIAROW. 4,

pas “ 3 š = Ea 4 SA 145|*000000%002%200000000

а S augi A > recept p.p. lekarzy о-) _ _ e POTRZEBNA
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£RANK BUCK I FERRIN FRASER.

„čėčyi pazury“
'Tym razem podjąłem się zadania

szzególnie ciężkiego, Nawet Ali,
który widywał trudne łowy i który,
jak zwykle, czekał na mnie w Sin-
gapore, na widok  listyj zamówień
zbialał, o ile tylko może zblednąć
brązowy człowiek.
— Api ini? — zapytał, — Gila!)

(Znów gila!), Co znaczy w zrozumia-
tym języku: — Co takiego? Ależ to
szaleństwo! Byłem mniej więcej tego|
samego zdania, ale nie dałem tego |
po sobie poznać, boby: grymasił przy
robocie.
Rzecz była w istocie gila. Na mo-

jej liście figurował indyjski nosoro-
żec samiec, największe i najrzadsze
zwierzę z rodziny nosorożców. Na
całym świecie poza lIndiami tylko
trzy gruboskóre nosorożce, znajdują
się w miewoli i to jedynie samice.
Otóż ja miałem dostarczyć samca, a
o ile wiedziałem, nikt jeszcze nie
schwytał żywcem <samca-nosorożca.
Oznaczało to dodatkową dwuty-
siącznomilową podróż do Nepalu na
północno-wschodniej granicy Indyj,
uzyskanie pozwolenia, tygodnie cięż

kiej pracy i — los szczęścia,
Na mojej liście figurował dalej

biały bawoł azjatycki. Mogłoby się
wydawać, że to nic nadzwyczajnego,
gdyby nie to, że białe bawoły azja-
tyckie są prawie tak samo rzadkie
jak białe słonie, W: życiu widziałem
tylko jeden: okaz tego rodzaju —
cielę w stadzie w Negri Sembilan —
i to przed pięciu laty! Nic idziwnego,
|że Ali powiedział gila. Gdzie tu szu-
kać takiej rzadkości му ostępach
dżungli! Równie łatwe zadanie, jak
znaleźć igłę w stogu siana.

Następnie miałem zamówienie na
tapira: malajskiego. Są to tapiry
czaprakowe. które, jakby nie podle-
gając ewolucji, pozostały; miezmie-
nionymi przeżytkami przedhisto-
rycznych czasów. Naturalnie są to
bardzo rzadkie zwierzęta i Ali w
tym ikieruniku również nie wróżył
powodzenia.

Błahsze pozycje ma liście doty-
czyły olbrzymiego orangutanga o
rozpiętości przednich łap przynaj-
mniej dwóch i pół metrów, wielkie-

 

 

 

kich ptaków i małp.
Lecz Ala najgłośniej gilo-wał nad

jasną panterą. Są trzy odmianypan- |
ter :czarna, cętkowanai jasna cętko|
wana, ta ostatnia: ogromnie rzadka
i trudna do schwytania. Z jakiegoś
powodu jasna pantera nie rozmnaża
się talk łatwo jak inne odmiany, jest
nawet w swoim naturalnym środo-
wisku niesłychanie rzadka i, w prze-
ciwieństwie do czarnego i cętkowa-
nego kuzyna, wyjątkowo tylko włazi
na oczy Sakai'om z dżungli lub Ma-
lajczykom, którzy mieszkają na
skrajach puszcz.
— Nie da się, panie — powiedział

Ali pokazując brązowym palcem na
pozycję z jasną panterą. — Gila!

us, Ali — odparłem — ale
miałem ochotę potrząsnąć głową tak
jak on.

Zawsze główną kwaterę zakła-
dam w Singapore i stamtąd urzą-
dzam wyprawy. Tutaj gromadzę po-
>ibne przybory i ludzi. Stary kra-
jowiec, wytwórca siatek, a:
mi sieci na zwierzęta, mocniejszych
i bardziej giętkich, niż wszelkie do-
<*ępne dia mnie wyroby w tym ro-
lzaju. Są one zrobione ze stalowych
lin grubości ołówka, a mimo to
ustępliwe jak sieć rybaka. Plano-
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sobie prawo smiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejscz.

 wałem sobie, że złapię moją jasną

žercyi i niezliczonego szeregu rzad- panterę w taką sieć,
mie wiedziałem dobrze: jak to zrobię,|
Te zwierzęta są naogół zbyt prze-
biegle, żeby się dać schwytać w po-
dobną pułapkę. Cóż kiedy na razie
nie mogłem wymyślić nic lepszego.

Wyruszyłem z ekwipunkiem i
ludźmi do północnego Jahore, żeby
tam rozbić główne obozowisko. Kil-
Ка tygodni zeszło nam na budowie
szopy attap. Musiała być wielka,
żeby pomieścić kwatery, dla ludzi,
składnicę i klatki dla schwytanych
zwierząt. Zrąb byt bambusowy, dach
z liści palmy nipa. Krajowcy robiąz
tych liści pewnego rodzaju gonty o
wymiarach osiem na szesnaści cali
t. zw. attap. Stąd nazwa szopy.

Z tej kwatery w džungli wypra-
wiam. się w różne strony i w razie
potrzeby rozbijam tymczasowe obo-
zowiska. Spodziewałem się, że jasną
panterę znajdę w Pahangu, najbar-
dziej obfitującej w korty!okolicy Ma-
lakiki.

W. dżungli łatwo natknąć się na
tropy, Mieszkańcy znają mnie do-
brze i przychodzą meldować o róż-
nych zwierzętach. W pobliżu zdarza
ły się czarne pantery, ale jasnych
ani na lekarstwo. Rozgłosiłem, że
nagrodzę tego, kto mnie naprowadzi
na trop jasnej pantery, ale na razie
nikt się nie zgłaszał.

 

tyllko jeszcze ' Zajmowalem się innymi rzeczami,
groraadząc ptakiizakupując od kra-
|joweów małe zwierzęta. Od jednego
|starca dostałem parępięknych dzio-
borożców iwielką jaszczurkę wara-
na, która mnie barfdzo ucieszyła. |
Sam schwyttalem w sidła parę argu-
sów.

Ali odkrył tokowisko — takie,o
jakim już pisałem — bardzo Madz”
leko od prowizorycznego: obozu. Sa- -
miec jeszcze się krzątał koło uprzą-
tnięcia zielsk i trawy. . Wiedziałem.
że para będzie przychodziła dzień w
dzień, póki on nie odprawi „wielkiej
parady'. Zastawiłem więc sieci na- *
około pólka.

Sieci na ptaki robią krajowcy z
włosów: splecionych w mocne sznur
ki. Żeby schwytać biegającego pta-
kawystarczy zrobić na końcu pętli-
cę a drugi koniec umocować do ki-
ja, wbitego w ziemię. Niech tylko
ptak stąpnie w pętlicę, ta ad szarp-
nięcia zaciśnie mu się na nodze i
trzyma go, póki nie przyjdzie myśli-
Wy:

Ale ranie zależało na jasnejpan-
terze, a zacząłem się już obawiać, iż
Ali miał słuszność i moja nadzieja
jest gila.

(D. c. m.) 
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