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Opłata pocztowa niszczona gotówką.

DZIENNI
GŁÓS WILEŃSKI

Wilno, Sobota 3 kwietnia 1937 r.Rok XXI.

 

Opieczętowanie lokali Młodz. Wszechpolskiej
i Korporacji „Polesia

W związku z rozporządzeniem., nie Młodzieży Wszechpolskiej i Kor
p. ministra WR i OP o rozwiązaniu poracji „Polesia” w dniu wczoraj-
stowarzyszeń akademickich na Uni-|szym lokale tych stowarzyszeń zo-
wersytecie Stefana Batorego w Wil-| stały opieczętówane.

Tajemnicza śmierć generała
armii cesarskiej w Bejrucie

BEJRUT 2.4. W 1926 r. przybył go nie znaleziono. Kursują pogłoski,
do Bejrut, jako emigrant generał, jakoby generał odgrywający dużą
armii carskiej Karpiński, Generał: rolę na emigracji rosyjskiej został
przed paru dniami wyszedł wiecżoż|zgładzony przez
rem z domu, zostawiając pożegnalne wickich, Tajemnicą okryta jest oso-
listy dla córki i rodaków, w których ba pewnej kobiety, którą widziano
oznajmił, że zamierza popełnić sa-| ostatnio w towarzystwie generała.
mobójstwo na skutek wiadomości,|Sprawa ta przybiera rozmiary ta-
że w Sowietach rozstrzelano 2-ch! jemniczego morderstwa Nawaszina
synów generała. Nad morzem zna- |w Pary(4u. Dodać należy, że kursu-
leziono ubranie zaginionego, stwier-| ją pogłoski, jakoby w Bejrucie znaj-
dzono, że ostatnie godziny spędził w | dować się miała ekspozytura bol.
nadmorskiej kawiarni, lecz ciała je- szewicka na bliski wschód.

Sprzysiężenie oficerów przeciwko Stalinowi
Z Moskwy dopiero teraz nadcho-| wpadły na ślady spnzysiężenia i wy-

dzą wiadomości o wykryciu szeroko kryły wszystkich jego uczestników.
rozgałęzionego spisku wśród ofice-| W związku z tym odbyła się w Mo-
rów okr. leningradzkiego i kijow- | skwie w dniu 24 ub. mies. narada, na
skiego, a skierowanegoprzeciwko której zwrócóno uwagę na nastroje
Stalinowi, Kaganowiczowi i Jeżowo- (polityczne mw armii. | Postanowiono
wi. Do spisku tego zamieszani są o- przeprowadzić specjalne badania na
ficerowie floty czarnomorskiejibał|strojów młodego pokolenia  oficer-
tyckiej. |skiego i podoficerskiego.

Organy GPU juž dnia 20 marca|

Strajk węgiowy wU.S. A.
NOWY JORK 2.4, Stosownie do

polecenia Johna Lewisa, przewod-|
niczącego  syadykatu górniczego najszybciej zażegnany, gdyż rezerwy
4000.000 górników nie stanie dziś| węglowe zaspokoją jedynie w ciągu
do pracy w kopalniach węgla. Strajk 30 dni potrzeby przemysłu amery-
ten nie będzie, jak się zdaje, trwał| kańskiego. Przedstawiciele  gėrni-
długo, gdyż pertraktacje między| ków oświadczyli, że strajk może być
syndykatem i organizacją pracodaw|przerwany dopiero po podpisaniu
ców dobiegają "końca. Prezydent|nowych umów. ь
Roosevelt, który żywo interesuje|

Antychrześcijańska kampania w Niemczech
rozwija się

się przebiegiem pertraktacyj wyra-
ził życzenie, aby zatarg został jak

BERLIN 2.4, W związku z za- szczególnie ożywioną akcję propa-.
pomiędzy|gandową. Zbiegłoby się to z okresem,

kanclerzem Hitlerem a marszałkiem| przed ewangelickimi wyborami lko-
warciem porozumienia

Ludendoriiem, obiegają pogłoski,|ścielnymi. Świadczyłoby to również
jakoby ruch filozoficzno - religijny| o całkowitym tolerowaniu, a nawet
marsz. Ludendorita, który jalk wia-| popieraniu tego rodzaju (propagan-
domo, neguje chrystianizm we wszel| ny przez czynniki partyjne.
kiej postaci, miał obecnie rozwinąć
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Fala strajków w Ameryce przybiera ostre formy. Na zdjęciu policja
w Chicago siłą opróżnia gmoch fabryki. -
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KOŚCIOŁY W DURANGO ZNISZ-
CZONE PRZEŻ CZERWONYCH
VALLADOLID 2.4, Radiostacia

„Falangi Hiszpańskiej”
nie zaprzecza doniesieniom, jakoby

rajszego
zbombardować tamtejsze kościoły,
SALAMANKA 2.4. Radiostacia

powstańcza donosi, że w rezultacie
operacyj na froncie Biscaye powstań
cy zajęli miejscowość Mont Jarinto
i Asencio Mendi, przerywając front
wojsk rządowych pomiędzy Mondra-
gon i Vila Real.
LOTNICTWO CZERWONE ZBOM-
BARDOWAŁO SZPITAL W KOR-

DOBIE
SALAMANKA 2.4, Komunikat

głównej kwatery pówstańczej głosi
że pomyślne operacje na froncie Bi-
scaye trwają: nadal. W. dalszej ołen-
sy'wie powstańcy zajęli miejscowoś-
ci San Marcial, Gurumendi eraz sze
reg innych doniosłych pozycyj. Klę-
ska wojsk nządowych jest bardzo
wielka. Straciły one wielu zabitych
rannych, jeńców oraz broni i amuni-
cji. Na froncie Guadalajara powstań
cy zajęli szereg nowych stanowisk,
zmuszając przeciwnika do ucieczki.
Na odcinku Kordoby powstańcy od-
parli atak wojsk rządowych. Lotni-
ctwo rządowe bombardowało Kordo
bę, powodując. liczne ofiary wśród
rannych znajdujących się w szpitalu
wojskowym.

SEWILLĄ 2.4, Gen. Queipo de
Llano oświadczył przez radio, że w
odpowiedzi na zbombardowanie szpi
tala w. Kordobie przez samoloty rzą
dowe, zarządził tytułem represji in-
tensywne „bombardowanie miasta
Jaem, gdzie lotnictwo powstańcze
wyrządziło bardzo poważne szkody.
ZWYCIĘSKIE OPERACJE NARO-
DOWCÓW. NA. FRONCIE BIS-

CAYE.
PARYŻ 2,4. Havas donosi z Avi-
|ULTRsiai TIT

Kronika telegraficzna
** Samoloty angielskie zbombardowaly

siedziby plemienia arabskiego „Al Jaber“

z nad zatoki Perskiej, które odmówiło za-

płacenia wyznaczonych przez rząd brytyj-
ski podatków.

** Wydanie zakazu posiadania broni
wywarło wielkie wrzenie wśród plemion

arabskich, W kołach politycznych  twier-
dzą, że wprowadzenie tego prawa stanowi

wstępne przygotowanie do imigracji żydów

do Transjordanii.

** W Iranie wykryto olbrzymi spisek
komunistyczny. Aresztowano przeszło 500

osób. Podobno większość aresztowanych

wysiedlono do Rosji Sowieckiej.

** Na plaży Great Yarmouth znaleziono

szczątki samolotu, które według pilota ks,
Betdiord są częściami samolotu, na którym
wystartowała pszed kilku dniami podczas

burzy i zawież śnieżnej.

* Dn. 2 bm. odbyła się w Gdyni uro-

czystość wręczenia odznaki pułkowej puł-

ku ułanów im, króla Stefana Batorego dla
statku „Batory”,

* Wczoraj rozpoczął się w całej Pol-

sce t. zw. miesiąc propagandy kultury fi-
zyczuej.

** Dn. 1 bm. zmarł w Poniewieżu dr.

«med. Aleksander Babiański jeden z naj-

bardziej czynnych. działaczy -polskich w

, Litwie. 

 

Drugi dzień kleski czerwonych

ikategorycz-
„wity. O 3-ej nad ranem artyleria roz

lotnictwo powstańcze podczas wczo
nalotu na Durango miało.

Redakcja i Administracja uł. Mostowa Nr. 1,
Redakcja czynna w godzinach od 12 do 13 I ou 20 do 24,

KoatoP. K. O.Nr.700.206,_

la: przygotowania do ofensywy pow
stańców ma froncie Biscaya odbyły
się w całkowitej tajemnicy, wobec
czego efekt zaskoczenia był całko-

poczęła gwałtowne bombardowanie
przeciwnika pomiędzy Villa Real a
Mondragon Elgo lbar i Ondaroa.
Szczególnie gwałtownie bombardo-
wano Villa Real i Mondragon, gdzie
wojska rządowe posiadały umocnio-
me stanowiska, zagrażające m. Du-
rango. Po 7-godzinnym bombardowa
niu artyleria zamilkła, natomiast roz
poczęło się bombardowanie stano-
wisk rządowych z powietrza, Po po-
łudniu powstańcy ruszyli do szturmu
na wzgórza, obsadzone przez wojska
rządowe i zdobyły je nie natrafiając
na większy opór. Operacjami па
froncie Biscaye osobiście kieruje
gen. Mola.
WOJSKA RZĄDOWE WYPARTE

Z PROW. ALAVA
„ VITOVIA 2.4. Specjalny kores-
pondent Havasa donosi, že oienzy-
wa powstańców na ironcie bajskij-
skim przyniosła im wczoraj duże
sukcesy, mimo niesprzyjających wa-
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| runków atmosierycznych, w szcze-
góiności deszczów.

Pod koniec dnia oddziały wojsk
rządowych zostaiy wyparie z caiej
prowincji Alava (poinocna Hisz-

‚ раша). 2
| Dzięki zajęciu wzgórza Gordea
powstańcy panują nad wszystkimi
|aostępami przez zajmowanie kió-
|rych oddziaty wojsk rządowych mo-
|&!у zagrażać wielkim arieriom
komunikacyjnym, przechodzącym
przez Vitoiva,
BŁYSKAWICZNA OPERACJA
WOJSK NARODOWYCH

SINGUŁNZA 2.4. Specjalny ko-
respondent tiavasa donosi, że woj-
$Ка rządowe  usiłowaiy wczoraj
przypuścić atak na lewe skrzydło
armii powstańczej, operującej na
ironcie Guadalajara, zostaiy jednak
silnym kontratakiem odparte 5 km.
w głąb irontu przez kolumnę gen.
Moscardo.
W następstwie tej błyskawicznej

operacji baierie rządowe, zajmują-
ce wzgórze nad brzegiem rzeki Ta-
juna, zaczęły się pospiesznie wyco-
tywać. 

Strajki w fabrykach samochodowych
NOWY JORK 2,4, W fabryce

samochodowej Chevrolet we Fiint
porzuciło pracę 12 tys. robotników.
W obecnej chwili strajkuje w stanie
Michigan około 120 tys. robotników,
zatrudnionych w przemyśle samocho
dowym.

DETROIT 2.4. Około 12 tysięcy
robotników fabryki Кагозегу]  sa-

| mochodowych w m. Flint rozpoczęło
| strajk okupacyjny. Przewódcy związ
|ków zawodowych nawiązali ze
strajkującymi rokowania w sprawie

 

Strajk metalurgiczny w Szkocji
LONDYN 2.4. Strajk metalur-

śów Szkocji przybiera wielkie roz-
miary. 2 tysiące robotników w Be-
ardmore postanowił strajkować až
do 'chwili uwzględnienia ich postu-

Wznowienie wykła
WARSZAWA 2.4. Senat akade-

micki Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego na posiedzeniu w
dniu 2 kwietnia br. postanowił wzno
wić w' dniu 5 kwietnia br. wykłady
i zajęcia na 3 i 4 roku studentów
wszystkich trzech wydziałów.

latów. Poza tym około tysiąca maj-
strów iz 6 zakładów metalurgicznych
i stoczniach nad wykonaniem obsta-
lunków admiralicji, przystąpiło dziś
do strajku.

dów w Warszawie
WARASZAWA 2.4, Dnia 5 kwiet-

nia 1937 r. wznowione zostaną wy-
kłady i ćwiczenia dla stucentów 8 i
6 semestru Politechniki Warszaw-
skiej. Zgłaszający się studenci winni
posiadać przy sobie indeksy i legi-

| tymacje studenckie.

Po zgonie K. Szymanowskiego
WARSZAWA 2.4. Pan Prezy- poświęcona przygotowaniom do po-

 
dent Rzplitej wystosował do matki grzebu w Krakowie śp. Karola Szy-
śp. Karola Szymanowskiego depeszę|manowskiego, honorowego doktora
z wyrazami współczucia z powodu filozofii _ Uniwersytetu  Jagielloń-
śmierci syna, w którym muzyka skiego.

polska straciła jednego ze swych Uroczystości pogrzebowe, które
najznakomitszych twórców. | odbędą się w Krakowie w środę 7
Ś.P. SZYMANOWSKI ODZNACZO- bm., rozpoczną się solennym nabo-
NY WIELKĄ WSTĘGĄ ORDERU żeństwem żałobnym przed oltarzem

ODRODZENIA POLSKI. Wita Stwosza w świątyni Mariac-
WARSZAWA 2.4. Zarządzeniem kiej o godz. 1i-ej rano. Trumna

z dnia 2 bm. Pan Prezydent R. P. wieziona będzie na rydwanie projek
nadał śp. dr. Karolowi Szymanow- tu prof. K. Frycza. Żałobne uroczy-
skiemu wielką wstęgę Orderu Odro- stości na Skałce odbędą się o godz.
dzenia Polski za „twórczość miu- 13, przy czym «z górnego podestu
zyczną o wiekopomnym znaczeniu kościoła 00. Paulinów wygłoszone
dla ikultury polskiej i ogólnoświato-, zostaną przemówienia pożegnalne.
wej”. * =

PRZED POGRZEBEM Cała prasa zagraniczna poświęca
W KRAKOWIE szereg artykułów śp. Szymanowskie-

KRAKÓW 2.4. Dzisiaj odbyła się mu, podkreślając jego wybitną rolę
na ratuszu krakowskim konferencja,|w świecie muzycznym, с
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Inoou prėky ekscesė0 GŁ Lwowie |
Wie wtorek wieczorem pod woje-

wódzkim biurem Funduszu Pracy
przy ul. Świętokrzyskiej zebrała się
grupa bezrobotnych, którzy pod
wpływem agitacji elementów komu-

mistycznych usiłowali demonstrować.

