
 

 

 

„rządowe,

"nia członków Stronnictwa Narodo-| których przemawiali p. adw. Z. Sty-

nie w kołach politycznych wywołał

*kalnej „Ere nouvelle" Gaboirau pt. mi związane jest silnie z
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JAN KAZARNOWICZ
PROBOSZCZ PARAFII TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W ZABŁOCIU

zmarł dnia 4 kwietnia br, w wieku lat 75, kapłaństwa lat 50, pasterzując na
posterunku zabłockim lat 37.

Wyprowadzenie zwłok z plebanii do kościoła w Zabłociu nastąpi w środę
dnia 7 kwietnia o 5 wieczorem, pogrzeb w czwartek 8 kwietnia o 11 rano.

: Powiadamiając o tym bolesnym wydarzeniu, Przewielebne Duchowieństwo
i Ogół Wiernych Katolików, Kapłani dekanatu Wasilskiego polecają utrudzo-
ną duszę ś.p. swego Seniora miłosierdziu Bożemu i proszą serdecznie Rodzinę,
Kolegów i życzliwych Znajomych o udział w modłach i uczestnictwo w żałob-
nych obrzędach. я

Dobry Jezu — a nasz Panie —dai Mu wieczne spoczywanie..,

Imieniem Dekanatu Wasilskiego: X. IGNACY CYRASKI, dziekan,  
Ofensywa na froncie baskijskim

Krążowniki powstańcze bombardują wybrzeże

AKCJE LOTNICZE szę, donoszącą, że w zatoce Baskij-

PARYŻ 6,4. Z San Sebasian do- | skiej znajdują się krążowniki po-

noszą, że samoloty powstańcze roz-| wstańcze „Canarias', „Espana“ 1

rzuciły nad krojem Basków ulotki w | „Almirante” Cervera'. Gwałtowna

języku hiszpańskim i Baskijskim, kanonada, słyszana w ubiegłą nie-

podpisane przez gen. Mola. Wedle|dzielę wieczorem i dziś w nocy ok.

ulotek, powstańcy postanowili defi-|godz. 2, wywołana była — jak dono-

nitywnie opanować Hiszpanię  pół- szą z Bilbao — ostrzeliwaniem przez

nocną i wzywają wojska baskijskie |te krążowniki wybrzeża baskijskie-

do poddania się, obiecując utaska-|go. —
wienie wszystkich, którzy złożą
broń, oraz grożąc bombardowaniem|
w razie oporu. | BASKIJSKIM.

MADRYT 6.4. Agencja Havasa| VITORIA. 6.IV. Agencja Havasa

donosi: powstańcze eskadry lotnicze | donosi, że ofensywa powstańcza na

dokonały w dniu wczorajszym prze- | froncie baskijskim robi stałe postę-

lotu nad okolicami Narango, gdzie py. Lotnicze eskadry powstańcze
zrzuciły szereg bomb na pozycje|dokonywały w *'ciągu całego dnia

| wczorajszego przelotów nad wzgó-
OFENSYWA POD GUADA- |rzami, otaczającymi Durango oraz|

LAJARA | dolinę, wiodącą w kierunku Bilbao,|

SIGUENZA 6.4. Havas donosi:|rozpraszając ogniem karabinów ma-|
wojska powstańcze rozpoczęły wczo | szynowych tyłowe  koncentracje

raj na odcinku Guadalajara ofensy-|wojsk rządowych.

wę wiytwiadowczą. Operacje rozgry-| :

waijąsię między drogą, wiodącą do! 05 KLM. OD OCHANDINO.

Aragonu a doliną Tajuny. |  SALAMANKA 6,4. Główna kwa-
OSTRZELIWANIE WYBRZEŽA tera powstańcza komunikuje: na

BASKIJSKIEGO. | froncie biskajskim, pomimo deszczu|
SANIT JEAN DE LUZ. 6.IV. Ra- li gradu, zostały zajęte linie wojsk

diostacje francuskie przejęły depe-| rządowych, odległe o 5 klm, od O-

OFENSYWA NA FRONCIE !

 

Otwarcle |.

„DWORKU KRESOWEGO”, pasžreciann
WILNO, ŚNIADECKICH 1 TEL. 21-32

nastąpi w sobotę 10 b. m.;

 

 Po wypadkach w Sokołowie
Masowe aresztowania narodowców

W związku z akcją bojkotową,|dlec i oddano do dyspozycji sędziego

iktórą objęty został powiatsokołow: śledczego. :

ski i ktėra odbila się szerokim есвет|— W niedzielę, w Sokotowie Podl. i

w całym kraju, przeprowadzone zo-| Radzyniu Podl odbyły się zebrania

stały w sobotę masowe aresztowa-| członków i sympatyków S. N, na

wego w tym powiecie. Aresztowania | pulkowski i p. Czesław Grądzki. Ty-

objęły ogółem 15 osób, w tym 2 kie-| siączne tłumy manifestowały swą

rowników placówek. Pięciu spośród|wierność idei narodowej i wolę od-

aresztowanych przewieziono do Sie-| żydzenia kraju,

Niezwykła zmiana we Francji.
Rntyklerykali za kościołem

PARYŻ 6,4. Duże zainteresowa- wizji „wego stosunku do katolików.
Stronnictwo radykalne, jak wia-

artykuł redaktora naczelnego rady-|domo, wszystkimi swymi par

polity.
radykali”, w antyklerykalną i zasadą rozdziału

którym autor wskazuje na rozmowy|kościoła od państwa. Ewentualna

odbywające się między wpływowy- | rewizja stosunku tej partii do kato-

"ataki nieprzyjaciela. na Casas del
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Petarda w gmachu uczelni
Zajścia na Politechnice Warszawskiej i S. G. G. W.

W] uzupełnieniupodanej wczoraj
telefonicznie wiadomości o zajściach|
w poniedziałek na Politechnice war-
szawskiej należy dodać, że wykłady
zostały wznowione na 3-cim i 4-ym
roku studiów na Politechnice i w
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej
sikiego, oraz na wszystkich seme-
strach w. Szkole Głównej Handlo-
wej.

Frekwencja na Politechnice i S.
G.G.W. była minimalna ze względu
na dopuszczenie do gmachu tylko
studentów zarejestrowanych na VIi
VIII semestr. Wchodzący na uczel-

chandino. Kontrataki wojsk rządo-
wych, poparte przez czołgi, zostały
odparte. Nieprzyjacieł poniósł znacz
ne straty, pozostawiaj na polu
bitwy licznych zabisik, 50 milicjan
tów przeszło na linie powstańcze z
bronią. W ciągu walk, jakie toczyły
się onegdaj i wczoraj, nieprzyjaciel
stracił na tym i przeszło 600
zabitych, do niewoli wzięto 500 jeń-
ców. °

Na odcinku madryckim odparto

Portal. Straty nieprzyjaciela prze-
wyższają 40 zabitych. Odparto na-
stępnie powtórny atak wojsk rządo-
wych, poparty przez. czołgi na odcin
iku Pingaron. Zniszczono 3 czołgi.nie
przyjacielskie. °  Na froncie południowym panuje
względny spokój. |

|
KOBIETA W DYPLOMACJI|

AMERYKAŃSKIEJ : |

 

 

Posłanką Stanów Zjednoczonych w
stolicy Norwegii została p. J. Bor-

den - Harriman.

Kronika telegraficzna
** W przemyśle metalurgicznym Danii

rozpoczyna się strajk, w którym bierze
udział 60.000 robotników.

** Senat St.
odrzucił większością głosów projekt usta-
wy zakazującej strajków okupacyjnych.

** W Białogrodzie prowadzone są roko-
wania o zawarcie unii celnej Jugosławii i

Bułgarii, ®
** W Brazylii panuje nienotowana od-

dawna susza, W okolicach Riacho do San-
guo Mojaguaribe 18 tys, ludzi jest naražo-

 

 imi osobistościami rządowymi a do-| licyzmu, stałaby się więc głębokim

minikanami, zapytuje, czy partia ra-| przewrotem w układzie stosunków !
dykalna nie powinna poddać re-| politycznych we Francji.

- alka z Anglikami w Indiach.
own m

nych na śmierć głodową. rac
** W Rzymie oczekują w tych dniach

wizyty dr. Ley'a szefa niemieckiego Fron-
tu pracy.

inowego wojewody lwowskiego p.

Biłyka, która jest już zdecydowana,

spłacić . zaległości

Zjednoczonych A. P.|

nie poddawani byli bardzo skrupulat
nej kontroli.

Około godziny 12-ej zebrała się
w hallu S.G.G.W, grupa studentów
wznosząc okrzyki, skierowane prze-

Zaraz po rzuceniu świec dymnych
i gazów cała młodzież z protesorami
i personel Politechniki wylegt па
krużganki otaczające holl. W, kilka
minut potem nastąpił wstrząs i Ogiu

ciwko ostatnim zarządzeniom. Jed- | szający huk roziegi się w caikowi-
uocześnie rzucono świece dymn.
probówki z gazami cucanącymi. Ca-
iy gmach został wkrótce spowity gę.
stymi ikiębami dymu. Władze aka-
demickie poleciły młodzieży opuścić
gmach. Jednocześnie na godziny wie
czorne zwołane zostało posiedzenie
Senatu.

Na Politechnice w pewnym mo-
mencie do ogromnego hallu zaczęły
spadać pionące świece dymne, wy-
azielając z siebie kłęby żóitego, gę-
stego diymu. Jednocześnie zaczął roz
chodzić się przykry zapach gazu. W.
przeciągu kilkunastu sekund caly
gmach spowity został nieprzeniknio  ną chmurą dymu.

|cie zadymionym hallu. - 3
Po wybuchu wiadze akademickie

w pierwszej chwili zdjęty zupeinie
kontrolę przy wejściu, wpuszczając
i wypuszczając kazdego. Następnie
zamknięto cały gmach. Potem wez-
wano miodzież do opuszczenia $ma-
cmu, a jeanocześnie woźni nie c...
nikogo wyjpuszczac. roucja usilowa-
ła wstrzymywać wychodzących.

Wreszcie: po wielu jeszcze sprzecz
nych zarządzeniach władzy studen-
tów wypuszczono.

Jak iniormuje „Robotnik“ w Po-
litechnice petardy dymne usuwali
woźni w maskach gazowych.

Ostra kontrola w szkołach wyższych.
WARSZAWA 6.4. Wi godzinach

rannych wykłady na politechnice
warszawskiej nie były zawieszone,
Szósty i ósmy semestr odbywał swe|

mickiej. Towarzystwo to prowadzi
wśród młodzieży akademickiej pro-

pagandową pracę prorządową.

Równie ostra kontrola zaprowa-

zajęcia normalnie, Gmachpolitech- | wadzona była na SGGW, gdzie
niki był ze wszystkich stron obsta-|wpuszczono wprawdzie

która sprawowała.

| diów, ale legitymacje ich kontrolo-

Kuchnia akademicka  funkcjonu-|
je normalnie, przyczem komisarycz-,

ny zarządca Bratniej Pomocy prof.|

Straszewicz wydał polecenie hono-

rowania bonów obiadowych, wyda-|
wanych wyłącznie przez towarzy- |

stwo przyjaciół młodzieży akade-:

wiony policją,
również kontrolę przy wejściach.

studentów

trzeciego i czwartego roku stu-

wała osobna komisja, złożona z per-
sonelu szkoły i policji.

Wokół gmachu SGGW. skoncen-
trowana była w dużej ilości policja.

Podniecenie śród młodżieży aka-

demickiej w Warszawie jest bardzo

duże.

Zmiany w administracji
WARSZAWA 6,4. W! najbliż-

szych dniach wraca do Warszawy
P. Prezydent R. P. oraz niemal
wszyscy członkowie rządu, którzy

. wyjeżdżali na ferie świąteczne. Ju-
tro obejmuje urzędowanie premier

gen, Składkowski. Aktualne więc|

stają się zmiany na wyższych stano-

tecznie załatwiona będzie nominacja|

 

|
|

 

a chodzi tylko o podpisanie dekretų.
Zajść mogą też jeszcze zmiany na

stanowiskach innych wojewodów. W
tej sprawie, po ostatnich wypadkach

no Wołyniu, mówi się jeszcze raz o
ustąpieniu wojewody  Józefskiego.