M. in. tłum chciał zaatakować wóz

 

tramwajowy, a kiedy zamiar się nie

| udał — padły kamienie, W' wozie

wybito szyby. Przybyła policja uda-
remniła dalsze próby demonstracji.

W środę przed południem próby
te ponowiły się w tym samym miej-

scu, t. j. przed urzędem pośredni-

 

Kanał Warta = Wisła
ożywi_ruch turystyczny i transportowy “

Po przeprowadzeniu dokładnych
badań i pomiarów opracowano w о-

gólnych zarysach projekt kanalu

Warta — Wisla, wiodący przez

Gopło.

Wedle dotychczasowych badań

kanał rozpoczynać się będzie w o-

kolicach Konina, w Morzysławiu.

Koryto tam będzie odpowiednio ob-

ramowane celem stworzenia sporej

przeładowni i portu, do którego do-

prowadzona będzie odnoga kolejo-

wa od stacji Konin i szosa, wiodąca

ze Ślesina przez Niesłusz, Czarn-

kow, Konin.
W dalszym ciągu kanał pójdzie

przez jeziora: Pątnowskie, Mikorzyń

skie i Ślesińskie do Gopła. Dalej tra-

sa pójdzie przez Noteć i kanał byd-
goski do Wisły.

W. związku z tendencją do od-
ciągnięcia transportów z trasy: War-

ta — porty niemieckie, postanowio-

no odpowiednio pogłębić kanał dla

wiosenne
nowe modele

umożliwienia przejazdu większych
| sztuk i statków. W. tym celu sztucz-
ne połączenia między jeziorami bę-
dzie głębokie przeciętnie 2,50 mtr.

Dla umożliwienia zaś transportu
Poznania w górę do kanału, względ-

nie do Sierakowa w dół, postano-
wiono uregulować koryto Warty.
Prace regulacyjne na tym odciniku
już zapoczątkowano. Dzięki nim spo

dziewają się inżynierowie, że przy

niskim nawet poziomie wód w śgór-

nej części rzeki uda się utrzymać

stale poziom powyżej metra,_

Projekt ten z pewnością ożywi

nie tylko turystykę i przewóz pasa-

żerów, ale również transport towa-

rów i handel. Transport bowiem

wodny jest o wiele tańszy i wygod-

niejszy od kolejowego czy samocho-

| stwa pracy przy ul. Świętokrzyskiej,
| gdzie zebrał się tłum ponad 1.500. W Warszawie odbył się wielki

osób. Skonsygnowana policja miała zjazd zainteresowanych sier żydow-

trudne zadanie, sdyż w tłumie uwi- skich z dawnych powiatów, grani-

jali wię agitatorzy komunistyczni, azących z byłym księstwem poznań-

którzy podburzali do ekscesów. Po-; skim, które uchwałą Sejmu mają być

nego czasu przez wpuszczanie bez- dzi o powiaty: kolski, koniński,/ tu-

robotnytch ido biura partiami, w pew|recki i kaliski).
nym jednak momencie tłum przy-j

puścił szturm do strzeżonych drzwi stawiciele żydowskiego handlu i rze-
wejściowych, wyważył je — i dopie- miosła z tych powiatów. Przedmio-
ro natychmiastowa interwencja po- tem narad było omówienie skutków,

monstracji.
Grupy demonstrantów usiłowały mo,

na Wałach Hetmańskich, ale każdo- podatków. Ponadto žyčzi wysuwali

policja. ski istnieją odmienne

rządek udało się utrzymać do pew* przyłączone do Wielkopolski, (Cho-| wiatów jako jedynie

razowo interweniowała skutecznie|argumenty, że na terenie wielkopol-| użą tri \ i м

metody han-| wynalezienia terenów, gdzie mieliby

Żydzi opuszczą pogranicze
Wielkopoiski?

: Ostatecznie przeważyły argumen-
i ty, że żydostwo z przydzielonych do
Wielkopolski powiatów nie wytrzy-

j ma prób życia i że właściwie pozo-
stała mu tylko emigracja z tych po-
ja możliwe wyj-

ście.
Szereg mówiców wypowiedział się

W zjeździe wzięli udział przed-| nawet za przygotowaniem tej emi-
gracji, przy czym zastanawiano się

| także nad zdobyciem funduszu emi-

Si: я s moj w ю В КИ W, | gracyjnego.

licji pozwoliła uniknąć skutków de- jakie grożą niewątpliwie żydowskim| specjalny komitet, który się tą spra-
| przedsiębiorstwom, gdyż, jak wiado-| wą zajmie.

|. : 4 falkt przyłączenia wspomnia-|

w dalszym ciągu  domonstrować na | nych powiatów do Wielkopolski po- AC: ; =
: : AA JE Par: ; jo SK PO“ | zwrociė się do zamožnego żydostwa

ul. Pierackiego, oraz w śródmieściu,'ciągnie za sobą zwyżkę niektórych| amerykańskiego oa SR

Powołano już do życia

Postanowiono przede wszystkim

Dużą trudność wywołała sprawa

Wobec powtórzenia się prób de-
monstracyj, inspirowanych przez ży-
do-komunę, skonsygnowano w mie-
ście oddziały policyjne.

Nadmienić należy, że w bieżą-
cym roku jest stosunkowo jak naj-

mniej powodów do demonstracji w

przededniu rozpoczęcia robót imwe-
stycyjnych w mieście. Jeśli zaś weź-

mie się pod uwagę, że element bez-
robotnych rekrutuje się w wielu wy-

padkach z parobczaków wiejskich,
którzy masami ściągają do Lwowa

(mimo iż często mają ziemię) i tu sta

nowią podatny grunt dla wszelkiej dowego. A projektowany kanał poz-

woli na połączenie całej połaci Wiel
kopolski, a nawet całe ziemie za- chodnie zwiąże z naszym morzem.

 

agitacji wyiwrotowej (przeważnie są

to „ukraińcy”) — stanie się jasn

tło ostatnich wydarzeń oraz ich wła-

ściwe źródło.

 

Zapowiedź zwyżki cen zbóż
Główny Urząd Statystyczny ogło

sił dane ustalające w stopniach kla-

syfikacyjnych od 1—5 stan ozimin

na dzień 15 marca. W porównaniu

ze stanem z dn. 15 stycznia, zazna-

czyło się silne pogorszenie, które

dla poszczególnych rodzajów zbóż

wynosi: 0,2 stopnia dla pszenicy i ży

ta, 0,3 stopnia dla koniczyny, 0,4 dla

jęczmienia.

Klasyfikacja zasiewów jest nastę

pująca: pszenica 2,7, żyto 2,8, jęcz-

mień 2,6, koniczyna 2,7.

Zły stan zasiewów ozimych tłu-
maczy się przede wszystkiem spusto

szeniem jakiego dokonały silne mro

zy w końcu stycznia i początki lu-

tego przy całkowitym braku pokry-

wy śnieżnej. Mrozy te wyrządziły

największe szkody w  wojewódz-

twach zachodnich i cetralnych, obej-
mując 80 proc. miejscowości, mniej-
sze w województwach wchodnich i
w Małopolsce. Najlepsza sytuacja |

jest w woj. tarnopolskim i stanisła-

wowskim.
| Ponieważ jest obecnie cena psze-
| nicy wynosi w zależności od gatunku
około 31 zł., żyto około 24 zi. 50 gr.
to — biorąc pod uwagę katastrofal-
ne zniszczenie zasiewów ozimych z
jednej strony, z drugiej zaś zwięjkszo
me zapotrzebowanie miast skutkiem
wzrostu spożycia — dziś już można
bez przesady przewidywać, że w o-

| kresie pożniwnym, a więc w okresie

największych transakcji zbożowych,
cena pszenicy niewątpliwie przekro

| czy 40 zł., a żyta 30 zł. za 100 kiig.

Aby ocenić należycie wymowę
|cylr podanych przez G.U.S.: trzeba
| przypomnieć, że nawet przy złych

| stosunkowo zbiorach cytry klasyfi-
| kacyjne stanu zasiewu wahały się

/3 do 4. Obecnie najwyższą klasyti-
|ikację ma żyto — 2,8, a więc mniej
| średniej z lat nieurodzaju.
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RADJOGDBIORNIKI i RADJOSPRZĘT
W NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michał Girda|
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.28

sz
Repčracja iładowanie akumulatorów, słuchawek iradioodbiorników

FACHOWO, TANIO i SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.
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W: Beigii panuje nastrój przedwybor czy. Na ścianach domów w

plakaty z nazwiskami
grelle'a i prezesa

PRZED WYBORAMI W BELGII

4 ad
Brukseli

dwóch rywali: wodza reksistów De-
min, van Zeelanda.

m
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Dziś Dziś Dziś
Nadszedł oczekiwany,
Wiosenny Dancing AZS-u
Dziś — w Europie o 21 :
Najpiękniejsze dziewczęta
Najmilsi chłopcy
Najlepszy jazz
Najtańszy bułet
Najweselszy nastrój
Dziś za 149 lub 99 gr.
Do białego dnia
Dziś Dziś Dziś.

цЫааСаССа ССа))а))а]С )

sport.
Solidarne stanowisko dziennikarzy

— - sportowych.
Wobec wstrzymania bezpłatnej

karty wstępu na zawody. bokserskie
w Wilnie członkowi Oddziału Wi-

od |leńskiego Zw. Dzien. Sportowych—

p. Władysławowi Lachowiczowi, Za-
rząd Zw. Dzien. Sportowych zawia-
damia, że od dnia dzisiejszego nie

będzie ' podawał. żadnych wiacomoś-
ci dotyczących imprez bokserskich
w. Wilnie, aż do chwili cofnięcia za-
kazu wstępu kol. Lachowiczowi.

Zarząd Zw. Dziennikarzy Sporto
wych jednocześnie zaznacza, że u-

chwała ta obowiązuje solidarnie

wszystkich członków Źw. Dziennika

rzy Sportowych R. P.
Zarząd Zw. Dzienn. Sportowych

pozostawia jednak wolną rękę po-

stępowania przy zabieraniu głosu na

temat działalności Zarządu  Wiie

skiego Okręgowego Związku Bokser

skiego, jak również * w= oświetlaniu

niespotykanego dotychczas  ргесе-

densu wstrzymania dziennikarzowi

sportowemu karty wolnego wstępu
na imprezy bokserskie,

Uruchomienie linii
autobusowych

W niedzielę 4 bm. rozpoczyna się

 
komunikacja autobusowa  przez
Święciany do Łyntup. Wyjazd z Wśl-
na o godz. 18-ej.

Od dnia 2 kwietnia rb. otwarto
komunikację autobusową na linii
między Wilnem a Oszmianą. Z Wil-
na do Oszmiany autobusy dochodzą
w godzinach: 8 rano, 15 i21, z
Oszmiany — 6 rano, 12.30'i 18.

Łosiei niedźwiedzie,
w Puszczy Hołubickiej

GŁĘBOKIE. Służba leśna Pusz-
czy Hołubickiej, pow. dziśnieńskie-
go, stwierdziła, że na terenie Pusz-
czy zimowało 7 sztuk łosi oraz 3
niedźwiedzi, których legowiska  zi-
mowe ujawniono w gąszczach leś-
nych. Niedźwiedzie i łosie dotych-
czas znajdują się w lasach Puszczy, 

dlu, które 'daleko odbiegają od гпа-| 51® osiedlić emigranci żydowscy.

nego żydowskiego szachrajstwa. O, Frzemawiały głosy za środkową Kon

ile żydzi będą chcieli nadal utrzy-| $reSÓwIkĄ, chociaż „kwesti tej nie

mać swoje placówki, będą musieli! przesądzono, gdyż większość zjazdu

się podporządkować tym metodom, | zwróciła uwagę па iakt, że również

i te tereny są objęte alkcją antyży-

dowską i że świeży element żydow-

leko idące ski nie znalazłby tutaj warunków do

zupełna likwidacja. życia.

Na zjezdzie zastanawiano się nad

możliwościami wyjścia z tych nie-

uniknionych trudności.

Na wolkandzie sądowej znajdzie

się w: najbliższych dniach niezwykle

sensacyjna sprawa o zwolnienie zna-

nego uczonego b. wykładowcy na

Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego,

prof. dr. Zygmunta Cybichowskiego.
Głośną była przed trzema laty spra-
wa opłat za colloquia na Uniwersy-

tecie J. P., która pociągnęła za sobą

dochodzenia dyscyplinarne. Prof, Cy

bichowski sam zgłosił senatowi uni-

wersyteckiemu prośbę o powołanie

w tej sprawie komisji dyscyplinarnej

i zapowiedział powstrzymanie się od

wykładów do wydania orzeczenia.

Wykłady proi. Cybichowskiego
były zawieszone w ciągu dwóch

lat, a dopiero ostatnio przeprowa-
dzono zmianę w programie naucza-

nia na II i IV ikursie prawa, przeka-

zując kompetencje katedr piastowa-

grodzkiem północno-warsz. rozegrał

się epilog wybuchu cali chloricum w

mieszkaniu Krajewskich przy ul. Że-
łaznej 62.

Właściciel składu aptecznego przy!

ul. Wfroniej 23, Pinkkus Weingarten,
skazany został.ną 500 zł. grzywny z

zamianą na 14 dni aresztu i 14 dni

bezwzględnego aresztu (zatrzymano

$o po rozprawie) za sprzedaż całego

kilograma cali chloricum w dniu 15

marca, 18-letniemu gońcowi Włady

sławowi Krajewskiemu w celu spo-

rządzenia petard do strzelania, Kra-

jewski z domieszką siarki sporządził
kilka kg. substancji wybuchowej,

NOWY JORK 1.4. American Je-
wish Joint Distribution Committee
ogłosił apel do żydów amerykań-
skich w sprawie pomocy: dla żydów
europejskich. Kwota wyznaczona

 

w przeciwnym bowiem razie przed-|

siębiorstwom żydowskim grożąda- |
konsekwencje, o ile nie|

W środę 31 marca w starostwiej

  

| Sprawę tę ma ostatecznie załatwić

pok drugi zjazd.

Sensacyjny proces
Prof. Cybichowski skarży Ministerstwo Oświaty

nych przez proł. Cybichowskiego,

innym wykładowcom. Sam zaś рго!.

Cybichowski decyzją Ministerstwa

Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego przeniesiony został w

stan nieczynny.
Obecnie prof. Cybichowski za-

skarżył tę decyzję do Najwyższego

Trybunału Administracyjnego. Pino-

ces prof. Cybichowskiego contra

Ministerstwo Oświaty, rozpatrzony!

będzie w przyszły czwartek, dn. 8

kwietnia. Jak wiadomo sprawa dy-

scyplinarna prof. Cybichowskiego

jest również przedmiotem procesu

karnego o zniesławienie, który wyk

toczony: został przez niego, profeso-

rowi Lutostańskiemu, obecnemu dy-

rektorowi Departamentu Ustawo-

dawczego Ministerstwa Sprawiedili-

wości.

 
Znamienny wyrok za wybuch

A sprzedaż cali chloricum
które postawił na kuchni,

Od wybuchu powstał pożar i kil-

domowników uległo poparzeniu.

|Ponieważ Krajewski nie mógł być
ukarany za strzelanie, skazany zo-

stał za nieostrożne obchodzenie się
z ogniem i materjałami wybuchowe-

mi na 100 zł. grzywny z zamianą na

20 dni aresztu.
Poza tem starostwo grodzkie po-

łudniowo - warszawskie, na terenie

którego mieszka Weingarten, zgod-

nie z wnioskiem starostwa północne

go, odebrało mu koncesję na prowa-
dzenie składu aptecznego.

Jest to pierwszy w Polsce tego
rodzaju wypadek. =

| ku

 

Dolary dia żydów w Europie
przez komitet jako potrzebna w tym
roku wynosi 4.650.000 dolarów, z
czego 1.800.000 dol. złożyć mają ży-

dzi nowojorscy.
B sasas = B AKR

(NSIEISTAIKS NTA STONE СС

ECHA KATASTROFY W NEW LONDON

,

!
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Ludność miasta wspólnymi siłami kopie groby dla oliar katastroły. |



 

ORĘDOWNICTWO
NA EKSPORT

Angielski tygodnik „The Specta-
Tor“, w związku z obchodem jubi-

leuszowym uniwersytetu w Geiyn-

dze, pisze, że ani „Królewskie To-

warzystwo Naukowe”, ani uniwer-

sytet w Birmingham nie przyjęły za-

proszenia do udziału w tych uro-

czystościach.
Powodem tego stanowiska jest,

rzekomo, usunięcie z uniwersytetu
w Getyndze kilkudziesięciu „wybit-
nych naukowców” pochodzenia se-

mickiego, w szczególności zaś kilku

„Światowej sławy uczonych żydow=

skich, pracujących w  getyndzkim

instytucie matematycznym.

Donosząc o tym, „Żydowska agen-

€ja telegraficzna” podaje, że stano-

wisko to nie jest odosobnione i że

liczne pisma angielskie wzywają u-

czelnie brytyjskie do bojkotu uro-

ęzystości getyndzkich.

Nie zamierzamy w tej chwili pole-

mizować z tymi poglądami, ani

wdawać się w ocenę słuszności za-

rzutów robionych Niemcom w związ-

ku z ich akcją, zmierzającą do odžy-

dzenia życia umysłowego w Rzeszy.

Pragniemy jedynie zwrócić uwagę na

wielką nierówność, jakiej można się

dopatrzyć wśród Anglików w trak-

towaniu niebezpieczeństwa žydow-

skiego u innych i u siebie.

Oto równocześnie z kampanią
przeciwko uniwersytetom niemiec-

kim, około 2 tysięcy Żydów prze-
ważnie wychodzców z Niemiec, zo-

stało wydalonych z Afryki Południo-

wej. Ponadto w Unii Południowo-

Afrykańskiej została wydana nowa

ustawa emigracyjna, mająca na celu

uniemożliwienie imigracji z krajów

Europy Wschodniej i skierowana,
fak donosi PAT., przede wszystkim
przeciwko Żydom.
Wynika stąd, że wydalanie Żydów

£ uniwersytetów niemieckich jest

grzechem przeciwko  humanitaryz-
mowi, natomiast wypędzanie żydow-

skich uchodźców z dominiów bry-

tyjskich grzechem takim nie jest,

gdyż odpowiada dobrze zrozumia-

nym interesom imperialnym.

Jest to stanowisko, które na dłuż-
szą metę utrzymać się nie da i musi

spowodować całkowitą obojętność

innych narodów na różne głosy an-

£ielskie, rozbrzmiewające coraz czę-

ściej w obronie zagrożonego stanu

posiadania żydowskiego poza grani-

cami Imperium Brytyjskiego.

Wytwarza się bowiem sytuacja na-

prawdę groteskowa. Pewne koła о-,

pinii angielskiej coraz częściej za-
bierają głos w obronie Żydów, pięt-
nują „barbarzyńskie” metody bojko-

tu, wtrącają się do zarządzeń wyni-

kających z polityki narodowej kra-
jów uginających się pod brzemieniem

garbu żydowskiego, jednocześnie zaś
władze angielskie po cichu robią
wszystko, aby przenikanie Żydów do
Imperium uniemożliwić ma całej

linii. >
„Królewskie Towarzystwo Nauko-

wa” i uniwersytet w Birmingham
bojkotują w imię naruszenia praw

Żydów niemieckich uroczystości w
Getyndze, a w Warszawie, przed
ambasadą angielską Żydzi urządzają

burzliwą demonstrację przeciwko

pobłażliwemu traktowaniu Arabów

przeż palestyńskie władze mandato-

we.
Jesteśmy pewni, że demonstracja

ła w niczym nie zmieni stanowiska

angielskiego w sporze arabsko - žy-

dowskim. Stanowisko to bowiem
wynika z całokształtu polityki bry-

tyjskiej i z szerzej rozumianych in-

teresów imperialnych. Ale trudno

się dziwić innym narodom, że nie-

wiele się przejmują głosami angiel-

skimi, podnoszonymi w obronie Ży-

dów w środkowej i wschodniej Eu-

ropie.

Narody te również mają swoje

interesy, również usiłują zorganizo-

wać swoją politykę w oparciu o te
 

—. ca

W AFRYCE FRANCUSKIEJ
Od dłuższego już. czasu zwracają

prawicowe pisma francuskie uwagę
na niebezpieczeństwa grożące posia-
dłościom afrykańskim Francji. W 0-
statnich jednak czasach zaczynają się
zjawiać alarmujące wieści i ostrzeże-
nia nawet w umiarkowanych pis-
mach paryskich.
W ubiegłym tygodniu zjawiła się

w „Le Temps“ korespondencja z Tu-
nisu, która kończy się w ten sposób:

„Przyglądając się sposobom
działania j propagandzie nacjonal'stów
arabskich ; ich stanowisku wobec róż-
nych zagadnień w_ Tunisie, widzimy
zupełne analoge z działaniem ich
współwyznawców 'w prowincjach są
siednich. Pozwafa to ocznić niebezpie-
czeństwo, jakim podobne zjednocze-
mie moralne grozi imperium  francu-
ekiemu w Afryce północnej od Tunisu
do Marakesz". —

Jeśli spokojny i poważny dziennik
tak swój sąd formułuje, to powody
do obaw muszą być rzeczywiste i
istotne, Mówi o nich wspomn*ana po-
wyżej korespondencja, mówią także
wiadomości w innych pismach.

W. Tunis'e i w sąsiednich posia-
dłościach francuskich istnieje od
dawna wśród Arabów ruch nacjonali-
styczny bardzo radykalny, głoszący
hasła usunięcia Francuzów i uzyska-
nia pełnej niepodległości. Is'nieje
także ożywiona propaganda komuni-
styczna, która żądań społecz-
nych stawia także żądania narodo-
we. Wreszcie istnieje wśród ludności
tubylczej ostre usposobienie. anty-
żydowskie. O tym antysemityzmie
podał niedawno ciekawe szczegóły p.
Louis Gillet w dzienniku „Paris Mi-
di”. Pisze on między innymi:
— „Żyd jest znienaw:dzony zarówno  

 

przez chrześcijan, jak i przez muzuł-
manów. Przy pierwszej okazją wszys-
cy rzucą się na niego. Każdy sobie u!-
ży, wyładowując swój -zły humor na
jego plecach; Żyd zapłaci za wszyst-
kie powody do niezadowolenia”, —
W krajach o ludności mieszanej- i

przeważnie nie wyrob'onej w życiu
publicznym, a fakimi krajami są Tu-
nis, Algeria i Marokko, istnieje nie-
zliczona ilość powodów do zaburzeń

„ł nieładu. Dopóki administracja fran-
cuska miała bezwzględne i konse-
kwentne oparcie w rządzie central-
nym, gdy postępowała energicznie i
według ustalonego z góry planu, do-
póty nie było niebezpieczeństwa, —a-
żeby w posiadłościach północno-
afrykańskich mogło dojść do poważ-
nieiszych zaburzeń. +. -©
Od czasu wszakże, gdy do władzy

przyszedł rząd  „irontu ludowego",
wiele zmieniło się zasadniczo. Z Pa-
ryża przyszły mowe tendencje i no-
we instrukcje, streszczające się w
daniu większej swobody akcji komu-
nistycznej, w łagodniejszym kurs'e
w stosunku do nacjonalistów arab-
skich, wreszcie w wyraźniejszym
jeszcze, niż dotychczas popieraniu
Żydów. ь

Został usunięty np. z Tunisu ener-
śczny przedstawiciel Francji, p.
Marcel Peyroutou, a jego miejsck za-
ją! p. Armand Guillon, który zainau-
gurował nowy kurs w duchit powy-
žej zaznaczonym. Doprowadziło to
do wzmożonej działalności wszyst-
kich sł odśrodkowych, a ło stało się
powodem do alarmuiących głosów w
całej prasie francuskiej,

"Trudno zdaleka ocenić, jaki jest
istotny stan rzeczv w Afrvce północ-
nej francuskiej. To  jedno można *

stwierdzić, że dla bezpieczeństwa
Francji i dla jej polityki międzynaro-
dowej jej imperium afrykańskie ma
niezmiernie wielkie znaczenie. Bo
nie tylko jest ważną pozycją gospo-
darczą, lecz także strategiczną.
Wszak na nim-opiera się rola Fran-
cji na morzu Śródziemnym, a przez
to jej rola światowa.
Pamiętać zaś trzeba o tym, že na

morzu Śródziemnym właśnie i na
kontynencie afrykańskim dojrzewa
konflikt włosko - angielski, że odbv-
wa się przegrupowanie sił i szykuje
się nowy układ tych sił i nowa ich
równowaga. Pamiętać trzeba o tym,
że Tunis jest oddawna przedmio*em
pożądań włoskich, że koloniści włos-
cy są tam bardzo liczni i dobrze za-
gospodarowani. Współdziałanie wło-
sko - francuskie  prowadziłoby do
wzmocnienia i utrwalenia pozycji
Francji na kontynencie afrykańsk'm.
Gdyby zaś od obecnej nieufności,
wywołanej polityką Francji po us'ą-
pieniu p. Lavala, doszło do konflik-
tu lub zataróu, to posiadłości fran-
cuskie w Afryce i kraje od niej za-
leżne mogłyby sie stać przedmiotem
różnych rozgrywek.
Piszemy o tym wszys*kim dlateśo,

iż sądzimy, że przyszłość rozwoju
stosunków politycznych w Europie
zależy w dużym stopniu od tego, co
się dziać będzie w Afryce, że prze'o
na sprawy afrykańskie i śródziemno-
morskie baczną trzeba zwracź u-
wagę. W'edzą o tym doskon21> Wło-
chy, W. Brytania i Sowiety. W in'e-
resie pokoju europejskieto leży, bv
wiedz'ała także o tym Francia i w
rozwoju przyszłych wydarzeń odpo-
wiednią odegrała rolę. ль

Z.N.P. schodzi na manowce
radykalno-masoriskieį ideologii klasowej

Z przebiegu zjazdu delegatów
Związku Nauczycielstwa Polskiego i
uchwał na nim powziętychwidać jas-
no, że zjazd ograniczył sie do obrony
dotychczasowej polityki przywódców
Z.N.P. oraz interesów zawodowych.
Na zieździe nie został wygłoszonyani
feden referat z zakresunauczanią
wychowania młodzieży, Jak „podaje
organ Z.N.P. — Polska Agencja О-
światowa (N. 55) na' zjeździe poza +
zagajeniem przewodniczącego Kolan*
ki odczytaniem depesz, wysłucha-
niem sprawozdania komisji kontrolu-
iącej, został wyśłoszony jeden tylko
referat p. Kolanki n. t. „Aktualna sy-
tuacia Z.N.P,“,

Nie było to przemówienie rzeczo-
we, utrzymane na odpowiednim po-
ziomie, dające zaniepokojonej opinii
publicznej wyjaśnienie całego szere-
gu zarzutów, jakie ściąśnęli na siebie
czołowi działacze Z.N.P. Nie byla
poruszona sprawa „Płomyka'”, mimo
że toczyła sie w dwóch instancjach
sądowych. ani wystąpienia antyreli-
giine į antykatolickie szeregu przy”
wódców Z.N.P.. ani sprawa licznych
protestów ze strony rodziców prze-

ciwko obrażaniu uczuć  relidiinych
Owszem, w. przemówieniu p. Kolanki
utrzymanym w stylu wiecowym, znaj
dujemy jeden ustęp, który mówi do-
bitnie o jeśo stosunku do Kościoła:

„Obecny atak na Z.N.P. nie jest
ani pierwszym, ani ostatnim. Źwią-
zek przeżył już przecież list pa"
sterski, wydany w r. 1930, przeciw
Z.N.P, List, będacy dowodem, że
Episkopat Polski, opierając się na
fałszywych i niesprawdzonych —
przez siebie informaciach, nie za-
wahał się wystąpić przeciwko nau-
czvcielstwu. Jak konsekwencją te-
go listu było powiększenie liczby
członków Z:N.P.. tak też i dzisiaj

zwiększyła sie liczba członków o*
raz wzmocniła postawa związkow-
ców. - Sh
W swej chełpliwości p. Kolanko

nie podał przyczyny, dlaczego wzra-
stał liczebnie Z.N.P., dlaczego ani

й108 przestrogi ze trony Episkopatu,
ani zdanie olbrzymiej cześci opinii
polskiei nie miało wpływu na postę*
powanie przywódców Z.N.P.
. Oto dlatego, że w ciąśu ostatnich
czerećulat.Z.N.P. miał przemożny
wpływ na Ministerstwo W. R: i O. Р.,

i; a członkowie Z.N.P. zajmowali w Mi*
nisterstwie, kuratorjachiw inspekto-

| ratach czołowe i wpływowe  stano-
wiska. W Ministerstwie nie tylko nie
bvło zrozumienia dla postulatów wy
chowania katolickiego, ale  czedł
stamtąd prąd, jak wiemy to dobrze
i jak nieraz stwierdzaliśmy publicznie
z dowodami w reku, b. nieżyczliwyw
stosunku do Kościota. Przynalezność
do Z.N.P. gwarantowała nauczycielo*
wi awans j opieke Związku w stosun-
ku do władz przełożonych. Nic więc
zatym dziwnego, że liczbowo wzra-
stał Związek, ale nie pogłebiał ewei
pracy ideowej i wychowawczej wpo-
zytywnym kierunku. wnosząc do
szkoły zarzewie walki religijnej j po”
litvczno - party'nej.
Nie rozprasza naszych obaw ,u-

chwała ziazdu, w której zaleca się
utrzymanie „dotychczasowego  eto-
sunku do religiį polegajacego na p0-
szanowaa'u uczuć gzligijmych”, gdyż
wiemy, jak w praktyce wyśląda to
dotychczasowe „poszanowanie“ u-  

czuć katolickich:Na zieżdzie Z.N.P.
w Świecianach (z udziałem prezesa
Kolanki) panował taki nastrój w sto-
sunku do Kościoła. że wojewoda Во-
ciański z oburzeniem musiał opuścić
zjazd. Analogiczne sceny powtórzyły
się w końcu lutego na zieździe Z.N.P.
w Głebokim i w innych miejscowo"

ściach. :
Tak samo oświadczenie ziazdu, że

Z.N.P. „nie praśnął i nie pragnie wal
ki z duchowieństwem" nie wnosi nic
noweśo, śdyż jednocześnie zaleca się
związkowcom .zastosowanie dotych-
czasowej, taktyki do kleru”, jaka d-
"powiada założeniom ideolośicznym i
tradyciom Z.N.P, A zatym tu chodzi
o coś więcej aniżeli o sporadyczne i
rzadkie na szczeście nieporozumienia,
do których nie przywiązywaliśmy i nie
przywiązujemy wagi. Tu chodzi o za-
sady wychowawcze Z'N.P., które po”
krywają się wprawdzie z radykalno-
masońskim prośramem nauczania we
Francii, ale w żadnym razie nie z pro-
gramem wychowawczym katolickim.

Treść innych uchwał z'azdu wska-
zuje, że Z.N.P. zdąża silnie w kierun*
ku m. To też nic dziwnego,
że uchwały zjazdu znalazły oddźwięk
i uznanie tylko w prasie socjalistycz-
nei, jak „Robotnik“, „Walka ludu“,
„Glos powszechny“,

 

0. Z. M. jest partią polityczną
Analizując regulamin obozu p. Ko-

ca, stwierdza „Kurier Poznański",
że obóz ten jest zwykłą. partią poli-
tyczną. Członkami jego mogą być
tylko ci, którzy do żadnej innej or-
ganizacji politycznej nie należą.

jmy, że zasadDo
rialow į zespolow przez wyžszeczyn-

niki organizacyjne, a więc usłrój mniej
czy więcej hierarchiczny, Ustrój ten
był kamieniem obrazy dla czynników

OWY SCAR EO EO A TERI IT TEST MCTT

interesy i nadać jej cele zmierzające

do utrwalenia podstaw bytu narodo-

wego. Sprawa żydowska w życiu

tych narodów staje się coraz bar-

dziej kwestią zasadniczą i musi być
rozwiązana nie wimię tych czy in-

nych „izmów', ale w duchu realnych
postulatów polityki narodowej.

Czytaliśmy niedawno w prasie ży-

dowskiej, że Wielka Brytania jest

dziś jedyną przyjaciółką i najwier-
niejszą aliantką Żydów na świecie.

Być możel- Nie mniej jednak ta
 przyjaźń i to orędownictwo obliczo-
ne jest przede wszystkim na eksport.
Wynika ono najwidoczniej z prze-

słanek angielskiej polityki świato-
wej, która, jak wiadomo, chętnie po-

sługuje się różnymi „mniejszościa-

mi“, ,

Niech przeto £ innym narodom
wolno będzie spojrzeć na to orędow-

nictwo trzeżwymi oczyma i ocenić

je tak, jak na to zasługuje — to zna-

czy uznać je za jedno z narzędzi ze-

wnętrzaej polityki angielskież.*  

„sanacyjnych”, PJ chodziło o Obóz
a olski, Stał się on jednym z
motywów rozwiązania . Teraz
naśladuje się go i powiada, że to jest
ustrój właściwy, najlepszy.

Obrońcy .„Ozonu” , odpowiedzą:
mniejsza o formę organizacyjną; dę-

cpdaiący jest duch j cel ORGA.z
„OZN Ji o la Manowo:zza
nowo. partyjne, lecz ogólne. Ale czyż
kiedykolw ek Śtron. Narodowe, a przed
im Związek Lud.-Narodowy służył
ąženiom. klasowo- czy stanowo-par-

tyjnym, dążeniom innym, niż ogólno-
narodowe? Ta natomiast zachodzi ró-
żnica, że Stron. owe może się
powołać na całą swą ofiarną prze-
szlošė, jako na dowód, na fakt życio-
hPa a nowy obóz prorzadowy operuje
tylko zapowiedzią, obietnicą, przy
czym twórcy jego, a do niedawna ster-
4 BBWR. obciążeni są tradycją

BlokuEkoks, a wana:
cą się w poglądzie na życie liczne:
państwo — to myl" +

O.ZN. jest partią, obeimuiącą
część (nie całość) dawnego BB. Fakt
ten wykazuje raz jeszcze, jak nieży-
ciową była koncepcja państwa, po-

г

zbawionego stronnictw, która znala» |--
zła wyraz w obecnej konstytucji i or-
dynacji wyborczejdo Sejmu, ;  

PRZEGLĄD PRASY
P. ZEGADŁOWICZ W ORGANIE
NACJONALIZMU ŻYDOWSKIEGO

Od czasu wydania pornograficze
nych „Zmór”, jest p. Emil Zegadlo+
wicz wielkim pisarzem dla Izraela i
dla całej skrajnej polskiej lewicy.
Nie zaniedbuje też p: Zegadłowicz
żadnej sposobności, by manifesio-
wać swą przyjaźń dla nowych przys
jaciół i protektorów. Niedawny ге-
daktor katolickiej „Tęczy” i niezbyt
jeszcze dawny autor religijnych poe-
zyj, występuje dziś jako natchniony
glosiciel filosemityzmu i zapieniony
wróg nacjonalizmu. W żydowskim
„Naszym Przeglądzie” -zaprzysięga
Żydom, że antysemizym jest mu
„wstrętny” i że „antysemici, to lu=
dzie albo głupi, albo źli”, Żydowski
reporter postawił mu pytanie:

„Czym tłumaczy Pan milczenie pole
ek'ch organizacyj literackich w obliczu
antysemityzmu w Polsce?

Bardzo prosta sprawa — odpo-
wiedział Zegadłowicz. — Prócz pisa
rzy niezależnych — wielu weszy ska:
i jak; wiatr wieje; a jaki wiatr wieje
i skąd — wiemy wszyscy .

Dla p. Zegadłowicza przed r. 1926
wiatr wiał z redakcyj pismkatolic-

kich, potem z biur BBWR., dziś wie*
je — ze Wschodu.
Żydowski dziennikarz zapytał da«

lej autora „Zmór”:

„Czy to milczenie organizacyj lites
rackich nie zagraża dobremu imienių
kultury polskiej?”

Polski, niezależny pisarz wyrzu*
ciłby w tym momencie i poże=«

śnałby kopniakiem niżej bioder

nahalnego Żyda, pozującego na о<

brońcę kuliury polskiej przed anty«

semityzmem. Ale autor pomośra<

fcznego powieścidła przyświadczą

skwapliwie żydowskiemu reportero*

wi: 4

„Barbarzyństwa endeków zniesławi«
ły kulturę polską:.., :
:Z jest wynikiem głupo*

VW tejchwili nad wieloma krajami
Europy idzie fala barbarzyństwa, re
akcji i obskurantyzmu.,. : я

ydzį wydalį szereg wspanialych je.
dnostck „ktore kulturę šwiata pehnęly
na towe tory.»

I tak dalej. I tak dalej. Antysemi«
ci są „tchórzami myśli'. Młodzież
polską i tych, którzy jej akcji unie
wersyieckiej sprzyjają, należy. „kas
rać jako złoczyńców”... Co za gwal-
towny wylew uczuć, miłych „Nasze«
mu Przeglądowi'! Nareszcie jest pi-
sarz polski, który wypowiada opinie
żydowskie, wyraża sentymenty ży
dowskie, staje po stronie Żydów
przeciw Polakom. °
Dobrze się stało, że „Nasz Prze«

gląd' ogłosił ten obłąkany wywiad,
Jest to duża jego zasługa dla „obrony
kultury polskiej"... A my cieszymy
się jeszcze z teśo powodu, że oświnad=
czenia p. Zegadłowicza zostały ogło*
szone akurat w organie żydowskie«
go nacjonalizmu. Tam bowiem i tyle
ko tam jest dla nich jedynie właści«
we miejsce,

=

AFERA
T-WA POLSKO - BELGIJSKIEGO

Przez 8 lat trwały nadużycia Tow.
Polsko » Belsijskiego na niekorzyść
państwa, Obecnie skarb państwa
występuje do tego Towarzystwa z
pretensją cywilną o 7.800 tys. zł.,
gdyż Towarzystwo dostarczało kole*
jom impreśnowanych podkładów а»
kościowo i ilościowo  niedostatecz=
nych, Ale przytem — pisze „Kurier
Czerwony“ — '

„odsłania cię drugie obl'cze spras
wy — demoralizacja, jaka wkradłą
się do pewnych sfer kolejarskich,
Przygnębiający jest fakt, że we wszy»
stkich zakładach  impregnacyjnych
kontrolerzy, wyznaczeni z ramienia
P.K.P., ich zastępcy, nawet dalsi po.
mocnicy, pobierali stałe pensje od
Tow. Polsko - Belgijskiego. Żaden nie
odmówił tych nielegalnych poborów,
niektórzy nawet dopominal; się o nie,

„targowali się o ich wysokość.
"W akcji korupcyjnej Tow, Polsko*

Belgijskie nie natrafiało na żaden о-
pór moralny. Pokusie łapownictwa ue
legano łatwo, nawet — chętnie.
W tym też wyraża się społeczno”

moralne oblicze sprawy, nie tylka
smutne, ale — przyśnębiające”,

Bardzo przyśnębiające. Kto jednak
mianował owych kontrolerów? Ja-
kimi cieszyli się oni poleceniami?
Proces to zapewne wykaże.
Na kolejach rugi po r. 1926 były

największe... Tworzono emerytów
masami. „Uzdrawiano“ radykalnie
kolejowców z „partyjnictwa” przed»
majowego.

Skutki widzimy obecnie. Katastro=
fy. I afery jak te, nad która tak pła*
cze dzisiaj „Kurier Czerwony“,
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Tydzień Pomorza.
Į W dniach od 30 marca do 6 kwiet-| realizowane w naszej praktycednia| ratury i pisanego słowa, nie z odczy-

nia r. b. odbywa się na terenie całej

Rzeczypospolitej „Tydzień Polskiego

Związku Zachodniego”.

W. okresie propagandowym „Ty-

dzień” tegoroczny poświęcony jest

sprawom Pomorza» Pomorze — to naj-

droższy sercu polskiemu, odwiecznie

polski i węzłem najszczerszych uczuć z

całością Polski związany płat naszej

ziemi. Pomorze to płuca Polski,

„gwarancja mocarstwowego stanowiska.

Rzeczypospolitej. Gruntowna znajomość

spraw Pomorza jest obowiązkiem każ-

dego Polaka.

Pomorze stanowi przedmiot szcze-

rej miłości całego Narodu i całej
Rzeczypospospolitej Polskiej. Ten

kilkakrotnie tracony i kilkakrotnie

odzyskiwany szmat ziemi polskiej,

dzisiaj nigdy nierozerwalnymi węzła

mi z całością Państwa związany, ma

szczególny: przywilej budzenia w ser

cach narodu samym dźwiękiem swe-

go imienia głębokich uczuć, szcze-
gólnie żywego zainteresowania.

A jednak zbyt pośpieszny byłby
sąd, któryby z tych bezspomnyca

przesłanek uczuciowych chciał wy-

prowadzić dogmatyczne  twierdze-

nie, że w naszym — jako całości

Państwa i całości społeczeństwa —

stosunku do Pomorza nie ma zanie-

dbań i przewin, że w stosunku do

wszystkich potrzeb i wszystkich po-

stulatów Pomorza umieliśmy zawsze

znaleźć właściwy ton realnego sto-

suniku, żeśmy z nich z dostateczną

pilnością uczynili wyłkładnik prak-

tycznej polityki administracyjnej,

gospodarczej i kulturalnej w stosun-

ku do Pomorza jako całości.

Bo o jednym przede wszystkim

pamiętać należy. Z trzech dzisiej-

szych województw zachodnich Rze-

czypospolitej Pomorze jest tym, któ-

re z pod rządów pruskich wyniosło

majwięcej realnych i niezaspokojo-

nych potrzeb, które pod tymi rząda-

mi utrzymywane było nie tylko w

warunkach zewnętrznej niewoli na-

rodowej, ale i w warunkachwybit-

nie niesprzyjających należytemu roz

wojowi naturalnych sił gospodar-

czych, społecznych i kulturalnych
tej dzielnicy. Stąd też w każdej z

tych dziedzin suma dawniejszych

zaniedbań idzisiejszych potrzeb Po-

morza jest bezporównania większa,

miżeli ma to miejsce w odniesieniu

do Wielkopolski, czy Śląska.
Pomorze pod rządami pruskimi

mogło być poniekąd  kopciuszkiem

wśród innych dzielnic. Pomorze w

Rzeczypospolitej musi być ziemią
wśród innych szczególnie uprzytwi-

lejowaną, tętniącą bujnym życiem

wszechstronnego rozwoju. Tio' zasad-

micze nastawienie ki ikowe nie

budzi w Polsce wątpliwości. Czy
jednak jest ono w pełni i należycie

 

STANISŁAW. CYWIŃSKI

Gwałt ortograficzny
„WARCHOLSTWO“

Twierdzi więc prof. Nitsch, że
„społeczeństwo już się naogół przy-
stosowało do nowych zasad... Było,
prawda, trochę występów zupełnie
niepoważnych, mogących służyć tyl-
ko, jako objaw antyspołeczneśo war
cholstwa, lub mimowolnej humory-
styki”.