Poza tym załatwiony będzie cały
szereg nominacyj w centrali mini-

| wiskach  administracyjnych. Osta- sterstwa spraw wewnętrznych.

O zmianie rządu teraz nie ma

mowy. W związku z akcją p. Koca

zajdą tylko zmiany na stanowiskach
| kilku ministrów.

| płata zaległości podatkowych pożyczkami
państwowymi

WARSZAWA 6.4. Wikrótce ma kami państwowymi,
się ukaząć w „Dzienniku Ustaw”
rozporządzenie ministra skarbu, na

podatkowe, po-

jak pożyczka

konwersyjna z 1924 r., konsolidacyj-

na z 1936 roku, narodowa i wszel-
podstawie którego można będzie kie inne, nie wyłączając 3-procento-

„wej renty ziemskiej,

wstałe przed rokiem 1934 pożycz- talk można było regulować zaległości

którą dotąd i

w podatkach.

Przeciw uciskowi Polaków
Deklaracja stronnictw polskich;w Czechach
MOR. OSTRAWA 6.4. Po doko-

nanej konsolidacji politycznej
ności polskiej w Czechosłowacji, któ

lud-|
republiki Czechosłowackiej w oś-
wiadczeniu z dnia 20 lutego 1937 r. o
polityce mniejszościowej, że kwestje

rej wyrazem było utworzenie komi- mniejszości polskiej załatwione zo-
tetuPe zw staną w duchu sprawiedliwości i bra
polskich, Polska Socjalistyczna Par-  terstwa, wzywają rząd, by jak naj-
tia Robotnicza, Stronnictwo Ludowe| rychlej przystąpił do zrealizowania
śwpsak, as tych zgodnych postulatów całej pol-
chwaliły w dniu 3 bm. wspólną a|skiej ludności. Delklaracja wzywa ca
ję. łą ludność polską do wytrwania w o-
W deklaracji tej, stronnictwa, po| bronie swej sprawy, a przez mężną

wołując się na przyrzeczenie rządu | 2 sr bee ie = poparcia
lążności swych stronnictw. 
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jego sekretarki zwołano konsylium,

złożone z miejscowych lekarzy. Do-

ikonano zdjęć, roentgenowskich, któ-

re lekarzy wprawiły w przerażenie,

Informacje, jakie z różnych stron

nas doszły, układają się w obraz, z

którego wynika, (że niedobry stan

Karola Szymanowskiego był od dość

dawna stwierdzony, lecz nikt nie|W płucach z gwałtowną szybkością

przypuszczał, aby koniec był tak posuwał się proces gruźliczy, który

blisko. Wiedziano, że Szymanow-|w ciągu kilku miesięcy poczynił za-

straszające postępy; lekarze porów-

nując zdjęcie roentgenowskie z po-

przednim zdjęciem, dokonanym w

listopadzie, ledwie uwierzyć

że proces ten posunął się talk dale-

ko. Równocześnie gruźlica zaatako-

skiemu jest coraz trudniej mówić i

że czuje się coraz bardziej osłabio-

nym, a gorączka, mniejsza lub więk-

sza, nie opuszcza go w. ogóle. Zda-

wało się wszelako, że stan taki mo-

że potrwać jeszcze przez czas dłuż:

szy. wała krtań i zaczęła się przerzucać

Szymanowski przebywał w Gras- |do jamy ustnej, gdzie powstały

se (koło Cannes) od późnej jesieni,| pierwsze gruźlicze ramki.

na skutek polecenia swego lekarza Szymanowski mówił już z trud-

paryskiego, który uważał klimat|nością; również przelykanie przy-

Grasse za najlepszy dla chorego.|chodziło mu z największym trudem.

Szymanowski mieszkał sam w hote- O pracy nie było już mowy. Był tak

lu; zrazu nie czuł się jeszcze bardzo| osłabiony, że wstawał tylko na kil-

źle i mógł pracować. Wykańczał|ka godzin dziennie, siadał na fotelu,

„Litanię“ (do słów Lieberta) i kon- słuchał radia; gazety czytała mu se-

cert fortepianowy, który miał nosić kretarka.

nazwę „Concertino”. Zaczął również Z przełykiem było co raz gorzej;

szkicować motywy do nowego ba- | pod koniec pobytu w Grasse mógł

letu pt. „Wędrówki Odysa“. Li- Szymanowski przełykać już tylko

bretto do tego baletu opracowywał ; śliskie potrawy, jak ostrygi, jajka

równocześnie w Paryżu Lechoń. na surowo itp. Niemożliwość inten-

Stan zdrowia |kompozytora z sywniejszego odżywiania  wycień-

dnia na dzień się pogarszał, W! poło- | czyła go jeszcze bardziej.

wie lutego, po przybyciu doGrasse| = Zdecydowano wyjazd do sana-
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placówki Orbisu.

Szereg dalszych karteli
ulegnie rozwiązaniu

"AWARSZAWA 6.4. Na posiedze-|prowadzonej przez rząd polityki

niu komisji cen przemysłowych,|cen należy. te kartele rozwiązać.

które odbyło się w ministerstwie Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Przemysłu i Handlu dnia 5 bm. pod-|kontynuuje obecnie prace w celu

dano obszernej dyskusji sprawę u-|stwierdzenia, które z obecnie istnie-

stosunkowania się rządu do karteli.|jących karteli należy rozwiązać i

WI wyniku dyskusji komisja cen|przedłoży w terminie najbliższych

przemysłowych podzieliła pogląd| dwóch tygodni szereg nowych winio-

ministerstwa, że w obecnej chwili| sków p. ministrowi Przemysłu i Han

istnienie  <ałego szeregu  karteli| dlu. Nadto ministerstwo podda szcze

dawnych i nowopowstałych, zwłasz-|gółowej analizie, które czynniki po-

cza w zakresie przemysłu przetwór-| ża naduierną kartelizacją, przyczy”

czego powoduje skutki gospodarczo| niają się obecnie do niepożądanej

szkodliwie i że z punktu widzenia gospodarczo zwyżki cen.

Płk. de la Rocque o francuskiej partii
społecznej

PARYŻ 6.4. Płk. de la Rocque de Feu". 80 procent członków fran-

wygłosił wczoraj przemówienie, któ, cuskicj partii społecznej, według de

re było nadane przez prywatną sto- la Rocquea, nigdy nie należało do

cję radiową. Dotyczyło ono skiero-| „Croix de Feu. Mówca wyraził na-

wania sprawy jego do władz sądo- dzieję, że zarządzenia wydane prze

wych i zarzutu odbudowy rozwiąza- ciwko jego stronnictwu mogą jedy-

nych lig. Płk. de la Rocque twierdzi, nie przyczynić się do jego rozwoju

iż ani nie odbudowuje, ani nie utrzy-| i powodzenia,

muje rozwiązanej organizacji „Croix |

e
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RADJOODBIORNIKI I RADJOSPRZĘTĘ
w NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

iMichał Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacja Hładowaniejakumulatorów, słuchawek i radigošbiornikous

FACHOWO, TANIO i SZYBKO. — — ROWERY I CZĘŚCI. |
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DRUGIE SINGAPORE

   

 

Anglii nie wystarcza baza wojenna Singapore, bo przystąpiła do fortyii-

kacji Hongkong, Na zdjęciu miasto Hongkong,

'šlano o Lugano, ostatecznie

|ndwiono wyjazd do sanatorium d-ra

Doutra w Lozannie.

mogli,

Ostatnie chwile Szymanowskiego
torium w Szwajcarii, jakiś czas trwa

ła korespondencja, początkowo my-
posta-

Szymanowski był już tak osłabio-

my, że z hotelu, w którymmieszkał,

musiano go wynieść na noszach.

Ambulansem lekarskim przewiezio-

no go do Cannes, skąd już pocią-

$iem w towarzystwie sekretarki, po-

jechał do Lozanny. i

Da Lozanny przywieziono chore*

go w Wielki Czwartek. Natychmiast

zwołane konsylium uznało stan jego

za bardzo ciężki, ale jeszcze nie tra:

cono nadziei. Niestety, wyczerpany

długą chorobą organizm nie mógł już

podjąć walki, chory gasł w oczach.

W. Wielką Sobotę rano przyje-

chała zawezwana telegraficznie sio-

stra chorego kompozytora, Stani-

sława Korwin - Szymanowska. Cho-

ry ogromnie się ucieszył, rozmawiał

z mią z ożywieniem, dopytywał o

wieści o rodzinie i poznaiolach.

Zdawało się, że nastąpiło lekkie po-

lepszenie.
W. niedzielę od rana było już

bardzo źle, pod wieczór zaczął się

chory uskarżać na drętwienie nóg;

nogi miał lodowato zimne; był to

już chłód śmiertelny. Zastosowano

zastrzyki dla podtrzymania akcji

serca. Siostra kompozytora, która

przywiozła flaszeczkę wody z Lour-

des, dała mu ją do wypicia. Zwilżo-

no mu również nią twarz, która

| przedziwnie wypogodniała i rozja-
śniła się.

Szymanowski był człowiekiem

bardzo religijnym, szczególny kuli

miał dla Matki Boskiej; obrazek

Matki Boskiej Częstochowskiej za-

wsze stał na jego nocnym stoliku;

stał też przy nim w godzinie śmier-

ci.
| Na skutek zastrzyków chory za”

padł w lekki sen, ale oddechmiał

coraz szybszy; następowała agonia.

O godzinie 11,45 w nocy (według

czasu szwajcarskiego) wydał ostat-
mie tchnienie...

 

 

Naturze trzeba
pomagać

Ta kardynalna zasada ma swój specjal-

ny „ciężar gatunkowy” gdy idzie o wycho-

wanie dziecka. — Tu kwestia odżywiania

jest najważniejszą. Dziecku trzeba pomóc,

— Pamiętajcie więc o  „Jecorolu' który

znakomicie wzmaga apetyt, sprzyja

wojowi, wzmacnia ustrój dziecka będąc

jednocześnie ulubionym przez dzieci przy-

smakiem. — „Jecorol” to zdrowie dziecka.

Frontem do konopi
Na marginesie książki Proi. J. Jag-
mina „Uprawa i wyprawa konopi w
Italii, Jugosławii i na Węgrzech”.

Znaczenie Inu w życiu gospodarczym

Polski jest coraz bardziej doceniane nie tyl

ko przez czynniki rządowe, lecz nawet

przez szerokie warstwy społeczeństwa. Ina-
czej natomiast przedstawia się sprawa z ko

то2-

 nopiami, które dotychczas nie wywalczyły
i sobie jeszcze prawa obywatelstwa, mimo že
| uprawa konopi posiada u nas olbrzymie

! perspektywy.
! Jedną z największych przeszkód, na ja-
kie napotyka w Polsce akcja, zmierzająca
do zwiększenia powierzchni zasiewów ko-
nopi, jest — z jednej strony — brak umie-
jętności uprawy i wyprawy wśród rolników,

oraz z drugiej — brak odpowiedniej litera-

tury fachowej. To też książka Prof, J. Ja-

śmina „Uprawa i wyprawa konopi w Italii,

Jugosławii i na Węgrzech”, będąca wyni-

kiem naukowej wycieczki do ośrodków u-
prawy konopi południowych niewątpliwie
przyczyni się bardzo poważnie do rozpow-
szechnienia w Polsce rośliny, która razem

z lnem zapewni nam zupełną samowystar-

czalność włókienniczą.
Książka posiada 89 fotogralij, ilustrują-

cych poszczególne fragmenty uprawy i wy-

prawy konopi oraz maszyny do ich wypra

wy, napisana jest barwnie, przystępnie, za-

wiera wiele ciekawych i pouczających da-

nych nie tylko dla producentów -- rolni-

ków oraz przedstawicieli przemysłu  włó-
kienniczego, lecz również i dla każdego

„Szurego obywatela”, który choćtrochę in-
teresuje się możliwościami poprawy życia

gospodarczego naszego Państwa. Wydano

nakładem Towarzystwa Lniarskiego w Wil-

nie. Cena zł. 2.

 

Tragiczna Śmierć
Marii Konarzewskiej
Dn. 5 bm. w maj. Punżanki, pow.

święciańskiego tragicznie zmarła
25-letnia Maria Konarzewska, сбг-
ka zmarłego przed 2 laty gen. Kona-
rzewskiego.

Maria Konarzewska cierpiała na
silny rozstrój nerwowy. 

CY „E0SZYZMU
Rykow i Bucharin znów na ławie oskarżonych
MOSKWA 5.4. „Izwiestia” reasu-

mując oskarżenie przeciwko Bucha-

rinowi i Rylkkowowi, stwierdzają, iż

w lipciu 1928 r. Bucharin wraz z So-
ikolnikowem podczas plenum C. K.
patrii prowadził w tajemnicy poza

plecami partii rokowania z Kamie-

niewem o zmianie kierownictwa

partyjnego i polityki partyjnej, za-

wierając w ten sposób blok z troc-

kistowcami do walki

bę przeniesienia swej frakcyjnej

działalności na arenę  międzynaro-

dową, rozsyłając podczas 6-g0 kon-

gresu Kominternu ponad głowami

delegacji W.K.P.B. swoje tezy dele-
gatom zagranicznym,

Bucharin, Rykow i Ugłanow usi-

łowalii rzucić moskiewską  organi-

zację partyjną do walki przeciwko

C. K. partii Organ oficjalny zupeł-

nie wyraźnie pisze, że Bucharin i

Rykow byli 'w kontakcie z członka-

mi centrum trockistowskiego i zdraj-

cami ZSRR, usiłującymi zaprzedać

Sowiety faszystom. |
Poza tym Bucharin i Rykow byli

inspiratorami kontrrewolucyjnej gru-

py. Riatina, wreszcie podkreśla

dziennik, oskarżeni w dwóch ostat-

г bolszewiz- |

mem. Poza tym Bucharin czynił pró- |

nich procesach zeznali, i; Bucharin
i Rykow prowadzili z nimi rokowa-
nia i że wiedzieli o terrorze, akcji
dywersyjnej, szpiegostwie i szkod-
nictwie. | trockistów i bucharinow-
„ców — piszą „Izwiestia“ —; lączy
| „zwierzęcą nienawiść do kierownic-
| twa partyjnego, do partii bolszewic-
| kiej i do narodu sowieckiego”.

Dziennik stawia na jednej pła-
szczyźnie opozycjonistów. prawico-
wych i lewicowych, pisząc, że jedni
i drudzy są bandą postępowców,
wrogami narodu i najemnikąmi tm-
perializmu. I jedni i drudzy nie za-

wahają się przed niczem w walce
przeciwko dyktaturze proletariatu,
przeciwiko ustrojowi socjalistyczne

mu, celem restauracji kapitalizmu.

W, ikonikluzji dziennik domaga się
pelnego rozgromienia „bandy prawi-
cowych restaurantów kapitalizmu,
tak samo jak trockistów i wymierze=

nia im surowej kary rewolucyjnej*.
Powyższy artykuł organu  ofis

cjalnego nie
wątpliwości,
do pierwotnej koncepcji
rozprawienia się z opozycją prawi-

cową. Pokazowy proces Bucharina;

Rylkowa, Ugłanowai tow. uważać

należy za bardzo prawdopodobny.

 

 
Japonia przeciw Sowietom

Poważna sytuacja w Japonii
BERLIN6,4. Niemieckie biuro in-

formacyjne donosi z Tokio, że mini-
ster wojny Sugiyama na dorocznym
zgromadzeniu dowódców  dywizyj
stwierdził, że sytuacja Japonii, za-
równo w stosunkach wewnętrznych

jalk i zewnętrzno - politycznych jest
poważna. Szczególnie zaostrza się

Skrucha
Sowiecki literat W

MOSKWA 6.4. Na ogolnym mo-
kiewskim zebraniu pisarzy sowiec-
kich, poświęconym samokrytyce, m.
in. wystąpił Borys Pilniak, Wyraził
on głęboką skruchę z powodu utrzy

mywania stosunków z „wrogami na-

rodu Worońskim i Radkiem, wed-
iug wskazań których napisał kilka
utworów  kontrrewolucyjnych i zło-

żył przyrzeczenie, że więcej grze-

coraz bardziej sytuacja w . stosun-
kach z Rosją Sowiecką. Nowy pro-
gram wojskowy Japonii jest nasta-
wiony na zwalczanie daleko wschod

niej polityki związku sowieckiego.

W zakresie zbrojeń, mówił min. Su-

 

giyama musi być utrzymana równo:
waga ze zbrojeniami Moskwy:

Pilniaka
szponach 6. P. U.
/szyć nie będzie, oświadczając, że pi-

sze obecnie nową powieść „Pokole-

mie”, W! powieści tej Pilniak ma na-

|prawić wszystkie swoje błędy poli-

| tyczne. ai
Przypomnieć należy, że jeszcze

niedawno, bo 5 marca r. b. „Litera-

turnaja Gazieta” atakowała Pilniaka

|za trockistowski utwór „Powieść o
| niezgaszonym księżycu”,

 

Warazje nie będzje nowej partii w Japonii
Rząd nie bierze udziału w wyborach

TOKIO 6.4. Minister finansów

Yuki oświadczył przedstawicielom

prasy, że rząd nie będzie dążył do
utworzenia nowego

przed wyborami i nie będzie się

przeciwstawiał ponownemu  wybo-

rowi kandydatów dawnych  stron-

nictw. Nowe stronnictwo będzie u-

 

 
WARSZAWA 6.4. Dzisiaj w ko-

ściele św. Krzyża odbyło się uroczy-

ste nabożeństwo za duszę śp. Karo-

la Szymanowskiego.

"Triumnę ustawiono na wysokim

katafalku wśród zieleni. Na katafal-

ku leżały wieńce od rodziny, P. Pre-

zydenta R. P, Ministra Oświaty,

Ignacego Paderewskiego i zarządu

miasta.. 5

W prezbiterium miejsca zajęli:

przedstawiciele rządu, se;mu i sena-

tu, członkowie korpusu dyploma-

tycznego, zarządu miasta, Ikonser-

watorium muzycznego, profesorowie

wszystkich uczelni oraz związków: i

organizacyj artystycznych. SE

Nawę główną i boczne wypełni-
ły tłumy publiczności.

Mszę św. żałobną odprawił w
asyście duchowieństwa ks. Arcy-
biskup Gall.

Podczas Mszy św. chór i orkie-

stra Polskiego Radia wykonały na-
tchnione _ dzieło Szymanowskiego
„Stabat Mater“. Jako soliści wystą-
pili spiewacyOpery ||| |

Kazanie okolicznościowe wygło-

sił wicerektor kościoła akademic-

kiego św. Anny ks. Jachimowski

ła wyruszył (kondukt żałobny za-
trzymując się po
gmachem Opery i Filharmonii, gdzie

orkiestry pożegnały kompozytora

marszem żałobnym. Na Dworcu Głównym trumnę

stronnictwa |

Po wyniesieniu trumny z kościo-,

drodze przed:

tworzone po wyborach i grupować
będzie tych deputowanych, którzy
zmienią swe dbecne antyrządowe

stanowisko. Minister dodał, iż rząd

rozwiąże nowoobrany parlament, o
ile większość depitowanych nie u-
zna poglądów rządu co do powagi
sytuacji międzynarodowej i we-
wnętrznej Japonii.

12  aKOGŻÓĆ wm

Nabożeństwo żałobne
za duszę ś.p. Karola Szymanowskiego

przy dźwiękach marsza żałobnego
Chopina wniesiono do wagonu za-
mienionego na kaplicę. Specjalna
lokomotywa odwiozła wagon do st.
Szczęśliwce, skąd o godz. 23.40 od-
jedzie do Kralkowa.

Wzdłuż całej trasy konduktu na
ulicach paliły się latarnie spowite
kirem.

ANGLIA FORTYFIKUJE
HONGKONG
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pozostawia żadnych.
iż Politbiuro wróciło.

surowego



DALSZY ETAP
Rozwiązanie przez min. Šwieto-

sławskiego szeregu stowarzyszeń

młodzieży akademickiej oraz zawie-

szenie Bratnich Pomocy, jest dal-

szym etapem polityki zapoczątkowa-

nej swojego czasu przez braci Ję-

drzejewiczów.

U źródeł jej leży zarówno praśnie-

nie złamania środkami mechaniczny-

mi opozycyjnej postawy młodzieży,

jak i wyraźna niechęć do jej wytrwa-

łej walki o odżydzenie naszych szkół
wyższych. :

Walka ta jednak ma swoje głębo-

kie uzasadnienie w stosunkach pol-

skich. Dość przyjrzeć się naszym

zawodom wolnym, aby zdać sobie

sprawę 'z ich przerażająceśo zaży-

dzenia. Jeśli proces ten nie zostane

przerwany, niebawem wśród inieli-

gencji zawodowej Polacy stanowić

będą znikomą mniejszość. W Polsce

powstanie warstwa kierownicza du-

chem i krwią obca naszemu narodo*

wi, co się równa niebezpieczeństwu

wydania kraju w obce ręce.

Opinia polska coraz dokładniej

zdaje sobie sprawę z wagi i doniosło-

ści tego zagadnienia. Raz po raz bije

ona na alarm! Przejawy tego widzi-

my w setkach uchwał różnych sto-

warzyszeń i związków, grupujących

inteligencję polską, domagających

się „paragrafu aryjskiego”. Do wal-
ki z zalewem żydowskim wystąpiły

masy ludowe, które w większym je-

szcze bodaj stopniu zrozumiały natu-

rę tego niebezpieczeństwa.

Czyż wobec tego wszystkiego

młodzież może pozostać oboję:na?

Nie byłaby ona nierozerwalną

cząstką społeczeństwa, śdyby nie

czuła wraz z nim. Pozbawiona była-

by wszelkiej wyobraźni, gdyby nie

rnzumiała, czym to wszystko grozi

krajowi i w szczególności jakie to
konsekwencje sprowadzi na nią sa-
wą.

Czy ma ona, aby przypodobać się

ludziom „spokój „miłującym”, sprze-

dać za miskę soczewicy swoje pier-

worództwo i zrezygnować w przy-

szłości z roli prawowiiej warstwy

k.erowniczej w narodzie?

Nie sądzimy i wszystko wskazuje
na to. że i młodzież polska tak nie

sąd:', Dlatego też od tak dawna do-

pomina się ona ograniczeń przy

przyjmowaniu Żydów do szkół wyż-

szych,a nie mogąc się tego docze-

kać, usiłuje od nich się odciąć i wy-

tworzyć w uczelniach czysto polskie

Środowisko akademickie.
Jednym z przejawów tych usiło-

wań był wprowadzony przez mło-

dzież polską zwyczaj siadania w sa-

łach wykładowych oddzielnie od Ży-
dów. Zwyczaj stale przez Żydów
łamany, co doprowadzało do czę-
stych starć, które niejednokrotn'e

przybierały rozmiary większych

zajść akademickich.

Zdawałoby się, że nic prostszego,
jak w imię spokoju w uczelniach u-

senkcjonować prawnie ten słuszny

zwyczaj. Usiłował na tę drogę wejść

rektor Uniwersytetu Wileńskiego

jednakowoż protest opinii żydow-

skiej, upatrującej w tym zapowiedź

wyrugowania Żydów z Polski, od-

niósł taki skutek, że zwyczaj ten u-

sankcjonowany nie został.

Pamiętamy wszyscy, jakie to miało

następstwa w Warszawie i Wilnie i
w jaki sposób protestacyjne bloka-

dy akademickie zostały złamane.

Dowiadujemy się również, ile, aż

nadio surowych wyroków  ferowały

sądy dyscyplinarne. W szczególności

przywódcy n:łodzieży narodowej. w

wyniku działalności tych sądów. zna-
leżli się poza murami szkół wyż-

szych. Wreszcie pojawiło się znane

zarządzenie min. Świętosławskiego o

rozwiązaniu stowarzyszeń ideowych

młodzieży akademickiej i rawiesze-

n'u Bratnich Pomocy.