Och, ten termin: warcholstwo!
Czyż dawne są te czasy, kiedy tem
mianem piętnowano w Polsce z u-
rzędu niemal wszystkie te zasady,
kitóre dziś podaje do wierzenia na-
rodowi orędzie pułk. Koca! Gdyby
prot. N. był nietylko lingwistą, ale
też psychologiem, toby wiedział, że
przedmioty, wyrazy i pojęcia zmie-
miają swe znaczenie, gdy się je na-
dużywa. Talk nietylko krzyż znaczy
dziś zgoła co innego, niż przed Chry-
stusem, ale i szubienica po zgonie

Traugutta i Sierakowskiego straciła

(na czas pewien) swe hańbiące zna-
czenie. Także Cytadela i Sybir —
to nie hańba, lecz honorowa odzna-
ka. Dziś tak samo uhonorowany jest
narodowiec, co był w Berezie. Po-
dobnież od 11 lat wyraz „warchoł'
odwrócił w Polsce swe dawne zna-
czenie: to dziś człowiek, mający
własną opinię o rzeczy, wrażliwe su-
mienie i oczy otwarte, Toteż i niżej
podpisany chętnie podzieli dziś ten
epitet z Otrębskim, Berentem, Dro-
goszewskim, Pigoniem (którego zb
pochopnie izaanektował już prof. N.)
i in., bo kiedy lingwści idą na kultu-
ry. ostrzegać, choć jak „маг-
choł', mam sobie za chlubę. A je-
stem pewien, że jak ongiś Zabłoc-
kiemu, tak i mnie potomność przy-
zmia słuszność...

| godziennego?
Przy postawieniu tego rodzaju

pytania od razu nasuwa się niejako
odpowiedź: Gdynia. Przecież niesły-
chany, imponujący, rozwój Gdyni, to
dzieło ogromnych środków materjal-
nych i ogromnej energii ludzkiej, sta-
nowiący niezwykły, wyjątkowy
wprost w stosunku do naszych mo-
żliwości, wkład całej Polski w te-
ren Województwa Pomorskiego.
Czyż to jedno słowo nie starczy, za
odpowiedź na wszelikie tego rodza-
ju pytania i wszelkie wątpliwości?

Jednakiże odpowiedź ta nie jest
ani dostatecznie  przekonywiująca,
ani bezwzględnie słuszna. Rozwój

Gdyni jest przede wszystkim żywym
świadectwem realnego stosunku do
głoszonych haseł należytego wyzy-

skania naszego brzegu morskiego,
naszego Morza. Nie można jednak

zamknąć oczu na fakt, że w zakre-;
sie planowego wysiłku mającego na
celu podniesienie i ożywienie Pomo-
rza, jest ogromna niewspółmierność
w sposobie potraktowania potrzeb

samego wybrzeża i potrzeb reszty

terenu Pomorskiego. Wybrzeże isto-

tnie wchłonęło wielki zasób sił i
środków, podniosio i wielokrotnie
wzmogło intensywność swego życia.

Dotyczy to jednak niemal wyłącznie

wąskiego pasa pobrzeża, niezmier-
nie słabo daje się odczuć na tere-

nach cokolwiek już od tego pobrze-

ża odleglejszych. Možna by  para-

doksalnie, lecz nie bez pewnej słusz-

mości przewidzieć, że Gdynia dzisiaj

w większym bodaj stopniu związana

jest z Warszawą, niżeli z powiatami
północnego Pomorza.

Ten stan musi się zmienić. Miu-

simy pamiętać, że obok zagadnień

morskich, które w dalszym ciągu mu

szą zachować niczym nie pomniej-

szoną siłę atralkcyjną i pobudzającą
energię całej Polski, istnieją również

i zagadnienia. reszty Pomorza. Za-

gadnienie to dotyczy niemal wszel-

kich dziedzin życia państwowego,
narodowego,. społecznego i kultural

nego. Poczynając od: sprawy! podzia-

łu administracyjnego, po przez spra-

wy rolne, sprawy należytej organi-

zacji życia gospodarczego, sprawy

oświatowe i szkolne, sprawy: spół-

dzielcze, sprawy właściwych dla te-

renu pomorskiego form pracy: orga-

nizacyjnej i społecznej — istnieje

szereś problemów, z których każdy
domaga się nieustającej i czujnej ak-

tywności / wszystkich czynników,

które za właściwy rozwój życia pol-

skiego na Pomorzu ponoszą
wiedzialność.
A równocześnie jest jeszcze i in-

na sprawa: sprawa należytego zbli-
(żenia Pomorza do reszty Polski, te- go zbliżenia, które wynika nie z lite-
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„ Alle ciekawa rzecz, do której to
śrupy: warchołów czy hiumorystów,
zalicza sam prof. N. owych pisarzy! z
Briicknerem i Hłakowiczówną na
czele (patrz wyżej), którzy się jed-
nak nie poddali terrorowi nowej pi-
sowni. `

CZY WYMOWA ZAGROŻONA?

Lecz to dopiero kwiatuszki. Głów-
ny atak przypuszcza prof. Nitsch na

twierdzenie prof. Otrębskiego, zda-

wałoby się tak oczywiste, że aż bi-

jące w oczy. Któż wątpi, że pisow-

nia wogóle, nowa zaś w szczególno-

ści, wpływa na wymowę i ją urabia?

A jednak prof. N. temu przeczy i to

w ten sposób, iż czytelnik wyczuwa
odrazu, że mówi to wbrew własne-
mu przeświadczeniu:

„Trudno się rozwodzić nad g od-
nem analfabety, choć pocho-
dzącem od prof. Otrębskiego, powie-

dzeniem, że pisownia wyl i wy-
mowę”. To chyba wyraźnie.

Ale weźmy teraz / Pisownię Pol-
ską tegoż uczonego i rozejrzyjmy się
w niej. Oto wyraz cudacki: pojedyn-
czy (przez twarde n). W. wiellkim
Słowniku Polskim  (t. zn. warszaw-
skim) niema wogóle tego wyrazu,
jest tylko: pojedyńczy; Briickner w
swym Słowniku  Etymologicznym
oba te wyrazy pomija, bo oczywiście
uznaje tylko brzmienie: pojedyńczy
(rzucam okiem na pierwszą stroni-
cę, która mi się otworzyła w jego
Kulturze, III, 300, już w piątym
wierszu znajduję ten wyraz!). Pocóż
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tów i prelekcji radiowych, lecz z tej
majpełniejszej i najlepszej formy zna-
jomości, która jest wynikiem tylko
bezpośredniego zetknięcia.

1 tutaj znowu wysuwa się zagad-
nienie podobne do omówionego wy-
żej. Riuch iturystyczny z terenu ca-
łego Państwa na teren 'Wojewódz-
twa Pomorskiego jest bardzo żywy.
Lecz znowu nadmiernie jednostron-
nie skiupia się on tylko ma wąskim
pasku pobrzeża, zapoznając niepo-
miernie piękne i ciekawe inne tere-
ny, w które przecież całość Woje-
wództwa Pomorskiego oblituje w
tym: stopniui z taką różnorodnością,
|że bezsprzecznie należy ono do naj-
piękniejszych i najciekawszych zara-
zem dzielnic całej Rzeczypospolitej.

Przykłady i przesłanki tego ro-
dzaju możnaby mnożyć bez końca.
Wniosek jest jeden i prosty. Stosun-
kowi uczuciowemu całości społe-
czeństwa do Pomorza nie odpowia-
da dziś jeszcze należyty stopień zna
jomości ani samej dzielnicy, ani jej
potrzeb i zagadnień realnych. Zada-
niem tegorocznego Tygodnia, zor-
ganizowanego staraniem Polskiego
Związku Zachodniego, jest napra-
wienie tych zaniedbań, przypomnie-
nie i przedyskutowanie całości za-
gadnień pomorskich. Wynikiem tej
dyskusji powinno być pobudzenie
społeczeństwa całej Polski do tiyw-
szego, niżeli dotąd zainteresowania
tymi zagadnieniami, przy. równo-
czesnym wzmożeniu stopnia plano-
wości w ich praktycznej realizacji
na terenie samego Województwa
Pomorskiego.

Zamierzenie to, oparte o przeko-
nanie, że wyrazem prawdziwej mi-

łości i przywiązania może być tyllko

dążenie do majgłębszej i wszech-

stronnej znajomości zagadnienia —
jest zamierzeniem, które niewąttpli-
wie mapotka ma żywy i serdeczny
odzew w całym społeczeństwie pol-
skim. mazi Ne

 

Program kwietniowy

„Palais de Danse“
nie prima aprilisowy, a prawdziwie

atrakcyjnyfi
DELA-BLANDO
POLKOWSKA
SZAJDZIŃSKA

to asy międzynarodowych kabaretów-

varietel!

ANONSI 11 kwietnia r. b.

WIOSENNEJ
z udziałem renomowanych firm wileńskich

urządza Dyrekcja „Palais de Danse"
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by go twardo, wbrew powszechnym
normom wypowiadać? Przecież przy
wyrazie: śpieszyć, dopuszcza autor
i tę i drugą możliwość (spieszyć s
twarde). Czyż znowu tu nie sankcjo-
nuje wymowy. właśnie? Inny wyraz:
puhacz. Istnieją przecież dwa zupeł-
nie różne wyrazy: puhać (puhają
puhacze!) i puchać — wąchać (stąd
mój herb Puchała). Jeśli prof. N. zle-
wa je w jedno, to chyba uważa, że je
trzeba wymawiać! też. jednakowo.
To samo: puhar. Dlaczego tu się au-
tor wylamuje z zasady, przyjętejį
przecież ogólnie i zachowującej jed-
nak —h— dźwięczne, przeciw któ-
remu była ma Komitecie zajadła
walka. Bo ichce, nie wiedzieć czemu,
by puhar wymawiano! jako: puchar.

Cóżby inaczej szkodziło owo —h—,
sanlkcjonowane dotąd powszechnie

(patrz Łoś, Briickner. (A druchna?

"Tak pisaliśmy dotąd (Briickner i Łoś

zmają tylko tę formęj. Nitsch tym-

czasem gwałtem wprowadza: druh-

nę. Ależ tego nikt nie wymówi, choć

się będzie silił i zniekształcał język.

Podobnież: charkot. Briickner zna

tylko tę formę, ale Nitschowi nie

wiedzieć poco zechciało się: harko-

tu. Sam Nitsch ponoć nie wymawia

—h— dźwięcznego, więc nie zdaje

sobie sprawy, że ludzie będą źle (bo

dźwięcznie, tu niepotrzebnie) wyma-
wiać, bo jalkże to wytłumaczyć np.

uczniowi, żle pierwsze litery w wy-
razach: hart i harkot wymawiają się

inaczej?
Inny dobitny przykład, jak pi-

sownia oddziaływa nietylko już na
wymowę, ale na samo myślenie ję-

zylkowe, jeśli się tak można wyrazić,

przytacza prof. Otrębski, tłumacząc

metamorfozę, która się dokonywa

z przysłówkiem: przedewszyskiem,

gdy: go kazano pisać: przede wszyst-
ikim. Z tą chwilą stał się on poprostu tedy prof. N. wprowadza ten twar- dy. dziwołąg? Czyż nie poto właśnie,
połączeniem przyimkowem i zmie-

nił swoje znaczenie. Podobna zmia-

Kościół św., a z nim cała ludz-
Ikość zagrożona jest dziś 'więcej ani-
żeli kiedykolwiek mocami ciemno-
ści. Po przez granice wszystkich
państw rozwijają one wzmożoną
działalność. W: takich czasach wię-
cej aniżeli kiedykolwiek wiskazane
jest zbliżenie się katolików: wszyst-
kich Ikrajów, celem jednolitego, a
czynnego zamaniiestowania nieza-
przeczalnych praw Chrystusa Króla.

Na skutek inicjatywy podnoszo-
mej po wojnie z wielu stron utworzył
się pod przewodnictwem ks. bisku-
pa Alojzego Scheiwilera z St. Galen
(w Szwajcarji), stały komitet dla or-
$anizowania powszechnych kongre-
sów Chrystusa Króla.

Dotychczasowe międzynarodowe
kongresy Chrystusa Króla — ostatni
odbył się w roku 1935 w: Salzburgu
— były raczej tyliko próbnymi mobi-
lizacjami sił katolików, gotowych
do wzajemnego zbliżenia się. Obec-
ny Kongres, mający! się za wyraźną
aprobatą Ojca św. odbyć w dniach
od 26 do 29 czerwca r. b. w Pozna-

końca przygotowania do wniesienia

powództwa cywilnego w nienotowa-

nej jeszcze w naszych kronikach są-

dowych wysokości. Powództwo Pro-

kuratorji Generalnej w procesie ko-

rupcyjnym Polsko - Belgijskiego To-

warzystwa Impregnacji Drzewa, któ-

ry rozpoczyna się w dniu 6 b. mi

złożone będzie w 1-szym dniu roz-

prawy i objąć ma wielomilionowe

szkody, wyrządzone wskutek długo-

„Zagończyk”. Kwietniowy zeszyt

„Zagończyka” (dawn. „Harcerz') za

wiera bogatą i różnorodną treść.

Wstępny artykuł pod tytułem „Na-

ród chce być sobą” wskazuje jako

główne zadanie dzisiejszego młode-

$o pokolenia spolszczenie Polski i
žrzucenie obcych nalotėw,  zwlasz-

cza żydowskich. Dalej znajdujemy

opowiadanie przyrodnicze O Zwia-

stunach wiosny, uwagi na marginesie

książki Wańkowicza 0 Prusach

Wschodnich, feljeton o włoskiej Ba-

Mili pŁ „Mój rzymski przyjaciel".

ciąg dalszy historji harcerstwawiel-

kopolskiego, napisanej przez znane-

go harcerza i działacza H. Śniegoc-

kiego, dalej obszerny dział informa-

cyjny o nowych książkach, uwagi

dyskusyjne o udziale młodzieży w

spolszczeniu naszego gospodarstwa

na nastąpiłaby w wyrazie: naprzód,
gdyby go pisać oddzielnie (na

przód). To też w prasie zdarzyło mi

się już kilkakrotnie czytać: przed

wszystkim.
A oto dalsza trudność, Nitsch na

str. 17 swej książki pisze: „Po głłos-

kach c, s, z piszemy —j—, a to dla

uniknięcia fałszywej wymo-

wy'. A więc sam pojmuje, że jed-

nak pisownia może wpływać na wy-

mowę! Ale dlaczego to tylko w tych

wypadkach istnieje niebezpieczeń-

stwo fałszywej wymowy? Wszakże

|już w r. 1897 Kryński,wprowadzając

—j— w wyrazach: manja, chemja,

Serbja, Anglja i t. p. motywował to

właśnie akurat tak, jak dziś Nitsch

tłumaczy potrzebę pisania: Francja,

Rosja, Azja, nie zaś Francia, Rosia,

Azia. A jeśli znów ten,którydotąd

pisał; czem, czemś, tem dobrem

dzieckiem, pocznie teraz czytać i

pisać stale: czym, czymś, tym: dob-

rym dziećkiem,—to czy po pewnym:

czasie nie zatrze się u niego owo

—e— w wymowie na rzecz —y—?

I niechże prof. Nitsch będzie choć

raz szczery: 0 to przecież,

właśnie o to mu chodzi, aby

ogół społeczeństwa zaczął  wyma-

wiać podobnie jak on sam, w szcze-

$ólności aby zaginęło owo odróżnie-

mie rodzaju nijakiego od męskiego w
przymiotnikach w marzędniku i miej-

scowniku, bo to „wymysł Kopczyń-

skiego”, bo Kochanowski pisał i mó-

wił właśnie tak, jak Nitsch, a nie jak

Berent np. Ale czemuż to, tak

skwapliwie powołując się naKocha-

nowskiego w: proweniencji: tym do-

brym dzieckiem, zapominasię ró

nocześnie, że przecież w ie

mnogiej tenże Kochanowski dosko-

male odróżniał: tymi bohaterami rwa-

mieńmi, temi zioły i Ł p.? (W sa-
mych tylko Pieśniach znajdujemy: 4

razy rymy: temi — ziemi).
 

 

 

lecznymi (Pieśni II, 13) od: temi ka-| tym 
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Katolicy całego świata przybędą
na Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu

niu, zakrojony jest na prawdziwie
międzynarodową skalę i ma stać się
potężną manifestacją zjednoczonych
kadr katolików. Przedewszykiem
jednak ma dać on praktyczne wska-
zania dla zwalczania międzynarodo-
wego ruchu bezbożniczego, a stwo-
rzenia świadomego ruchu odrodze-
miowego w służbie Chrystusa Króla.

Spodziewane jest przybycie na
kongres wielu kardynałów, arcybi-
skupów talk z zagranicy, jak z kraju.
Poza tym przybędą przedstawiciele
Aikcji Katolickiej z: wielu krajów.

Myślą przewodnią Kongresu bę-
dzie zbudowanie Królestwa Chry-
stusowego oraz przezwyciężenie ru-
chu bezbożniczego. Stąd obrady kon
gresu Chrystusa Króla w ciągu
trzech dni poświęcone będą: 1)
przedstawieniu rzeczywistego stanae
bezbożniczego we wszystkich kra-
jach i katolickiej przeciwakcji, 2
zbadaniu źródeł i przyczyn ru
bezbożniczego; 3) omówieniu du-
chowego, moralnego, społecznego i
religijnego ruchu odrodzeniowego.

(

Milionowe nadužycia przy
dostawach dla kolei

Jak się dowiadujemy, dobiegają|letnich machinacyj przy dostawach.
dla P. K. P. Wysokość powództwa
określona została na 7.800.000 zł.

Jak 'wiadomo wszelkie roszcze-
nia Skarbu Państwa z tytułu nadu-
żyć ujawnionych przy dostawach
Polsko - Belgijskiego Towarzystwa
Ipregnacji Drzewa, zostały jeszcze
przed 3-ma laty zabezpieczone
przez obłożenie aresztami nieruche-
mości firmy, jalk i majątków pry-
watnych jej dyrektorów.

Nowości wydawnicze
i o łucznictwie, jako najulubieńszym
sporcie, rubryka „Drużyna o sobie”,
ciekawe listy do redakcji. W ziwiąz-
ku z 20-leciem powstania „Harce-
1za - Zagonczyka“ wydawnictwo o-
glosito ikonkurs na nowelę i repor-
taż z cennemi nagrodami pieniężny-
mi i książkowymi. By umożliwić
mniej zamożnej młodzieży: czytanie
pisma, ogłoszono na kwiecień mie-
siąc propagandy z ulgowymi waruna-
Ikami prenumeraty, szczególnie udo-
godniono abonowanie „Zagończyłka”
ziemiom wschodnim.

Dobre to pismo, redagowane w
duchu narodowym i katolickim, pięł
nie ilustrowane winno się rozejść jałc
najszerzej wśród naszej młodzieży.
Rocznie kosztuje 2,50 zł. P. K. 0.—
207679. Adres: Poznań, Chełmoś-
skiego 21 m. 2.

„I OTOCZONOIi IT ITS

Tak więc tylko bardzo naiwnycła
czytelników przekona prof. Nitsch,
że pisownia nie zmienia wymowy.
I komuż tedy, niech czytelnik osą-
dzi, bardziej przysługuje epitet anal-
fabety: prof. Otrębskiemu czy też
właśnie prof. Nitschowi?  Tembar-
dziej, że jest on wybitnie niekonsek-
wentny: każe Mickiewiczowi np. ja-
keśmy to widzieli, wymowę uzależ-
niać od rymu (wzdycha — uśmicha),
a nie zdaje sobie sprawy, że tem-
bardziej uzależniamy ją od pisowni,
bo pewine osobliwości rymów spoty
kamy rzadko, a ekscentryzmy pi-
sowni (np. pojedynczy, kwestia,
czym)  napastują nas stale, bez
przerwy, w gazecie, w książce, na
szyldzie, w tramwaju i t£. p.

Przecież, wbrew Kochanowskie-
mu —e— w wyrazach jak: czem, po-
tem it. p. się już przyjęło w
wymowie tak dalece, że sam Nitsch
jest zmuszony tolerować je choćby
w takich wyrazach, jak potem,
(lecz: poczym),przedtem, wtem i t.p
A potem się mówi, że prof, Otręb-
ski, który stwierdza fakt wyraźny,
jak wół, jest analfabetą!! Jakże ta
nazwać?

Ale niema się czemu dziwić, że
prof. Nitsch decyduje się w tym
punkcie ma metody walki najbar-
dziej brutalne. Bo rzeczywiście: jeśli
prof. Otrębski ma słuszność, jeśli pi-
sownia nowa naprawdę wprowadza
zmiany w wymowie, to oczywiście
wszyscy lingwiści, biorący udział w
owym Komitecie Ortograficznym są
absolutnie zdyskredytowani i refor-
mę tę trzeba zgruntu obalić, od no-

wych narad odsuwając nie tylko naj-
bardziej arbitralneśo prof. Nitscha,
ale i innych lingwistów, którzy w

skandalu umaczali palce. ią

czej dzieło rozkładowe będzie się.

szerzyć. а
5D. c. u.) ;

 



 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiajj

i jutro wieczorem o godz. 8.15 grana będzie

w dalszym ciągu —w pełni największego

powodzenia, doskonała współczesna sztuka

J. Vaszary, w przekładzie Wilama Horzycy

p. tt „MAŁŻEŃSTWO” w premierowej obsa
dzie zespołu z pp.: Niedźwiedzką i dyr. M.
Sizpakiewiczem na czele, w reżyserii Wł.

Czengerego, w oprawie dekoracyjnej W.

Makojnika. Ceny zwyczajne, zniżki ważne.

Na niedzielnem popołudniowem przed-
stawieniu, po cenach propagandowych pow-

tórzenie nowości repertuaru teatru sztuki

O. Indiga „CZŁOWIEK POD MOSTEM” w
premierowej obsadzie zespołu.

W przygotowaniu pod reżyserią dyr.

Szpakiewicza arcydzieło J. Słowackiego

„MAZEPA”, ponadto dla teatru Objazdo-
wego ma miesiąc kwiecień znajduje się w

przygotowaniu: sztuka  Jakóba  Deval'a

„STEFEK” oraz komedia Józefa  Korze-
niowskiego „STARY KAWALER" na spec-
jaloe przedstawienia dla młodzieży szkół

prowincji.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Występy

J. Kulczyckiej. „Taniec szczęścia”. Dziś

niezmiernie komiczna op. Stolza „TANIEC
SZCZĘŚCIA" z  Kulczycką, Wawrzkowi-

czem i Tatrzańskim w rolach głównych.
Popołudniówka niedzielna w „Lutni”.|

Na przedstawieniu popołudniowem w nie-|

dzielę ukaże się „KSIĘŻNICZKA BLĘKL-|
TU" 2 J. Kulczycką w roli tytułowej. Ceny |
propagandowe. |

Jutro w niedzielę o godzinie 8.15 w.
op. Stolza „TANIEC SZCZĘŚCIA”.

Bajka dla dzieci w „Lutni“. „KSIĘZ-

NICZKA NA GROCHU* czarowna bajka
dla dzieci w niedzielę o $odz. 12.15 w poł.

Ceny specjalnie zniżone, Przy biletach zbio

rowych zastosowane będą zniżki.

Z za kotar studio
Koncert radiowy poświęcony morzu z udzia

łem Platówny.

W sobotę o godz. 21.00 nadaje Polskie

Radio koncert zorganizowany z okazji Ty-

godnia Propagandy Pomorza. Orkiestra sym

foniczna Polskiego Radia pod dyr. M. Mie-

rzejewskiego wykona Rytla poemat symfo-

niczny „Korsarz“ i Wieczorka suitę „Саз-

sabia”., Jak widać z samych tytułów kom-

pozycje te pozostają w bezpośrednim związ.

ku tematu z morzem. Również inne punkty

programu obejmują utwory oparte treścią

o morze. Feliksa Rybickiego trzy pieśni z

cyklu „Nad morzem” odśpiewa znakomita

. śpiewaczka operowa Franciszka Platówna z

towarzyszeniem orkiestry. Artystka wykona

również szereg innych pieśni opiewających

morze. Program uzupełniają recytacje,

Amerykańska pianistka gra dla polskich

słuchaczy.

Cała prasa stołeczna zwróciła uwagę

na recital fortepianowy Angeliki Morales,

która nie dawno po raz pierwszy dała się

poznać warszawskiej publiczności. Podkreś

lano wspaniałą technikę gry, ciekawe i mą-

dre ujęcie 'nterpretowanej kompozycji i glę

boką kuliurę muzyczną pianistki, Obecnie

będą mieli również radiosłuchaczesposob-

ność poznać grę amerykańskiej artystki, dłu

goletniej uczennicy wiedeńskiego profesora

E.von Sauera, jednego iz największych pe-

dagogów fortepianu. Koncert radiowy An-

gelici Morales odbędzie się dnia 3.4. o go-

dzinie 16.30. i

Teatr dla radiosłuchaczy.

Czwarte z kolei przedstawienie dla ra-

diosłuchaczy odbędzie się we wtorek 6-$0

kwietnia w Teatrze Muzycznym „Lutnia”.

Na scenie wesoła komedia „Taniec szczęś-

cia" z J. Kulozycką. Bilety po cenach pra-

wie połowę tańszych od cen .propagando-

wych do nabycia w księgarni Zawadzkiego

ulica Zamkowa.
Szkoda marnować okazji!

 
| robą społeczną, jaką jest

 Jak wiadomo Rodzina Wojskowa zor-

 

RANK BUCK I FERRIN FRASER.

Udezon Romitetu Ratooonin Rozgiki| Kronika wileńska
będą prowadzone w!Prace restauracyjne w Bazylice

Metropolitalnej o tyle zostały wyko-

nane, że grożące niebezpieczeństwo

całkowicie usunięto i nabożeństwo

stauracyjne
miarę posiadania środków.

Komitet Ratowania Bazyliki Wi-
leńskiej ufa, że społeczeństwo, oce-

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dzielnicach zachodnich i południo-

wo-zachodnich wzrost zachmurzenia aż do
drobnych deszczów, na pozostałym obsza-

po pięcioletniej przerwie może być| niając doniosłość Bazyliki Metropo- rze kraju chmurno z rozpogodzeniami w

litalnej, jako macierzy kościołówar-:

chidiecezji i skarbnicy cennych za-|
wznowione.

Nabożeństwo inauguracyjne  od-

prawione zostanie w poniedziałek

dn. 5 kwietnia r. b. i odtąd stale bę-

dzie odprawiane. Dalsze prace re-

Wilno, dn. 2.4. 1937 r.

bytków sztuki, okaże pomoc, by Ba

zylika otrzymała godną szatę zew-

nętrzną.

Przewodniczący Komitetu
Ratowania Bazyliki Metropolitalnej

Wileńskiej.

t KAZIMIERZ MICHALKIEWICZ Bp.
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„Dni przeciwgruźlicze
W dniu 1 bm. odbyło się zebra,

mie komitetu organizacyjnego „Dni -ciwgružliczej

Przeciwgruźliczych”, na którym zde|

cydowano program tegorocznej ak-

cji propagandowej i _ finansowej|

„Dni“. Pójdzie ona przede wszyst-|

kiem w kierunku uświadomienia wsi|

o znaczeniu higieny w walce z cho-|
gruźlica. |

Szeroką akcję w tym względzie pro|

jektuje kuratorium szkolne (kura-|

tor wydał okólnik w związku z „dnia |

mi Przeciwgruźliczymi') i Instytut|

Akcji Katolickiej. 2 |

Tegoroczny plan kampanii prze-
kiadzie giówny na-

cisk na odcinek wiejski, jako naj-
mniej przygotowany: do walki z gru-
źlicą 1 najmniej odczuwający potrze
bę tej walki.
W ramach realizacyjnych  tego-

rocznych „Dni” w Wiinię wybrano
dwa komitety: komitet honorowy i
wykonawczy, których skład zosta-
nie pocany w dniach najbliższych.

Jak już podawaliśmy, „Dni Prze
ciwgruźlicze' trwać będą od 7-go do
30-go b. m.

Egzaminy w szkołach
W bieżącym roku szkolnym ku-

ratorium okręgu szkolnego wyzna-

czyło następujące terminy egzami-

uów maturalnych i końcowych dia
różnego rodzaju szkół:

W! gimnazjach państwowych pi-

śmienne w dniach 4, 5 i / maja,

usine od 20 maja.
W gimnazjach prywatnych: piś-

mienne w dniach 10, 11, 12, 13 i 14

|maja, ustne od 1 czerwca.
W: państwowych seminariach na

uczycieiskich: piśmienne 31 maja, i
i 2 czerwca, ustne od 14 czerwca.