Przejdzie ono. niewątpliwie, do
historii naszych szkół wyższych i zaj:

 

SED: Linomn owi

MAŁA ENTENTA
„Informacje o naradach przedstawi-

cieli Małej Ententy są już nie tylko
bardzo różne, lecz wprost ze sobą
sprzeczne. Komunikaty urzędowe są
pełne optymizmu — węzły łączące
państwa należące .do Małej Ententy
zacieśniają się coraz bardziej, jest to
formacja polityczna mocna i trwała.
Różne wiadomości prywatne są peł-
ne pesym:zmu. Mała Ententa ledwie
> się trzyma i lada chwila się roz-
ест.

Powiemy z gėry — nie posiadamy
žadnych wlasnych informacyj, wiemy
tylko to, co znajdujemy w. prasie.
Czasem jednak jest się bliższym pra-
wdy śdy się bada naturę rzeczy, niż
gdy się wierzy informacjom dzienni-
karskim. Spróbujemy tedy zastoso-
wać tę metodę do zajmującej nas
dziś sprawy.
Mała Ententa, czyli porozumienie

Czechosłowacji, Rumunii i Jugosła-
wii posiada dobrą podstawę w rze-
czywistości, gdy chodzi o dwie kwe-
stie — odbudowę monarchii habs-
burskiej i dążenia rewizjonistyczne
Węgier. Wskazane powyżej trzy
kaństwa mają wspólne in'eresy i bę-
dą zawsze zmuszone do występowa-

 

nia zgodnego, śdy wejdą w grę
wskazane powyżej zagadnienia. Dla-
tego uważać należy Małą Enientę za
trwały twór polityczny.
Poza tym wszakże każde z wymie-

nionych trzech państw. ma interesy
właśne. Rumunia mysi myśleć o Rosji
io Bałkanach, Jugosławia o Wlo-
chach i o Bałkanach, Czechosłowa-
cja o Rosji i Niemcach. Pozatem w
polityce czechosłowackiej i rumuń-
skiej poczesne miejsce zajmuje sto-
sunek do Polski. Gdy przeto nabie-
rze aktualności którekolwiek z tych
zagadnień szczegółowych i dotyczą-
cych tylko państw poszczególnych,
natychmiast muszą się ujawnić róż-
nice poglądów, a czasem i różnice w
działaniu politycznym. Spoistość lub
tendencje odśrodkowe w Małej En-
tencie ujawniają się zależnie od ko-
niunktury politycznej. W chwzli o-
becnej widzimy raczej te dążenia od-
środkowe — oznaką ich jest, między
innymi, samodzielna polityka Jugo-
sławii w stosunku do Włoch.
Pod jednym jednak względem Ma-

ła Ententa zawodzi, Powstała ona z inicjatywy Czechosłowacji i była po-
| myślana jako jedno ogniwo w całym

systemie opartym o Ligę Narodów i
| e ideę „bezpieczeństwa  zbiorowe-
| go”. Otóż system się rozkłada, a
idea zawodzi. Te dwie rzeczy są po-
wodem „kryzysu“, jeśli się tak wy-
razić wólno w „Małej Entencie"”. I
zdaje się nam, że kryzys ten jest bar-
dzo istotny, Bo gdy przestanie ist-
nieć ów powojenny system polityki
europejskiej, gdy straci walor ideo-
logia genewsko - lokarneńska, na
której system ten jest oparty, to
wówczas strąci rację bytu i Mala
Ententa w dotychczasowej swej po-
staci.
Pozostaną oczywiście wspólnie in-

teresy łączące państwa powstałe lub
powiększone na gruzach monarchii
habsburskiej. Rumunia, Jugosławia
i Czechosłowacja będą miały nadal
pewien zakres interesów wspólnych;
w wielu wypadkach będzie musiała
stanąć obok nich i Polska. Lecz Ma-
ła Ententa, jeśli ją brać jako ogniwo
w obowiązującym dotychczas syste-
mie, jako wyraz pewnej określonej
ideologii, będzie miała coraz mnei
oparcia w rzeczywistości politycznej
Europy wschodniej. a 
 

Ciežkie položenie katolicyzmu
Zachodzi obawa, że posunięcie przy

wódców hitleryzmu po: ogłoszeniu en-
cykliki o położeniu Kościoła w Niem
czech, a zwłaszcza ostatnie demon-
stracyjne posunięcie taktyczne, jakim
jest pojednanie Hitlera z zaciętym
wrogiem katolicyzmu  Ludendorfem,
może pogłębić jeszcze przepaść pomię
dzy Kościołem "a-reżimem Trzeciej
Rzeszy. :
W każdym razie rozwój idzie po tej

linii, że o zmianie kursu hitleryzmu
wobec katolicyzmu nie może być na
razie mowy. Zdawało się jednak, że
jeszcze na jesieni 1936r. stosunki mię
dzy rządem hitlerowskim a Kościo-
łem katolickim ulegną znacznej popra

roku zeszłego po konferencji w Ful'-
dzie, znajdowały się zwroty, zmierza
jące do załagodzenia zatargów z.rzą-
dem Trzeciej Rzeszy. Wyrażano wów
czas nadzieję, że rząd .zrozumie, iż
walka z Kościołem katolickim może
tylko poderwać uutorytet reżimu hi-
tlerowskiego (Por. „Osservatore Ro-
mano“ w art. „Situazione della Chiesa
in Germania“ 27 marca 1937 r.).

Nadzieje te jednak zawiodły. Oka-
zało się, że ataki hitlerowców na re-
ligię katolicką nie ustały. Dnia 15 lu -
tego dzielnicowy przywódca (Gaulei-
ter) zamieszkały w Kolonii, niejaki
Grohć, wygłosił w sali rady miejskiej
odczyt, w którym mówiąc o Kościele
katolickim, powiedział: „Nie jest
zgodne z prawdą, że my żywimy spe-
cjalną nienawiść uo katolicyzmu... Nie,
my jesteśmy tylko poprostu przekona
ni, że Kościół katolicki nie przedsta-
wia już w naszych czasach żadnej i-
stotnej siły”.
Rząd niemiecki nie zadawalnia się |

jednak tylko propagandą skierowaną
przeciwko Kościołowi katolickiemu,
ale dąży systematycznie do tego, aby
zniszczyć wszelkie organizacje kato -
lickie. Już przed kilku miesiącami mi
nister Rzeszy Frick oznajmił oficjal -
nie, że organizacje państwowe nie
mogą nosić żadnej cechy wyznanio-
wej. Z drugiej strony jednak nie wol-
no należeć jednocześnie do dwóch or-
ganizacyj, wyznaniowej i państwowej,
np. ci nauczyciele, którzy zostali
wciąśnięci do państwowego, hitlerow

skiego związku nauczycielstwa (Na-
tionalsozialistischer Lehrerbund), lub
ci robotnicy, którzy są członkami pań
stwowego t. zw. „Niemieckiego fron-
tu robotniczego” (Deutsche Arbeits-
front) nie mają prawa jednocześnie
we udziału w związkach katolic-
ich. :

Ale trzeba zaznaczyč, že propagan
„da hitlerowców wywiera taki nacisk
na społeczeństwo i tak stąra się urobić
opinię, że przynależność do państwo-
wych narodowosocjalistycznych orga-
nizacji jest uważana za wprost nieo-
dzowną. Kto się znajduje dziś poza
fymi organizacjami,ten uchodzi za о-

wie, W liście pasterskim biskupów nie { Eyaatšia Alpe) RE, 4, nawet. ра-
mieckich, opublikowanym w sierpniu |

dejrzaneśo o przeciwdziałanie konso-
lidacji państwowej.. :
Ježeli zwažymy ponadio, že wedlug

urzędowychprzepisów cała młodzież

Korespondent rzymski „Polski
Zbrojnej”, p. Kociemski, zdaje spra-
wę z ciekawej książki oficera  wło-
skiego Pagano di Meleto p. t. „Ko-
niec supremacji angielskiej na mo-
rzach” (La fine della supremazia
inglese sui mari). Autor włoski udo-
wadnia w niej, że Anglicy nie chcą
wojny z Włochami, a nie chcą jej dla-
tego, że nie są w stanie jej prowa-
dzić.

„Na morzu Śródziemnym,. Gibraltar
Malta straciły dawną swą wartość,
ą to jakby karabinv maszynowe, po-

zbawione nabojów. Wszystkie jnne ba-
zy angielskie na morzu Śródziemnym
znajduią się w zasięgu włoskich samo-
lotów bombowych”.

Według włoskieśo pisma, jeszcze
przez szereg lat Włochy nie potrze-
bują się obawiać konkurencji angiel-
skiej dla swej przewagi morsko-po-
wietrznej na morzu Śródziemnym.
Lotnictwo włoskie gra tu rolę decy-
dującą.

„Włoskie samoloty bombowe ataku-
ją obiekt pływający nie z góry,lecz tak
zwanym em  poziomowym na
maksymalnej ości 50 m. przy przeciętnej szybkości 400 km. na godz.

 

mie w niej takie miejsce, na jakie
zasługuje. W życiu jednak praktycz-
nym nie odegra większej roli. Wszy-
stko wskazuje na to, że jest ono wy-

mierzone w ruch narodowy wśród a-

kademików. Równoczesne bowiem

| rozwiązanie Legionu Młodych oraz

Młodzieży Demokratycznej, jako or-
$anizacyj nie odgrywających od da-

wna poważniejszej roli, istotnego

znaczenia nie posiada.

Być może, że zarządzenie min. Świę

tosławskiego jest nie tylko swoistą

próbą wywołania zmiany sposobu

myślenia młodzieży, ale i punktem
wyjścia. do wprowadzenia nowych,

odpowiadających tej zmianie form or-

źanizacyjnych życia organizacyjnego.

Czy tak będzie, pokaże najbliższa
przyszłość i dłatego nie zamierzamy
nad tym się dłużej rozwodzić. Nato-
miast pragniemy wyrazić nasze naj-

glębsze przekonanie, że rozwiązanie

stowarzyszeń akademickich nie za-

bsimuje rozwoju ruchu narodowego

wśród młodzieży. ‚

R.ch ten bowiem organicznie wią-

że się z całokształtem przemian za-
chodzących wPolsce,wyrasta z rze-

czywistych stosunków i jest dla na-

nym.

Zresztą tyle już mieliśmy represyj,
„rozwiązań” i zakazów, a mmo to
Folska staje się coraz bardziei naro- dowa i antysemickaą

 

szej młodzieży żywiołem przyrodzo- |

!
"Trzeciej Rzeszy obowiązana jest na-
leżeć do państwowych związków, a
więc do. „Hitler Jugend” (H. J.) i
Bund Deutscher Maedchen (B. D. M.)
— to staje się jasnym, że w praktyce
reżim hitlerowski zmierza do całko-
witego zniszczenia katolickich organi-
zacji, a co za tym idzie do usunięcia
wpływów religii z życia społecznego.

Należy zaznaczyć, że w wielkim
stopniu tę szkodliwą dla Kościoła ak-
cie — ułatwia brak jedności w
posunięciach samych _„ katolików.
Stwierdza ten smutny objaw korespon
dent monachijski londyńskiego tygod
nika „The Tablet", Waldemar Gurian,
w artykule ogłoszonym 27 marca b. r.
p. t. „Obecna sytuacja Kościoła kato-
lickieśo w Trzeciej Rzeszy” (The pre
sent Situation of the Catholic Church
in the Third Reich"). — (KAP).

(PKNTP

 
„Koniec supremacji angielskiej”

W. tych warunkach od chwili dostrze-
| žen'a samolotūw na horyzoncie mor-

skim, do chwili zbombardowania, u-
pływa zaledwie dwie minuty”,

W tych warunkach żadna obrona
nie jest w stanie uniemożliwić a'aku.

Ponadto między Sycylią a Afryką
uw ciągu nocy m: arka włoska

może założyć setki min, wrzecinając
morze Śródziemne na dwie części i u-
niemożliwiając nawigację na jego po-
wierzchni, Taką samą akoję można
przeprowadzić-na morzu Czerwonym,
zamykając drogę do Indii".