Dla eksternistek z kursu semi-
narium iochroniarskiego odbędą się
egzaminy końcowe przy państwo-
wym seminarium  ochroniarskim w
dniu 1 i 2 czerwica, ustne po skoń-
czonych piśmiennych.

Trup na rogatce Wiłkomierskiej
Wczoraj rano IV komisariat PP.

m. Wlilna zaalarmowany został, że

ma rogatce Wilkomierskiej pod mo-

stem ujawniono trupa młodego męż

czyzny. Na miejsce wypadku nie-

zwłocznie przybyły władze bezpie-

czeństwa na czele z wice-prokurato

rem m. Wilna p. Kaweckim.

Przybył również lekarz sądowy,

który stwierdził, We zgon nastąpił

skutkiem pęknięcia nasady czaszki.

W międzyczasie władze śledcze u-

staliły tożsamość trupa. Zmarłym

okazał się 26-letni Antoni Gorzew-

ski (Sołtaniska 16), syn kontrolera

Izby Skarbowej w Wilnie.

Początkowo sądzono, że Gorze-

ski padł ofiarą morderstwa. Docho-

dzenie jednak ustaliło, że Gorzewski

w nocy powracając do domu przez

ganizowała z inicjatywy Polskiego Radia 6

tygodniowy kurs robót ręcznych dla radio-

słuchaczek. Kurs o niezwykle korzystnie u-

łożonym programie prowadzić będą od 5-g0

b. m. fachowe instruktorki. Opłata za cały

kurs tylko 10 zł. Zapisy na pozostałą ilość

wolnych miejsc przyjmuje Rodzina Wojsko-

wa codziennie rano i wieczorem w lokalu

kursu ul. Bisk, Bandurskiego 4 (Żeńska

Szkoła Zawodowa).
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„Adły i pazury”
Wyruszyliśmy z pierwszym brza-

skiem świtu. Krajowcy dźwigali sieć
na drągach na ramionach. Była cięż-

ka, bo ze stali. Czterech ją niosło.
A tymczasem pantera mogła uciec.

Przez noc mogło się wydarzyć Bóż
wie co.

Już zdaleka poczułem swąd po-
chodni i nabrałem otuchy. Bądź co
bądź stróże trwali na posterunku.
Za chwilę znaleźliśmy się na polan-

ce. Stróże spali u stóp drzewa, po-
chodnie dymity, ale płomienie zgas-
ły. Spojrzałem w górę i serce we
mnie zamarło. Pantera znikła.

Ale nie — była, tylko siedziała
tak wysoko, tak się zlewała z pstro-
kacizną świateł i cieni, grubych li-
ści i gałęzi, że trudno ją było wy-
patrzyć. Marmurowe cętki jasnej
pantery stanowią świetną barwę
ochronną.

No w'každym razie jeszcze sie-
działa na drzewie. Teraz należało
ją tylko dostać żywą.

azałem rozpostrzec sieć u stóp
drzewa. Była to duża. sieć o po-  wierzchni piętnastu stóp kwadrato-

wych, jak już mówiłem, z giętkiego

stalowego drutu. Oka miały dwa ca-

le i pół, czyli że pantera nie mogła-
by wysadzić ani łapy, ani pyska.

Ali, zdaje się, myślał, że zamie-
tzam zastawić sieć jako pułapkę.
Gdym mu powiedział, o co chodzi,
rozjaśnił się, ale jeszcze nie dowie-

| rzał.
Podał mi strzelbę bez słowa. Na

djżunglę może zbyt lekka — amery-

kańska 300 — ale dla mnie w sam

raz, Używam kul dum-dum o wiel-

kiej sile rozrywającej. Gdym wyce-

lował w górę między konary, moi

ludzie, choć wiedzą, że zabijam

zwierzęta tylko w, ostateczności,

posądzili mnie o zamiar ustrzelenia

pantery, bo gdy chybiłem, popatrzy:

li na siebie ze zdumieniem.
Pocisk trafił w niższy konar.

Zwierz warknął i wspiął się wyżej.

Strzeliłem drugi raz. Przeskoczył na

gałąź, odchodzącą od pnia pod ką-

tem prostym. O to mi tylko chodziło.
Zniżyłem strzelbę. Krajowcy myśle-
li, że się zniechęciłem. Skoro zrozu-

mieli, jaki jest mój zamiar, stropili

nieoświetlony most, który nie po-
siada żadnych ogrodzeń, widocznie
potknął się i spadł z wysokości 8
iatr. do głębokiego wąwozu, miaż-
dżąc sobie głowę co spowodowało
śmierć. (h)
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List do Redakcji

W uwagach moich w sprawie re-
kolekcyj (we wczorajszym numerze
„Dziennika Wil opuszczono kilka
zdań, które miały zakończyć myśl o

pracy zakonów w Wilnie, że pracu-

jący na terenie Wilna zakonnicy: np.

oo. Jezuici, Franciszkanie i inni, sę

z poza Wileńszczyzny — opuszczo-
ne zostały słowa: „potrafili jednak

znaleźć drogę do naszej psychiki i

do naszych serc i zdziałać wśród nas

wiele dobrego'. Oprócz tego przez

omylkę wydrukowano „plan” reko-

iekcyj, gdy trzeba było „plon” reko-

lekcyj widoczny był w gremjalnem
przystąpieniu do Sakramentów Św.

Uprzejmie proszę o umieszczenie

niniejszego sprostowania, wyrazy
prawdziwego szacunku łączę .

M. Kołaszewska.

się jeszcze więcej.
Kazałem im podnieść sieć i trzy-

mać w powietrzu za cztery rogi

mniej więcej pod panterą. Mieli moc
no nieszczęśliwe miny.

jak wystraszeni strażacy malajscy +

siecią ratunkową pod murem, grożą-
cym zawaleniem.

Muszę przyznać, że miejsce było

niebezpieczne. Jeżeli źle obliczyłem,
to straszny kot zamiast na sieć mógł

spaść na ziemię, albo co gorzej na

giowę któremuś z nas.
Prawdopodobieūstwo omytiki by-

to duże. Drzewo miało najmniej

czterdzieści pięć metrów wysokości,

pantera wdrapała się na konar,znaj-

dujący się dobre trzydzieści metrów

nad ziemią i wydawała się na tle

nieba niewiele większa od domowe-

go kota.
Zabrałem się do roboty. Może to

i było szaleństwo, dość że chciałem

odstrzelić tę gałęź od pnia. Miała

średnicy z pięć cali. Jak na złość,

pantera nie chciała współdziałać.

Bała się, żeby gałąź pod nią nie pęk-

ła, i trzymała się możliwie blisko

pnia.
Strzelilem. Pantera cotnęła się

warcząc. Kula odłupała spory kawał

kory. Strzeliłem drugi raz. Bałem

się, że lada chwila zwierz przesko-
czy na główny pień, _ z 

Wyglądali |

ciągu dnia.

Lekki wzrost temperatury,

Umiarkowane i porywiste . wiatry z

południo-wschodu.

Z MIASTA.
— Zmiana cen wstępu do kin.

Dowiadujemy się, że w najbliższych
dniach w  kinematograiach wileń-
skich nastąpi zmiana cen wstępu w
związku ze zmianą podstawy _obli-
czeń na Fundusz Pracy i Polski
Czerwony, Krzyż. (h)
—Przyjeżdżają na otwarcie Ba-

zyliki. W, związku z uroczystościa-
mi otwarcia Bazyliki w dniu 5 br.
o godz. 3 min. 4U z Głębokiego wy-
ruszy specjalny pociąg T-wa Kra-
joznawczego mający umożliwić
mieszkańcom pow.  dziśnieńskiego
przybycie do Wilna.
— Wycieczka do Ratusza. W.

niedzielę dn. 4 bm. zw. propagandy
"Turystycznej organizuje zwieazanie
Ratusza. Wymarsz wycieczki o $.
12-ej z ogródka przed. bazyliką.

SPRAWY MitJSKIE.
— Obniżka taryiy elektrycznej.

Zgodnie z naszą zapowiedzią magi-
strat z dniem 1 kwietnia rb. obni-
żył tarytę elektryczną. Abonenci
piacą obecnie 70 groszy za kil/g.
tdotychczas 75 gr.). Гагу!а nocna
ala abonentów posiadających liczni-
ki dwutarylowe — 45 gr. Za prąd
do reklam, klatek schodowych itp.
40 gr. Prąd gospodarczy 15 śr.

laryta silnikowa 30 gr. dla
przemysłu i rzemiosła — 20 groczy
za kilowat-godzinę. (h)
— Odznaczenie lekarzy wileń-

skich. Na ostatniem posiedzeniu
magistratu postanowiono nadać ty-

tuły honorowych konsultantów b.
naczelnym lekarzom szpitali miej-
skich, odchodzących w stan spo-
czynku: dr. Zygmuntowi Zawaaz-
kiemu — tytuł honorowego konsul-
tanta szpitala św. Jakuba i dr. Bole-

sławowi Hanusewiczowi — tytuł ho-

norowego konsultanta szpitala Sa-
wicz,

Tytuły honorowe wymienionym
jekarzom Zanząd Miejski nadał w

dowód uznania dla ich wieloletniej i

owocnej pracy na polu szpitalnictwa
miejskiego.

4 ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Bractwa Sceny Kato-

lickiej im. św. Genezjusza uprzejmie

zaprasza swoich członków i sympa-

tyków Bractwa na tradycyjne „Jaj-

ko święcone”, które się odbędzie w

niedzielę dn. 4 kwietnia br. o godz.

1-ej wieczór w Sali Stowarzyszenia

Miocizieży przy kościele św. Jana.
ZABAWY.

— „Wiosenna Taneczna Sobót-

ka“, Bratnia Pomoc Pol. Miodz.
Akadem. U. S$. B. urządza w dn. 3

kwietnia rb. (sobota) w salonach

Ogniska Akademickiego (ul. Wielka|

24j „Sobóikę laneczną”. Początek

o godz. 21 min. 30.
 

Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 3 kwietnia 1937 r.

6.30. Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien

nik por. Informacje i giełda. Muzyka. Audy-

cja dla szkół, 11.30. Spiewamy piosenki.

Zaciąłem zęby i dałem cztery

strzały, jeden po drugim tak szybko,
jakotylko mogłem. Ostatnia kula od-
cięła konar równo jak piła. Pantera

wrzasnęła i zleciała z wysokości

trzydziestu metrów obracając się w

powietrzu. Na szczęście gałąź spadła

blisko drzewa. Ponieważ liście dzia-
łały jak spadochron, więc łeciała

wolniej od zwierzęcia.
Wielki kot siedemdziesiąt

pięć kilo rozżartego, żywego dyna-.

mitu — zwalił się w,sam środek sie-
ci. Naciągnięte druty zajęczały od

uderzenia. Pantera odbiła się lekko,

zagarniając powietrze czteremała-|

pami. Gdy znów spadła, krzyknąłem

na ludzi, którzy ze śmiertelnym po-

śpiechem, zwinęli sieć nad strasz-

nym pyskiem i pazurami. Moja gila:

jasna pantera wpadła w pułapkę.

Nigdy nie. zapomnę uśmiechu

Alego, gdy spojrzał na mnie nad

podskakującą  siecią., Był stokroć

dumniejszy, niż ja.
Uwierzyłem w swoje szczęście

dopiero wtedy, y zwierz, zanie-

siony w sieci na drągach do obozu,

znalazł się w klatce. No, i zrozumia-

łem, dlaczego zamiast biec do lego-

wiska, jak to normalnie czynią pan-

tery, schroniła się na drzewo.Można

być pewnym, i że zwierzę nie zrobi
niczego bez powodu, Moja pantera

5

11.57. Sygnał czasu i „hejnał. 12.03, Muzyka.
12.40. Dzien. poł. 12.50, Skrzynka rolnicza.
13.00. Koncert życzeń, 14,30. Słuchowisko.

„Cztery wiatry”. 15.00, Wiad. gosp. 15.15.
Muzyka, 15.25, Życie kulturalne, 15,30. Ode.
pow. 15,45, Koncert rozrywkowy. — 16,25,

Chwilka społeczna P.M.S, 16.30, Recital
fort. Angeliki Morales, 17.00. Nabożeństwo

z Ostrej Bramy, Kazanie prof. Bronisław .
Pągowski. 17.50. Przegląd wydawnictw.
18.00. Pogadanka aktualna. 18.10. Przemó-
wienie Kier. Okr. Urzędu WF i PW. 18.15.

Wil. wiad. sport. 18.20, Audycja dla wszyst
kich. — „Muszę skończyć szkołę powszech

ną'. 18.50. Pogadanka aktualna. 19.00, Au-

dycja dla Polaków za granicą. 19.30. Moza
ika muzyczna. 20.10. Zespół harmonistów

warszawskich. 20.30. Nowości literackie о-
mówi Jan Lorentowicz. 20.45. Dzien, wiecz,
20.55. Morze — koncert. 22.00. Wesoła sy-
rena — Wiosna. 22.30. Muzyka taneczna

22.55, Ostat. wiad. dzien. radiow. 23.00. Mu
zywa taneczna. 23.00. Zakończenie programu

WROCWARAORZA WIK SIDA AAM

Giełda warszawsiia
z dn. 2. 4. 37.
Dewlzy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 100.20
Amsterd. 288.70 289.42
Londyn 25.79 25.66
N. J. czeki 527 528'|,
Paryż 24.24 24.30
Praga 18.40 18.45

Akcje:

Bank;Polski 100.00 100.25

Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 64,75
” ” „2. 63.70

5 proc. konwersyjna —
„4 kolejowa 53,25 53.50
„ dolarowa 54.50 kupon 0,31
„  premj. dolarowa 45.00
„į stabiliz. 368.00 kupon 81.64
„ „„konsolid. 52.75 51.50

Waluty:
Doł. amer. 528 525 | pół
Marki niem. 123.00 120.00

Giełda zbożowo -towarowa
i Iniarska w Wilnie
Dnia 2 kwietnia 1937 r.

Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.
f-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun-
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

szych ilościach.

a
J
a
D
U

W złotych:

Żyto I stand, 696 g/l *) 25.25 — 25.75
Żyto II stand. 670 g/l *) 24.50 — 25.00
Pszenica I stand. 730 g/!*) 30.75 — 31.25
Pszenica II stan. 710 g/!*) 29.25 — 29.75
Jęczmień I stand.