W konkluzji Pagano twierdzi, że
Anglia dla celów politycznych utrzy-
muje jeszcze legendę 0 supremacji
swej floty, ale admiralicja ang'elska
zdaje sobie doskonale sprawę z isto-
tnej sytuacji.

mewao

Kto to robi?
„Piast“ przestrzega przed prowo-

katorskimi ulotkami, którymi zasy-
pane zostały powiaty środkowej Ma-
łopolski. :

„W jednej z ulotek autorzy wzywa-
ją masy chł: ie do czynnego porwa-
2się na rząd į naj ; loczniej przy-
otowują w zwi z pewną zk-

cię, gdyż odnośny os kończy
si wrona „przyjdzie rozkaz".

alszym ciągu wzywają autorzy
ulotek do cie się >obecnym:
przywódcami. 2
Jako uzasadnienie swojej rady rzu-

caią caly szereg kalumnii, a w szcze-
Pe wedłuś wypróbowanej recep-

„ty mówią o kradzieży grosza licz-
nego, o wykorzystywaniu łatwowier-
ności chłopów, zarzucają działaczom,
którzy mają za sobą kilkakrotny pobyt
w więzieniach za działalność politycz-
ną — zmowę z władzami sądowym; i
admin'stracyjnymi, które jakoby
prowadzały fikcyine aresztowania, a
pozatem zezwalały uwięzionym na
spędzanie „całych nocy na hulankach
poza więzieniem”. !
Ulotki zostały przesłane zarządom

szkół, urzędom parafialnym, zarzą-
dom śminnym, Kółkom Rolnicz. itd.
Ponieważ sama przesyłka kosztowała
kilka tysięcy złotych, przeto narzuca
się przypuszczenie, że za całą tą ro-
botą stoi ktoś dvsponujący poważny-
mi funduszami. Kto to taki?  -

Przestrzeżone przez „Piasta” wła-
dze w'nny wyśledzić prowokatora,

4 czy też prowokatorów,- 
prze”  
 

PRZEGLĄD PRASY
HASŁO GEN.ŻELIGOWSKIEGO

Dzień 3 kwietnia ma być dla Pol-

ski — zdaniem p. Mackiewicza —

„dniem przełomowym”, gdyż w tym

dniu „gen. Żeligowski rzucił hasło”.

Jakie hasło? 0:0 — mówił generał w
wileńskim Towarzystwie Rolników z
Wyższym Wykształceniem:;

„Zacznijmy od fundamentów, od

gmin... Gmina mus; pracować, gmina

musj zakładać szpitale, budować szko-

ły, zakładać spółdzielnie, organizować

gospodarkę. Nie powinna tego czynić

„na rozkaz”, bo to się nie uda. Inicja-

tywa musi być swobodna, mus; pocho+

dzić od dołu. Winniście pracować w
gmime”.

Hasło piękne i dobre, ale nie no-
we. Praca nad rozbudową samorzą
du trwała u nas od samego powsta
nia państwa. Sejm przygotował na-
wet w r. 1927 wcale rozsądną usta-

wę samorządową, ale rządy pomajo-

we do jej uchwalenia nie dopuściły.

Obecnie samorząd gmin jest prze-
ważnie fikcyjny. Swobodna  inicja-
tywa? Ależ by mogła się w gminach
rozwinąć, potrzeba dla niej pewnych
politycznych, prawnych i moralnych
warunków.

Wysiłki generała celem rozbudze-
nia tej inicjatywy na Wileńszczyźnie
śledzić będziemy oczywiście z zain-
teresowaniem. Społeczeństwo winno
wszędzie wyzyskiwać najgorsze na-
wet warunki i najciaśniejsze ramy,

by pracować nad poprawą ogólnego
stanu rzeczy w Polsce. Apatia i bez-
czynność są najgorszym stanowi*
skiem.

WYJAZD P. GIERTYCHA
DO BURGOS

„Kurier Poznański” wysłał do Hi-
szpanii jako swego korespondenta, p.
Jędrzeja Giertycha, autora dzieła
częściowo skonfiskowanego „Tra-
gizm losów Polski“. Donosząc o
tym, pisze „Kurier“, že 8

„jak na wszystkie zagadnienia poli-

tyczne, tak ; na wojnę domową, a ra-
czej formalnie tylko domową w Hisz-
panii, my Polacy narodowcy musimy
patrzeć ze stanowiska polskiego, ze
stanowiska narodowo - polskiego. Nie-
stety, wszystkie codzienne źródła in-
formacyjne są obce (Polska Agencja
Telegraficzna jest tylko pośrednikiem);
a jeżeli z Polski dotarli do Hiszpanii
dzienn'karze, na których policzenie za
wiele byłoby zresztą palców jednej rę-
ki, byli to obserwatorzy należący do

zupełnie innych obozów politycz-

nych”,

Listy p. Giertycha rzucą niewątpli-
wie wiele światła na tragedię, jaką
przeżywa obecnie Hiszpania.

Przy tej sposobności nazywa „Ku-
rier" p. Giertycha „jednym z najzdol-
niejszych polskich publicystów naro-
dowych, obdarzonym nader żywą u-
mysłowością i zdolnością obserwa*

cyjną”.

ZARZĄDZENIE
P. MINISTRA OŚWIATY

Prasa żydowska przyjęła z uzna-
niem ostatnie zarządzenie uniwersy-
*eckie ministra  Šwietoslawskiego,
Usprawiedliwia je takimi oto argu-
mentami:

„Przecież to właśnie w stowarzysze-
niach akademickich z pod wiadomego
znaku przygotowywano grunt pod gor-
szące, zbrodnicze awantury n- wyż-
szych uczelniach, przecież te stowarzy-
szenia, a raczej ich zarządy, były szta-
bami opracowującymi plany  „ak-
cji” do okupacji wszechnic włącznie”,

Dodajmy, że obok żydowskiej „Pią-
tej rano” „także „Czas* wystąpił z
pochwałą zarządzenia p. ministra o-
światy.

| c|

Gruntowna znajomość
spraw Pomorza jest
obowiązkiem każdego
Polaka! 3

 



Zródło dobrobytu i wygody.
Plany inwestycyjne obejmują

również pewne prace, które mają
pchnąć naprzód elektryfikację Pol-
ski, w czym jesteśmy dużo w tyle
poza innymi krajami, korzystający-
mi już bardzo obficie z tego dudow-
nego źródła dobrobytu, pomocy w
pracy codziennej i wygody, jakim
jest dobrze po kraju rozprowadzona
i tania energia elektryczna. Jalk da-
leko niektóre kraje posunęły się po
tej drodze, przekonamy się z przy-

kładu Francji, która obecnie do

pewnego stopnia zakończyła okres
forsownej, zasadniczej elektryfikacji

Produkcja elektryczności oparta

jest tam zarówno na centralach
cieplnych, pędzonych węglem, jak

też na zakładach wodnych, wyzy-

skujących energię spadku wód w

okolicach górzystych, a nawet (w

zakładach do pewnego stopnia jesz-

cze doświadczalnych)  przypływy
morskie. Energia w ten sposób wy-

dobyta w rozmaitych miejscowoś-
ciach — rozprowadzona jest za po-

mocą linii wysokiego napięcia po ca-
łym kraju ;linie te, łącząc się ze so-

bą, tworzą z wszystkich prawie

central jeden wspólny, harmonijnie
pracujący i uzupełniający się 5у-

stem.
Zaopatrzenie w dostateczny prąd

tak olbrzymich skupień, jak Paryż 1
okolica, doprowadzenie prądu do
zelektryzowanych magistrali kolejo-
wych wymagało rozwiązania bardzo
poważnych problemów technicznych
o których można mieć pojęcie, gdy
się zważy, że do okręgu paryskiego
doprowadzony jest prąd o! napięciu
200 tysięcy wolt i o natężeniu 500

amperów. Na język zwykły przetłu-

maczone oznacza to, że po tych

przewodach z cienkiego stosunkowo
drutu miedzianego przepływa w

energlia równa prawie półtora milio-
na koni mechanicznych.

Gdybyśmy sobie chcieli ją bar-

dziej przystępnie uzmysłowić, to mo

żemy powiedzieć, że cała olbrzymia

masa wody w Wiśle pod Warszawą
podczas największej powodzi, spa-

dająca z wysokości 10 metrów dała-

każdej chwili energia równa prawie

półtora: miliona koni mechanicznych.
Jasne jest, że skoncentrowanie

talkiej mocy w jednym cienkim prze-

wodzie nie jest rzeczą łatwą, każda

nieostrożność to pewna, piorunująca

śmierć, a każde włączenie, czy wyłą

czanie prądu grozi straszliwą kata-

strofą, tak jakby ją wywołało nagłe

zatrzymanie prądu wezbranej Wisły.

Jednak technika francuska pokona-

ła zwycięsko wszystkie przeszkody

i dziś Francja szczyci się z posiada-

nia naljkompletniejszej i najbardziej
nowoczesnej sieci elektrytikacyjnej
ze wszystkich krajów wschodnich

Sieć ta obsługuje nie tylko wiel-

kie centra przemysłowe i rozległe

łinie kolejowe. Można dziś powie-

dzieć, że elektryczność we Francji

jest na usługach całej ludności, do-
ciera bowiem do najbardziej zapad-  

łych zakątków kraju. A. osiągnięto

to w bardzo krótkim przeciągu cza-
su, już po wojnie. W. r. 1919 było wee!

Francji zaledwie 7500 gmin, czyli

niespełna 20 proc. zelektryfikowa-

nych, a w 17 lat później było ich już

35,400, co stanowi 93 proc. ogólnej

liczby gmin. Nie przyszło to oczy
wiście ani łatwo, ani darmo. Połą-
czyły do osiągnięcia tego celu swe
wysiłki zarówno rząd centralny, jalk
i samorządy i zainteresowane insty-
tucje.

Koszt budowy sieci wyniósł do
końca 1934 roku okrągło 6 miljar-
dów franków. Koszt olbrzymi, ale
zrozumiały, gdy się zważy, iż linia,
obsługująca wieś, ciągnąć się musi
nieraz kilometrami, zanim dojdzie:
do osiedla, złożonego z kilku chałup:
przeciętnie na liniach wiejskich wiy-
pada zaledwie 36 mieszkańców na
kilometr linii.

Zużycie elektrycznej
wsiach francuskich wynosi obecnie
około 20 kilowat godzin na głowę;
jest to bardzo mało, gdy się zważy,
iż po dołączeniu miast i przemysłu
otrzymujemy zużycie mna głowę 17
razy większą, bo przeszło 340 kilo-
wat godzin. Ludność wiejska ma
więc tam możność korzystania z
elektryczności, lecz czyni to! w bar-
dzo skromnych rozmiarach i prawie
wyłącznie do oświetlania, mało zaś
do pędu maszyn rolniczych i domo-
wych, mimo, że na rynku jest dużo
typów motorów elektrycznych spe-
cjalnie dostosowanych do potrzeb

rolników, przenośnych, zmontowa-
nych na kołach itd.

Przyczyną tego małego wykorzy-

stywania energii elektrycznej jest

niewątpliwie wysoki koszt prądu i

zadanie obniżenia cen prądu jest te-
raz głównym problemem, od którego

zależy los całych tych inwestycji, w

które wsadzono tak olbrzymie su-

my. Los oczywiście rozumiany w

znaczeniu przyniesienia prawdziwej

korzyści ludności, to rentowiność czy

sto finansowa jest tam wobec tanio-

ści kapitalu i tak zapewniona. Ale

chłop francuski bardzo niechętnie

stosuje pomoc maszyny, czy, narzę”

dzia, o ile trzeba za to płacić, woli
ciężej sam popracować.

Jeżeli teraz przejdziemy do sto-

suników polskich, to musimy stwier-

dzić, że posuwamy się nieco na-

przód, ale bardzo powoli. Liczba e-

lektrowni rośnie u nas nawet dość

znacznie: w ciągu dziesięciu lat od

r. 1925—1936 wzrosła z 835 do 2560,

ale najliczniej powstały w tym czasie

elektrownie bardzo małe, poniżej

100 ikilowatów. Spełniają one swe

zadanie bardzo niedostatecznie gdyż

cena, jaką pobierają za prąd, jest
przeważnie nadmiernie wysoka i mo

że być płacona tylko przez ikonsu-

menta, szukającego wygody, a więc

przy użyciu prądu do oświetlenia,

lecz nie kalkulująca się np. rzemieśl-
nikowi do pędzenia warsztatu.

energii po |

Motor elektryczny jest tani i pro-
sty w cdbstudze, nadaje się do najroz-
maitszych celów, może się stać prze-
to źródłem dobrobytu, ale pod wa-
runkiem taniego prądu. Nasze do-
tychczasowe poczynania elektryfika-
cyjne takiego prądu nie dawały, na-
wet w wielikich miastach płacimy
zań bardzo drogo. Obecnie część
elektryfikacji ma się oprzeć na sta-
cji Rożnowskiej, mającej dostarczyć
200 milionów kilowatgodzin rocznie,
a więc dość znacznej jak ma nasze
stosunki ilości energii. Prąd ten, ja-
ko pochodzący: z elektrowni wodnej
może i powinien być tani, jeśli nie
staną temu na przeszkodzie względy
fiskalne. Gdyby zaś był drogi, to! bę-
dziemy: mieli stosunki podobne do
tych, jakie panują ma wsi francu-
skiej: jest molżność Ikorzystania 2
prądu, ale wysoka cena sprowadza
korzyści do zera i zamurowywa w
ten sposób źródło dobrobytu i wy-
gody.

Arcturus,

Opinia
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Co mówili prof. Swiętosławski i

   

odbędzie się
W! ub. niedzielę odbył się w Wiar-

szawie w: lokalu zarządu centralnego

Zjednoczenia Zawodowego „Praca

Polska“ przy ul. Złotej zjazd preze-

sów okręgowych tej organizacji. Na

zjeździe reprezentowane były okrę-

gi: warszawski, łódzki, śląski, po-

znański, białostocki, lubelski, kra-

kowski, częstochowski, lwowski i

łomżyński.
Przewodniczył dbradom mec.

Aleksander Demidecki — prezes za-

rządu centralnego, który wygłosił

referat o sytuacji politycznej i gospo

darczej Polski.
Następnie prezesi poszczególnych

| okręgów składali wyczerpujące spra

| wozdania ze swojej działalności i z

| rozwoju narodowego ruchu roboltni-
| czego w ikraju.

| Sprawozdania te wykazały, że w

| ubiegłym roku rozwój „Pracy Pol-

| skiej” był wprost imponujący i że na

 
profesorów o młodzieży

profesor
Piniński w r. 1933.

Zagadnienie młodzieży akade-
mickiej stato się w kraju (podobnie
jak w Rumunii!) przedmiotem oży-
wionych rozmów. W związku z tym
godzi się (przypomnieć to, co już o
tym zagadnieniu powiedziano.

MW r. 1933 ukazała się praca pod
tytułem: „W! obronie wolności Szkół
Akademickich“. Są tam — między
innymi — następujące uwagi prot.
Wojciecha  Świętosławskiego,

—,„Wysuwane są ciężkie zarzuty
przeciwłko profesorom za to, že nie
mają oni dostatecznego [i
nie korzystają ze swych uprawnień
w zalkresie oddziaływania na mło-
dzież i powstrzymywania jej od wy-
bryków. Zarzuty te są tylko w pew-
nym stopniu słuszne. Być może, iż
wpływ moralny profesorów na mło-
dzież mógłby być większy. Nie stoi
to jednak w żadnym związku z tą
częścią (działalności protesorów, któ
ra dotyczy sądów,  wymierzanych
kar lub utrzymywania dyscypliny
wśród: młodzieży. <

„Gdyby proste zarządzenia dy-
scyplinarne prowadziły zawsze do
wyników dodatnich, rząd, sprawują-
cy wi pełni władzę autonomiczną
nad obywatelami danego kraju, nie
miałby nigdy, do czynienia z rozru-
chami  ulicznymi, demonstracjami,
ekscesami lub wreszcie jawnym
buntem. Wszak metody. kar admini-
stracyjnych sądów koronnych, nakła
danych na młodzież i środków naj-
ostrzejszych, włącznie do masowego
usuwania zastępów młodzieży, wy-
próbowane były niejednokrotnie
przez Rosję i nigdy nie doprowadza-
ły do wyników dodatnich.

| „Rozruchy studenckie powtarza-
ją się od czasu do czasu we wszyst-

| kich państwach, są one zawsze od-
Ilbiciem pewnych warunków  poli-
tycznych Ikraju lub pewnych idei,

| które w głowach młodzieży nurtują.
Rozruchy ustają nie pod wpływem
„kar i represyj władz autonomicznych
| akademickich, lub też władz rządo-
wych, ale pod wpływem zmiany: na-

| strojów ogólnychmłodzieży.
„Nastroje te jednak nie mogą si

zmieniać pod wpływem perswazji
lub moralnego wpływu profesorów.
Zmieniają się one wraz ze zmianą

prądów politycznych, moralnych i

etycznych całego społeczeństwa, a
młodzieży w: szczególności.

Pod adresem b. ministra, p. Jęd-
rzejewicza, 'wypowiedział też bar-
dzo stanowczy i znamienny pogląd
prof. Leon Piniński, b. namiestnik
Galicji i jeden z najstarszych profe-
sorów Uniwersytetu lwowskiego:
— „Ponieważ mam przelkonanie,

że rząd nasz, występując na drogę
autokratycznego  dylktatorstwa w
kierowaniu szkołami akademickimi
i naulką, popełniłby krok błędny i w
następstwach zgubny, zachęcam naj-
usilniej do opuszczenia tej drogi.

„Próba ujęcia mauki i kształcenie
młodzielży; w! najwyższych zakładach
w pęta scentralizowanej biurokracji
musi wydać owoce jak najgorsze—

Zdaje się, że teoretyczne podsta-

wy tych poglądów spotkają się i dziś

z uznaniem olbrzymiej większości
społeczeństwa. Jalk te zasady wy

ślądają w praktycznym  zastosowa-
niu — to już jest inna sprawa.

 

Ljdzd prezesów.Pracy Polskiej
16—17 maja Kongres robotników-narodowców

w Warszawie
terenie zawodowego ruchu robotni-
czego związki narodowe nabierają
coraz większego znaczenia. Szcze-
gólnie wzrosły wpływiy i siła „Pra-
cy Polskiej” na terenie Śląska, Łodzi
i ai: — }? więc. w najważ-
niejszych  centracl rzemysłowych
Polski. > Ao Sa]

Z pozostałych okręgów duże po-
stępy czyni „Praca Polska na tere-
nie Poznania, pomyślnie rozwija się
również świeżo powstały okręś łom:
żyński Nawet w Krakowie, gdzie
klasowe związki zawodowe są bar-
dzo silne, a ruch narodowy! spotyka
na duże trudności ze strony, władz
administracyjnych „Praca Pol-
ska' zakłada coraz to nowe związiki.
W poszczególnych okręgach roś-

nie szybko zarówno ilość członków
jak i oddziałów. Wi chwili obecnej
„Praca Polska'* rozwija się na tere-
nie całej Polski, skupiając w swych
szeregach około 100.000 robotni-
ków; obejmując wszelkie przemysły
i zawody.

Sukcesy osiągane w całym: kraju
przez „Pracę Polską'* w załatwianiu
zatargów robotników  zorganizowa-
nych pod jej sztandarami z praco-
dawcami, nie kierowanie się przy
tym żadnymi względami ubocznymi
poza interesem pokrzywdzonych ro-
botników skuteczne interwencje u
władz, to wszystko przyczynia się
do wzrostu zaułania do niej w ma-
sach robotniczych.

Oprócz działalności zawodowej
„Praca Polska” prowadzi na szero-
ką skalę zalkrojoną akcję oświato-
wą, pomocy materialnej i prawnej,
obejmującej zwłaszcza jej bezrobot-
nych członków, organizuje świetlice
i kluby sportowe, zakłada sklepy,
warsztaty pracy, kasy bezprocento-
we it. p.

Po sprawozdaniach prezesów: o-
kręgowych wyczerpujący referat or-
ganizacyjny wygłosił selkretarz ge-
neralny „Pracy Polskiej”, p. Józef
Bąkowski.

Po przerwie obiadowej omawia-
na była sprawa kongresu „Pracy
Polskiej”, który będzie zwołany do
Warszawy na 16—17 maja r b. W
kongresie tym wezmą udział działa-
cze „Pracy Polskiej" z całej Rzplitej
i reprezentowane będą wszystkie
jej oddziały. Spodziewane jest przy-
bycie około 200 osób. Po niedaw-
nym zjeździe działaczy wiejskich
kongres robotników - narodowców
będzie drugą w tym roku potężną
manifestacją zorganizowanego obo-
zu narodojwego.

Po dyskusji i referacie p. Kań-
skiego, vice-prezesa „Pracy Pol-
skiej', o roli związków: zaw
i po komunikatach zarządu, późnym
wieczorem obrady zjazdu zostały
przez mec. Demideckiego zamknię-
te wezwaniem do dalszej, wzmożo-
nej pracy: dla Wielkiej Polski.
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STANISLAW CYWINSKI,

„Rozmaitości szkockie“ o pisowni
Po r. 1831 jakie pięćset Polaków,

oficerów i żołnierzy, wyemigrowało
do Anglji. Nawet i tu, w „chłodnym
Albionie', nie zabrakło im (naraziej
róż. (Więc n. p. znany poeta, Tomasz
Campbell, który jeszcze w r. 1799 o-
głosił poemat dydaktyczny'p. t. The
pleasures of Hope (Rozkosze na-
dziei), gdzie odzywa się z wiel-
kiem współczuciem o Polsce i żąda
dla niej wolności, teraz pisze wiersz
p. t. Moc Rosji (1831), śdzie wprost
nazywa Polskę Chrystusem  naro-

dów. (Nie wiem, w jakim stosunku
pokrewieństwa do tego Campbella
pozostawał mój kolega tegoż nazwi-

„Ska na Uniwersytecie Jagiellońskim
w l. 1906—10, który ogłosił nawet
w Krytyce po polsku wiersz na zgon
Wyspiańskiego).

Pod przewodnictwem iegoż To-
masza Campbella i Wentworth-
Beaumonta, członka parlamentu,
powstało 'wikrótce w Londynie To-
warzystwo literackie przyjaciół Pol-
ski (Literatury Association oi the
Friends oi Poland). Do T-wa tego
należeli p. in. sławny kanclerz lord
Brougham; wierny nasz przyjaciel,
lord Dudley Stuart; wice-król Indyj,
lord William Bentinck; Henryk
Reeve, bliski przyjaciel Krasiūskie-
go. tłumacz poezyj Mickiewicza na

język angielski; wreszcie znakomity
pisarz, Charles Dickens, i in. .

Czynnymi sekretarzami T-wa byli

Połacy, jak Krystyn Lach-Szyrma,

który na polu literatury debjutował
w roku 1818 w Dzienniku Wileń-  

skim, zaś w r. 1823 ogłosił w, języku
angielskim Latters oi Poland, gdzie
dał rzut oka na poezję ludową sło-
wiańską. W 1. 1827 — 30 prof. filo-
zofji na Unywersytecie w Warsza-
wie, po powstaniu emigruje do Anglii
gdzie umiera w r. 1866, zostawiwszy
rodzinę całkiem już zangielszczoną.
(Po nim sekretarzami T-wa byli
Szczepanowski, Szulczewski, Naga”
nowski, Jazdowski).

Prócz tego T-wo Przyjaciół Pol-
ski powstaje w Londynie w r. 1839
polskie Towarzystwo historyczne»
którego -działaczami byli Stanisław
Koźmian, sekretarz lorda Dudleya
Stuarta, Walerjan Krasiński, Wlo-
dzimierz Gadon i in. (Patrz o tem
szkic Gieł$uda w wyd. Z ziemi ра-
górków leśnych, Warszawa, 1898).

Wśród tych to emigrantów zna-
lazł się w Anglji i niejaki Felicjan
Abdon Wolski, rodem z Poznań-
skiego, które opuścił w r. 1831. Do-

staje się on do Glasgowa i zostaje
tu nauczycielem matematyki w

Szkole Wyższej, oczywiście angiel-

skiej, oraz w Kolegium Królowej dla

Panien. Pod względem materjalnym
powodzi mu się nieźle, jak sam to
przyznaje.