678/673 gł] 24.00 — 24.50
Jęczmień II stand. 649 g/l 23.00 — 23.50
Jęczmień III stand.

620,5 g/l 22.00 — 22.50
Owies I stand. 468 g/l 2450 — 2300
Owies II stand. 445 g/l 21.75 — 2275:
Gryka 610 g/l 30.00 — 31.00.
Siemię lniane b. 90*/ £-00
ki AG l. 46.00 — 47.00
Len trzep. stand. Woło- а

ь „1700.00 — 1740.00

I sk. 216.50 = c

960.00,— 1000.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których .

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze=.

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej

200 klm.

R 7557-5553

miała ważny powód, żeby uciec na

drzewo. Okazało się, że była to sa-

mica, która świeżo urodziła małe,

Nie chcąc narazić dzieci, uciekła na

drzewo w nadziei, że nam zmyli
ślad. W! klatce szalała z tęsknoty.

| minie się zachciało tych jasnych

panterzątek. Małe są jeszcze rzad-

sze od starych. Teraz dopiero zaczę-

ły się prawdziwe poszukiwania.

Przez dwa dni myszkowaliśmy po

dżungli badając wszelkie napotkane

ślady, spodziewając się, że któreś

zaprowadzą nas do legowiska. I za-

prowadziły. Miejsce było niezwykłe:

zagłębienie pód drzewem. Pante-

rzątka — było ich dwoje — ledwie

zaczynały przeglądać na oczy.

Wiožylišmy je do worka jutowe-

go; zabrali do obowiska, nakarmili

mlekiem z puszki przez bambusową

rurkę i postawili w małej klatce

obok matki. Wściekłe miotania usta-

ły jak ręką odjął Stara uspokoiła

się, popatrzyła na dzieci i pierwszy

raz od wzięcia w niewolę, położyła

się i usnęła. Dzieci były bezpieczne.

Matka jest obecnie w rękach.

właściciela cyrku, który zamówił u

mnie jasną panterę. Małe dostały

się do ogrodu zoologicznego wSt.

Louis. Ja zaś mam wspomnienie

rzadkiego. wyczynu: zestrzelenia z .  drzewa żywej pantery. | (D. <. 8]   
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ainowszy polski film sensacyjno-krymiralny

Reżyseria W. TARŻAŃSKIEGO

w rol. główn: Król Cyganów, niezrównany wykonawca romansów cygaf-
skich ALFRED RODE i żywiołowa cyganka MIRA PERY. CHÓR CYGANÓW
ALEXA IGLESCO. Orkiestra kubańska. Słynny Jaz Symfon. Lucjana Goldy |;
60 osób Królewskiej orkiestry Cygańskiej wykona „2-gą Rapsodję Wę-| W ro'. gł. Żelichowska Chu!ski, Sielański, Różycki i in.
gierską'' Liszta. Cygańskie tańce, śpiew, sentyment, romantyzm. Imponu-|| Nadprogram: piękna kreskówka p.t.: NOCNA PEŻYGODA, aktualia
Jąca wystawa. Nad program: Atrakcje i aktualia. Początek o godz. 2-ej Biłety honor. i bezpł. nieważne

Honorowe i zniżkowe bilety nieważne
   
 

CGIING Dziś Najwybitniejszy film najnowszej produkcji 1937 r.

DAMA.
KAMELIOWA г 57
W rol. głównej Nad program: Piękny DODATEK KOLOROWY pt. „KUWIOŚNIE! iin,

Uprzejmie prosimy o przybycie na początki seansów punktualnie 2, 4,
6, 8 i 10.15 bil. honorowe bezwzględnie nieważne.

A UWAGA! Premiera iilmu „Dama Kameliowa* jest zapoczątkowaniem
rewelacyjnego konkursu, dostępnego TYLKO dla publicz-
ności naszego kina! Nagroda: BEZPŁATNY PRZEJAZD i

  

SEROWAR
specjalista, długol.
praktyka zagr. po-
szukuje pracy. Wi-

gjlenska 52—16 Ko-
%|zar W. 147

; EMERYT
9 technik, diugoletni
$ |kierowin robót droż-
ё 

 

ROBERT TAYLO R 8-DNIOWY POBYT W PARYŽUPODCZAS WYSTAWY OR ši =

MIĘDZYNARODOWEJ! Szczegóły w kinie, g|przejmy,  zrównowa-
® zony, najlepsze świa-

(03 BUS SSE EISS T O
—-— p |can o iiii TA"Gausus | DO SPRZEDANIA > Bejciie” 2 facho-

Największy wybór modnego, gwarantowanego dwa łóżka na kana- * jwą,. zarząd domu, 

ši dyjskich siatkach z majątku, kasjera, etc.

|©| u ww i si włosianemi  matera- Mkromne warunki, A-
dres w redakcji,cami, żelazne łóżko, J

u
ż

n
a
d
e
s
z
ł
y

os
ta
tn
ie

n
o
w
o
ś
c
i

m
a
t
e
r
i
a
ł
ó
w

 

 wžc hrześcijań- Wilno ści ‚ ż -
łe wytwómi W. NOWICKI wem 30 еег ies 9  powalaŁŁO| OCHMISTRZYNI

ną sezon wiosenny i letni polżcamy fortepianu, obrazy i gul, $-to Jańska 6 |Poszukuje pracy sa-

obuwie: spacerowe, wizytowe, Sportowe| stalugi. Przewodnik GI 35) modzielnej do  nie-
rzymki, Katolicki za rok 35 i dużego majątku, znadziurkowane, brezentowe, modne wiatrówki, opanki, %_i0dadać od 1 е TWA

2 z adis obrze ię, -gandiówki, sandalki i t. d.

Pocz. o g. 2-ej

Fiim najwięk-
szej miłości
i prawdzię
życiowej

 

Codziennie nadchodzą nowości sezonowe do GE Mostowa 19]$ PRACA į,spodarstwo, wyrób
Film ten nie tylko się ogląda, TEN zh — [6 ZAOFIAROW. Ż e SeFiLM SIĘ PRZELYWA | NASIONA S SSBICER 35—19 odFilm nad którym pracowano w stu-

diach i laboratoriach 2 lata Metryką Pani jest Jej wygląd ia Othmistrzyti godz. 10—3 pp. —
oliZaniedbanie i braki czynią Panią starszą. Od Jej chęci i woli hodowli krajowych i Selas Ga ies I

- załeży, by wygląd świadczył o jak najmiejszej ilości lat, Wystar- Si z ch 5 ь
= czy zwrócić się do hajwiekszego w Wilnie Zakładu i Stasi zĘjazzać, Ss ac й ZGURY ;
= && A Oceny Nasion poleca |, е PO

s N E 0- K 0 Ss M E T Y K A Wileński _ Spółdziel- = Od 1-6 wie: *N*6%0000005000000=

która na wszelkie dolegliwości zewnętrzne Pani znajdzie czy Syndykat Rolni- ы ! ZGUBIONE
skuteczną radę. JAGIELLOŃSKA 16-6, w godz. 10 19Ą czy. Wilno, Zawalna|KUCHARKA- | książkę wojskową wy

WWARBEDĘDGHTWGREDOOWWADEYCHERUWODEPADUWUPOBUDEJE9 telef. 323. Cenniki daną przez 4 p. p.
wBaR o PADA, GOSPODYNI leg. w Kielcach oraz

| potrzebna na wieś. jeg > Woj
PS 7 п legitymację ojew.

DO SPRZEDANIA aa w z” i Biura Fund, Pracy

pieski 6-cio  tygod-'o—10 wieczór.Wilno,wszystko wydane na
niowe rasy małych Hotel „Bristol“ Ma- 8% Piotra Borowca
pudli. Bielmont, ul twiejewa. zam, w Wilnie ul.

ZAMKOWA 9 Dar 3 m. 2, „Styczniowa 3 m. 1

   

  
 

Fradric M ARC H, Lionel Barrymore, WarnerBaxter |i Zegarki szwajcarskiej] wyregulowane. _ Biżuteria, złoto, srebro, SPRZEDAM ł-vańca 4 200000000404404000540

Świetny dodatek kolorowy p. t: ZAKOCHANEĘMAŁPKI"3 M Platery nowe fasony. LE spożywczy. Wi- PRACA ł pomożmy $
P> R KI di najn. aktualią 3'Reperacje zegarków z gwarancją. uj eis 52—11 : : : i POSZUKIWį Šš BLiźnim $

UlkktiėsMdA "="4 mIESZKANIA $ -| >>>
Polskie Kino | Królowa polskiego ekranu pPOGG©©G©G į I PokosE jj ADMINISTRACJĘ WDOWA

CZYTAJCIE 1000-----21—4040G00 domu przyjmie ka + trojgiem dzieci, w

Światowid| Jadwiga Smosa s Lim ETNAZ I ROZPOWSZECH- słoneczny z całodz. ciwy, sady, wodu choroby i nę-
utrzymaniem do wy- skromnych wymagań, dzy: Prosi o pomoc,| NIAJCIE PRA5Ę

 

 

    

 

 

 

° ° ° 66 najęcia. Antokol, Pia- „ Adres w admin, „Dz.
К ad pro ram" ski 699 sze x Wileńskiego".W monumen Nad g NARODOW ki9-4. dzo dobre refe:

rencje. Zgłosz. do Ad-,talnym fiimie 33 atrakcje | z cz SR
= 060666 | Poszukuj Sukistrėnii pod HK OH OR E

tamže adres, °

Nasiona. awk Lsiedoakio pok. 6 "NAUCZYCIELKI, |umierający mie ma= = kuchnią w šrėdmie- korepetytorki, cho ani bielizny, ani о-gwarantowane poleca Gospodźistwo Ogrodnicze EF U T R A Е ściu, Zgłosz. do adm. wawczynie. > sa S
Е „Dz. Ми dla „K. aaa, :ist od 18607. W. WELER (107 š Е W”. ^ 320° Skai ke e = PAZ

Wiino, Sadowa 8 | Leon Łopuszański Е ОНА ‘………………“і ca Wojew. Biuro Fun- oz S
amkowa 4 = : NAUKA duszu Pracy, Poznań- poleca go (TAS,Róże i Dal i e BE PŁASZCZE dana ście Uzadko $ aka 2, tel. 12-96, | Żamkowa 8,

Cenniki wysyłamy bezpłatnie. = SESI SIUoGĖLS zais SLE=a | L OE
MROGAKICAROOB 0TDADDODREDUDT GPGBGR2BDI * TT TECHNIK jŽ Wieki wybór. Ceny niskie 5) Links | Instytut og 2 >.aa =>
sd E MMS wykwalifikowany ł й >Ni i KAROWAИ | — | Germanistyki dłoni "praktykąsiem mogłabyzarobić

as ona OBORYZANEPRE ROTŚR TOORASOK AA OAR ёS Z+40080000043 06000 OaZ Robak Kae |nicze, ES В pić 3 akadu
ontrolowane przez Stację Oceny Nasion w Wilnie GRAMOFONY i PŁYTY KUPNO _torjum Szkoln.) żaka a |" szyny. Łask. ofiary

| ZBAWI na „kupno maszyny”
Student szenia: Wilno, ul. Po- przyjmuje adm. „Dz.

łocka 13 m. 8 pod Wil”, tamże adres
U.S.B., fachowy kore- P. Sz. 702 й :

' м а ' į € > K plac wł. ziemi 1038 pętytor, udziela lek- —— Па ЕУЕ
= 3 a (m pod owoc. O$ro- cyj z matematyki, H- MIERNICZY | GINIE

CENTRAL poleca poleca z 'ej pranży Ch:zescłjańska F-ma PDA įA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYLH | DO SPRZEDANIA.

 

wiino, Zawalna 28, tel 21-48
Cenniki na żądanie bezpłatnie

 

 

 

 

RRABIEJ && Wil dem, strona słonecz- ii E i głod: tr.
й no, ui, ckiewicz zyki i chemii, Ceny dyplomowany z dłu- z głodu i strasznej

nar un" Auda | : uł. Mick ! a) 6 : na. Cena 7.500 zł. Na przystępne. p pa goletnią praktyką po- biedy inżynier z żo-
j Tamże przedśw ąteczna wyp zed *ż naczyń Zwierzyńcu koło ul. ną 7—5, szukuje pracy umier-j ną i dwojgiem ma-

Rad Iść życia ! 3 Tomasza Zana, Infor- niazych  przysieglych,į łych dzieci, O ratu-

to Dra wyk. yst ma Era 5 des be STUDENT U. S. B. lub przyjmie bezpo-| nek dla nieszczęśli-
= orzystanie czasu, m. 9 od go rzygoto i - šredni - wej rodzin do-

AE ROEKADĄCESYTA OCIOA AZOTY SLTRYŻ: DAWOACĄ DEO R NSE OKWEEDS
Е d b 4 Galanteri d i mz 4 popol. 745 Elas wTi sebenauabadają 9 starczenie т :;:;‘"5;

czyli 0 ry zegarek a d«msx<a, m:Ska I dzie inna joraz udziela fachowo milijne, kreślenie i t. odzieży, opału i bie-
ONE, gwarantowane _ poleca: Wielki wybór. Naniższe ceny. Poleca PIANINO korepetycjj w zakre- d. Wykonanie solid- lizny prosi gorąco:

JULIA GNIADKOWSKA krzyżowe w dobrym sie gimn. może być ne, ceny umiarkowa- CARITAS, Zamkowa
Ww IUREWICH Mickiewicza 4, stanie marki zagra- za pokój w  śród- ne. Uaskawe oferty Nr. 8.

' - 3 tei. 25-15wWilnie WILNO, UŁ. WIELKA 26 nicznej sprzedam za -mieściu, Zgłoszenia kierować: Wilno, Kal 5
Gorsety. Pasy lesznicze: wyrób własny. Reperacje e zł. ul. Sawicz 11 do Adm. „Dz. Wil” waryjska 16 m. 8-a„960600

 

==POTI TT E III S S KITarenose, @. 11, 749,pod „Korepetytor”,  „Mierniczy A. S“, A

AOS Wilno, ul. S 1, czynna od godz, 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, x odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, acki zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—; =: sa imetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty rł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w driale ogłoszeniowym zasłowo 5, ałowo tłuste zł, 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wierez druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega
sobie prawo smiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje sastrzeteń miejsca.
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