Ten to Wolski,
kim poziomem kultury; angielskie
postanawia w pewnej chwili za-
szczepić Polsce jej znajomość i przy-
stępuje do wydawania pisma w języ-
Iku polskim w tymże Glasgowie w
Szkocji. W, r. 1841 wydaje prospekt,
w r. zaś 1843 rozpoczyna ogłaszać

olśniony wyso-  
swe pisemlko, „poświęcone cnocie,
naukom, użytkowi i rozrywce”.

Nazywa się 0ono Rozmaitości
Szkockie. Wyszło tego trzy zeszyty,
formatu większej ósemiki, razem
stron 144, pióra bodaj prawie wy-
łącznie samego redaktora. Więk-
szość tekstu — to tłumaczenia z an-
gielskiego, więc przedewszystkiem z
powieści Dickensa, Irwinga i auto-
rów  miewymienionych. Obszerne
streszczenia filozofji Combe'a, arty-
Ikuliy o historji, o wychowaniu, o bu-
downictwie, o maszynach parowych,
o gazie, o okrętach, o uprawie zbo-
ża, — to dalsze najwydatniejsze po-
zycje w: tem piśmie. Z wielką sym-
patją następnie opisuje Wolski Dom
Szkocki, gdyż ,,w: niczem o tyle nie
przewyższają Anglicy i Szkoci in-
nych narodów, jak w urządzaniu i
umeblowaniu domów. Kto nie miesz-
kał w Wielkiej Brytanji, ten nie mo-
że mieć wyobrażenia nawet, co to
wygoda angielska. Kto mieszkał,
ten przyznać musi, że inne narody
tylko wyrazy na wygodę posiadają—
nic więcej. Ale wygoda — to rzecz
małej wartości Za urządzeniem do-
mów na sposób angielski i szkocki
przemawiają inne, ważniejsze, mo-
ralne korzyści. I tu mastępuje
rzeczywiście bardzo ciekawy i ro-
zumny opis owego „domu szkockie-
go“.

Podobnie entuzjastycznie opisuje
Wolski Kolegium Królowej dła pa-
nien, w którem, jalkkem mówił, sam
był nauczycielem. Dowiadujemy się
więc, że było tam „profesorów, nie
licząc w to księży, dwudziestu”,
jakkolwiek lokal szkolny posiadał
tylko pięć pokoi. Dochód roczny
wynosił 120.000 zł. polskich, bo

„Szkotki na edukację pieniędzy nie
szczędzą'. Śród przedmiotów wy-
Iktadanych znajdujemy tam prócz
jęz. angielskiego jeszcze języki sta-
rożytne francuski, niemiecki, włoski;
śród „nauk'* poważne miejsce zaj-
muje przyrodoznawstwo, acz nie za-
niedbana jest też filozofja. Wreszcie
: sztuki piękne znajdują tu przytu-
ek.

Tak to rozkochanemi oczyma
ogląda Felicjan  Abdon Wolski
wsio w swej przybranej ojczyź-
nie!

Jednak nie dla niej to wydaje
swe pisemko, lecz dla owej nieszczę-
śliwej, dalekiej, acz niezapomnianej.

Więc czytamy tu wspomnienia
Wolskiego z Poznańskiego, a wia-
domo, że ojczyznę poznajemy na-
prawdę dopiero wtedy, gdy z niej,
choćby na krótko, wyjeżdżamy. Ma-
my tu także listy do Wolskiego od
przyjaciół, Iktórzy stawiają redakto-
rowi różne postulaty, jak n. p. po-

trzebę oczyszczenia języka, wałlki z
wadami narodowemi i t p.

(Wyjątkowo ciekawy! jest artyku-
lik, pióra samego Wolskiego, o poe-

zji Zaleskiego. Przytoczono tu ury-
wek następujący:
Wiatr stepowy, tchnienie Boże —
Napowietrzne moje łoże,
Jak na hasło — mknieniem

rwistem —
— jak

w. płótnie,

Posuwiściej — świst za šwistem,

Jakąś nutą dziką — smutnie —
Coraz smutniej — smutniej —

głucho —
Pogwizduje w lot na ucho...
Hasa iodto jak w zamieci,
Słucham — pieje kur już: trzeci!...

Wzrok utula w mgle  
Tu Wolski przerywa:
„Alle zatrzymajmy się cokolwiek,

aby wytchnąć, aby odpocząć. Nie
wiem jak kto: jam już zadyszany.
Podobna poezja męczy więcej niźli
młocka. Cepy lżejsze od pióra Pana
Bohdana. Zresztą pocóż ciągnąć wy-
jątek dalej? Pocóż czekać,
Aż nam czwarty Киг zapieje,
Kiedy każdy już się śmieje? —
Chciałem dodać „z poety”, ałe

wiersz, jak się to często i Panu Boh-
danowi zdarza, nie dozwolił dokoń-
czyć mi zdania. Co najbardziej w o-
czy, bije w przytoczonej zwrotce, to
zakończenie. Rzeczywiście, co za
szczęście, že Ikur zapiał trzeci!
Inaczej nie wiem, gdzieby było ry-
mu szukać. Chyba na śmieci.

I tu daje autor rozbiór grama-
tyczny i ldgiczny przytoczonych
wierszy Zaleskiego, zdradzając wiel-
ką przenikliwość (krytyczną. Ipo-
myśleć, że literalnie w tym samym
czasie Mickiewicz głosił urbi et or-
bi, że „Zaleski jest niewątpliwie naj-
większym ze wszystkich poetów
słowiańskich”. (Prelekcje, 28. VI.
1842), że „dumki Zaleskiego należy
słuchać na klęczkach”. O ileż! lepiej
oceniał twórczość tego trzeciorzęd-
nego poety ów Wolski, nikomu nie-
znany, niż sławny Mickiewicz, któ-
rego krytycyzm zabijała przyjaźń!
(Dziś to samo się dzieje np. >Kns
cym  Chrzanowskim, który, przez

przyjaźń potrafi powiedzieć o noto-

rycznej elukubracji, że „stanowi ona

epokę w badaniach nad danym poe-
tą ,że w całej polskiej krytyce lite-

rackiej niema drugiej tak świetnej
syntezy! '). ‚

0 (Dok. nast.) a ;
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Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

i jutro wieczorem o godz. 8.15 dalsze pow-
tórzenie cieszącej się wyjątkewem powo-

dzeniem świetnej nowości repertuaru, współ

wzęsnej sztuki J. Vaszary „Malžeūstwo“ г

pp.: Niedźwiedzką i Szpakiewiczem w głów

wych rolach. Reżyseria Wł, Czengerego.

Zniżki ważne.
Na niedzielnym popołudniowem przed-

stawieniu, po cenach propagandowych —
wznowienie emocjonującej sztuki ostatnie-

go laureata nagrody Nobla, Eugeniusza

O'Neill'a „Anna Christie" z Wieczorkowską

w roli głównej.

— Teatr Objazdowy -— rozpoczyna ob-

jazd miast Wileńszczyzny i Nowogródczy

zany w piątek bież. tygodnia z przedstawie-

miami utworów: sztuką J, Devala „Stetek”

oraz komedią J. Korzeniowskiego „Stary

kawaler". z

— „Mazepa* tragedia J. Słowackiego,

znajduje się w przygotowaniu zespołu pod

reżyserskim kierunkiem dyr. Szpakiewicza,

z p. Szymańskim w roli Wojewody.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, „Taniec

szczęścia w „Lutni”, Dziś wieczór op. Stol-

za „Taniec szczęścia” z Kulczycką, Wawrz-

kowiczem i Tatrzańskim w rolach głów-

nych.

‚ — „Księżniczka błękitu w „Lutni”.

Jutro polska op. M. Józefowicza „Księż-

niczka błękitu” o pięknych, wartościowych

melodiach z J. Kulczycką w roli tytułowej.

„Rose-Marie* w „Lutni* Na piątek

repertuar zapowiada amerykańską operet-

kę „Rose-Marie”, przed zupełnem zejściem

z 'rępertuaru.

-— Ostatnie przedstawienie dla dzieci

w „Łutni* W niedzielę o godz. 12.15 w

pał. po raz ostatni grana będzie „Księż-

miczka na grochu”, malownicza baśń. sce-

niczna.

Z za kotar studio
Laureat konkursu Chopinowskiego Witold

Małcużyński — gra przed mikrofonem.

Tegoroczny trzeci Międzynarodowy Kon

kurs imienia Fryderyka Chopina odbywał

się w warunkach szczególnie ciężkich. Do

rozgrywki stanęło około 100 kandydatów z

22 państw europejskich i poza europejskich,

w tym wiele wybitnych talentów. Mimo tej

miezwykle silnej konkurencji zdobyli arty:

ści polscy miejsce zaszczytne, na czoło zaś

wybił się młody — dwudziestodwuletni pia

nista polski — Witold Małcużyński. Otrzy-

mał on trzecią nagrodę. Warto przypom-

mieć, że Małcużyński wyszedł z polskiego

konkursu eliminacyjnego, który odbył się

przed pięcioma miesiącami i którego celem

było przygotowanie uczestników do Kon-

kursu Międzynarodowego.

Wyeliminowana w tym  przygotowaw-

czym Konkursie ekipa polska osiągnęła ład

ny sukces na KonkursieMiędzynarodowym.

Wszystkich artystów tych poznali radiosłu-

chacze już. poprzednio przez mikrofon ra-

diowy. Polskie Radio organizując koncerty

mikrofonowe wyróżnionych w pierwszej e-

liminacjj — zaznaczyło swój czynny udział

już w Konkursie przygotowawczym.

Małcużyński otrzymał niedawno piąte

miejsce w pianistycznym konkursie Wied-

nia. Niepospolicie utalentowanego tego ar-

tystę usłyszą radiosłuchacze w środę, dnia

1 kwietnia, o godz. 21.00, jako wykonawcę

dzieł Chopina: Nokturnu c—moll op. 48, Ma

zurka Des—Dur i Sonaty b—moll (z mar-

szem pogrzebowym).

Polskie Radio Wilno
Šroda, dnia 7 kwietnia 1937 r.

6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka.

Dzien. por. Informacje i giełda rolnicza.

Muzyka poranna: Audycja dla szkół. 11.30:

Audycja dla szkół. 11.57: Czas i hejnał.

12.03: Koncert ork. wojskowej. 12.40:

Dzien. poł. 12.50: Pogadanka. 13.00: Muzy-

ka popularna. 15.00: Wiad, gosp. 15.15:

Melodie popularne. 15.25: Życie kulturalne

| miasta i prowincji. 15.30: Odc. pow. 15,45:

Piosenki filmowe. 16.10: Zagadki muzycz-

me, aud. dla dzieci. 16.30: Orkiestra salo-

nowa. 17.00: Dzieje kontrtorpedowca, od-

czyt. 17.15: Połskie pieśni i utwory skrzyp-

cowe. 17.50: Walka z niepokojem, rozmo-

wa: 18,00: Pogadanka aktualna. 18.10:

Przemówienie Kier. Okr. Urz. W.F. i P.W.

1.815 Wiadomości spo.towe. 18.25: Listy

słuch. omówi St. Węsławski, 18.35: Płyty.

18.50: Felieton prawno-społeczny. 19.00:

Miłość kelnera, obrazek. 19.20: Muzyka z

płyt. 19.45: Rozśpiewana bajka, audycja

muz. 20.15: Płyty. 20.35: Chwila Biura Stu-

diów. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Pogadan-

ka aktualna, 21.00: Koncert Chopinowski.

21.30:Ludwik Spohr — Nonet op. 31. 22.00

Mała ork, P. R. 22.55: Ostatnie wiadomości

dziennika radiowego.

LL Sa

Otiary
złożone w Administracji „Dziennika Wileń

iskiego”:
D. Siemaszko 50 gr. dia Narodowców.

Major Stań. Truziński zł. 5 — na Pol-

ską Macierz. Szkolną.

Marjan Rozwadowski zł. 3 — dla Heli

Kuncewiczówny.
„ H Z. zł. 10 — dla Heli Kuncewiczówny

zauł. Szwajcarski 3—%6. A

T. Nejman zł, 2 — na herbaciarnię dla

bezrobotnej inteligencji.

 

  

Echa otonrcia Bazyliki Olleńskiej
6-letni cikres pracy nad restau-

racją bazyliki dobiega końca. Po
badaniach przeawstępnycha, które

przeprowadzono w roku 1931, a któ
re wykazały katastrołalny stan fua-
damentów, murów i sklepienia, przy
stąpiono do robót konserwacyjno-
technicznych. Zakrótkie pale drew-
niane zastąpiono konstrukcją żelazo-
betcnową, Każdą z kolumn oparto
па 4 belkach żelaznych, które zkoleij
oparto na 8 palach želazo-betono-
wych, prawie pięciokrotne  dłuż-|
szych od poprzednich. Dźwigary że-
lazne i żelazobetonowe wzdłuż fun-
damentów ścian katedry oparto na
219 palach żelazobetonowych.

‚ Nie poprzestano jednak na Ly:
ddążono do spojenia popękanych mu-
rów czy to za pomocą żelaznych
ściągów, czy też przy pomocy spe- cjalnych zabiegów. Kysy i szczeliny,
po oczyszczeniu powietrzem i wodą
w odpowiednim ciśnieniu, napełnia.|
no płynnym zaczynem cementowym,
stosując rodzaj zastrzyków budo-

wlanych. Żastrzyków takich wyko-

nano 1.200, zużywając 35 tonn ce-

mentu.

Po zakończeniu robót konser-

wacyjno - technicznych przeprowa-

dzono prace architektoniczne i arty-

styczne. W nawie głównej Katedry

założono nową posadzkę z piaskow-

ca, w kaplicy św. Kazimierza — po-

sadzkę marmurową, w kaplicy św.

Piotra—granitową. Odnowiono ścia-

ny i skiepienia, restaurując sztuka-

terię na sklepieniach nawy głównej i

bocznych. Udświeżono przeszło 100

obrazow. Założono dostosowaną 40

nowych warunków instalację elek-

tryczną. W podziemiu umieszczono

centralne ogrzewanie.

Do nowowybudowanych krypt

(Wiskupiaj i mających w przyszłości

powstać (mauzoleum - pod kaplicą

św. Kazimierza dla pomiesżczenia

znalezionych szczątków królew-

skich) grobowców wybudowano wej-

ście, dające dostęp do tych krypt.

Doroczne Walne Zebranie
„Stow. Kupców iPrzemysł.

Doroczne Walne Zebranie Człon-
ików Stowarzyszenia odbędzie się w|

lokalu Gimnazjum Kupieckiegoprzy.

ul. Mickiewicza, dom Braci Jabi-|

icowskich—wejšcie od ul. Jagielloń-|
skiej, w dniu 11 kwietnia tj. w nie- |

dzielę, 1937 roku. .

|

| odbęaą się wybory

Pierwszy termin zeb ›га © go-

dzinie 16-ej m. 30 (4-ta 6 po po-

łudniu).
Drugi termin zebrania o godzinie

17-ej (5-ta po południu).

Zgodnie z p. 10 porządku dnia
9-ciu członków

Zarządu i 3 zastępców.

Ku uczczeniu Narbutta
LIDA. Komitet. jubileuszowy ucz-

czenia Ludwika Narbutta w Lidzie

przyjął i zaakceptował projekt ta-

blicy pamiątkowej wykonany przez

miejscowego artystę rzeźbiarza, Ta-

blica o wymiarach 150X80 przed-

stawia podobiznę wodza powstania

w powiecie lidzkim z profilu, oto-

czoną emblematami wziętymi z cho-

rągwi powstańców 1863 r.'na Litwie.

Tablica ta w reprodukcji pocztów-

kowej wejdzie w komplet albumu

ilustrującego pamiątki w powiecie

lidzkim, związane 4 poslacią boha-

tera.

Zabójstwo w Kol. Gierwieniki =
LIDA. Mieszkaniec kolonii Gier:

wieniki, gm. żyrmuńskiej, bronisław

Mićko wszczął bójkę ze swoją żoną,

która zaczęła wzywać pomocy. Na

krzyk kobiety przybiegł jej brat

Piotr Waszkiewicz, Mtóry sądząc,

że szwagier chce zabić siostrę, sta-|

nął w jej obroniw. Wywiązała się

walka, podczas której Mićko dobył

noża, chcąc ugodzić przeciwnika,

silniejszy jednak Waszkiewicz wyr-

wał mu nóż i ugodził Miėkę w serce,

kładąc go trupem na miejscu.

Zatwierdzenie preliminarzy budżetowych
pow. zw. SamorządowycCn

Na posiedzeniu Wiydziału Woje-

wódzkiego odbytym w dniu 5 b. m.

w Wileńskim

kim zostały zatwierdzone prelimina-

rze budżetowe na rok 193/-8 powia-

towych związków samorządowych:

pow. molodeckiego na sumę 221.100

zi., pow. oszmiańskiego—261.843 zi.

i pow. dziśnieńskiego 322.994 zł. Po-

nadto Wydział Wojewódzki rozpa-

trzył i zatwierdził szereg uchwał f1-

naasowych powiatowych związków

Urzędzie Wiojewódz- | samorządowych i Rady Miejskiej m.

Wilna.
Wydział Samorządowy Wileńskie-

go Urzędu Wojewódzkiego przepra-

cowuje obecnie budżet m. Wilna,

który będzie przedmiotem obrad na-

stępnego posiedzenia Wydziału Wo-

jewódzkiego, jakie się odbędzie w

dniu 19 kwietnia r. b.

Strajk szewców w Wilnie
200 robotników nie pracuje

Strajk szewców zatrudnionych w ;, kujący motywują swoje żądania tym,

sandałów w Wilnie ob-

jął w dniu 5 bm. również Ikamaszni-

ików, zatrudnionych w tychże fir-

nach. Ogółem strajkuje około 200

szewców i kamaszników. Robotnicy

ci żądają: 1) podwyżki płac o 20

proc., 2] 8-godzinnego dnia pracy, 3)

unormowania warunków płacy, 4)

podpisania umowy zbiorowej. Straj-

fabrykach że obecnie nastąpiła ogólna: zwyż-

ika cen i, że w innych miastach pra-

codawcy podwyższyli płacę pracow-

ników, podczas gdy pracodawcy wi-

leńscy nietylko nie chcą podwyższyć

płac, iecz w niektórych wypadkach

obniżyli nawet stawiki, mimo, że ce-

ny, swoich wyrobów podnieśli o 40

proc.

Zamach na byłego narzeczonego
Z zemsty za uwiedzenie oblano

Anna Beneszowa w towarzystwie

swej 17-letniej córki Heleny napadły

na ul. Miłosiernej na 20-letniego Żu-

kowskiego oblewając go kwasem

siarczanym. Żukowski stracił oko i

został zeszpecony na twarzy. Zatrzy

mane kobiety oświadczyły, iż dzia-

łały z zemsty za niecne postępowa-

go kwasem siarczanym,

nie Żukowskiego, który udając nar

rzeczonego Beneszówny uwiódł ją i

porzucił.
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie

skazał A. Beneszową na 2 lata wię-

zienia, zaś jej córkę Helenę na 1 yi

- Zastrzelił narzeczoną i siebie
W majątku Duszczyce pow. moto=| Lidię Wencełównę, a następnie sam

deckiego rozegrała się tragedjana | pozbawił się życia.

tle zazdrości. Mianowicie, służący

niejaki Stanisław Łachwiniewicz z

karabinu zastrzelił swoją narzeczoną

Zwłoki ofiar zabezpieczono do

dyspozycji władz sądowych. (h)

Budowa Domu Żołnierza w Wilnie
W/ kołach wojskowych powstała

myśl budowy w Wilnie

nierza Polskiego na wzór istniejące-

go już w stolicy,
dowódca O. K. li gen. Klóberg.

Dom Żołnierza Polskiego mie-

ścić będzie kino, bibliotekę, świetli-

Domu Żoł- | się
cę itp. Potrzeba takiego domu daje

bardzo poważnie odczuwać,

gdyż umożliwia ona na szerszą ska-

Protelktorat olbjął|lę alkcję oświatową.
Na zapoczątkowanie akcji, gen.

Klóberg wyasygnował 100 zł. (b)

EE
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Kronika wilenska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po miejscami chmurnym ranku pogoda

naogół słoneczna, Na południowym zacho-

dzie możliwy deszcz.
Dość ciepło.

Słabe lub umiarkowane wiatry połud-

niowo-wschodnie.

; NEKROLOGIA.
— Nabożeństwo żałobne za du-

szę śp. Szymonowskiego. dn, 6
bm. o godz. 9-ej w kościele św. Ja-

na z inicjatywy Konserwatorium

Muzycznego im. M. Karłowicza w

Wilnie odprawione zostało nabożeń-

stwo żałobne za duszę śp. Karola

Szymanowskiego. Na nabożeństwo

przybyli przedstawiciele świata mu-

zycznego i artystycznego m. Wilna.

Podczas nabożeństwa śpiewał

chór Konserwatorium oraz orkiestra

symfoniczna pod dyrekcją Cz. Le-

wickiego wykonała szereg utworów

śp. Szymanowskiego. Solośpieiwała

p. Święcicka, solo na skrzypcach —

p. Ledochowska.
Na pogrzeb śp. Karola Szyma-

nowskiego do Warszawy i Krakowa

wyjechała delegacja organizacyj mu-

zycznych Wilna z wieńcem.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Tłumy zwiedzają Bazylikę.

Przez cały dzień onegdajszy i wczo-

rajszy Bazylika była tłumnie odwie-

dzana przez wilnian. Zwiedzanie od-

bywało się nie tylko indywidualnie,

lecz też były organizowane specjal-

ne wycieczki. W ciągu dnia wczoraj

szego świątynię zwiedziło około 10

wycieczek szkolnych i różnych or-

ganizacyj. (m).
‚ Z MIASTA.
— Strajk w tartaku Szapiry.

W tartaku żydowskim Szapiry wy-
buchł strajk. Podłoże strajku nie

przyjęcie do pracy zwolnionego z

powodu choroby robotnika. (h)

— Strajk żydowskich handlarzy
drobiu. Widbec podniesienia taksy

bojowej przez Gminę Żydowską,

wczoraj zastrajkowali na znak pro-

testu wszyscy żydowscy handlarze

drobiu (h)
— Przygotowania do obchodu

1 maja. W związkach i organizacjach

robotniczych na terenie Wilna pro-

wadzone są przygotowania do wspól
nego pochodu w dniu 1 maja (h)

SPRAWY WOJSKOWE.
Pobór rocznika 1916. Na

dzień 4 maja ustalony został termin

rozpoczęcia poboru rocznika 1916.

W. dniu tym rozpocznie urzędowanie

Komisja Poborowa, która dokony-

wać będzie przeglądu poborowyct

codziennie aż do połowy czerwca

roku bież. (h)
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Zatarg o płace w krawiectwie.

W. dniu 4 b, m. odbyła się konferen-

cja przedstawicieli cechu pracodaw-

ców krawców chrześc. z przedstawi-

cielami pracowników krawieckich,

zgrupowanych w chrześc. Zw. Zaw.

krawców i krawczyń.
Na wysunięte. przez pracowni-

ków żądanie podwyżki stawek сеп-

nika układu zbiorowego z dnia 20.X

1935 r. o 20 proc. w związku ze

znacznym wzrostem cen na artykuły

pierwszej potrzeby —pracodawcy!

wysunęli projekt podwyżki jedynie o

5 proc., motywując, że większa pod-

wyżka odbiłaby się ujemnie nabud-

żecie klienteli. Konferencja pozy-

tywnych wyników nie dała.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walka z nielegalnym rzemio-

słem. Ostatnio przeprowadzona zo-

stała inspekcja warsztatów pracy;

istniejących (na terenie Wileń-

szczyzny.
W wyniku lustracyj stwierdzono,

że w: Wilnie i w powiatach woj. wi-

leńskiego istnieje około 4 tys. war-

sztatów pracy, których właściciele

nie posiadają kart rzemieślniczych.

W/ związku z tym, do odnośnych

władz skierowane są zawiadomienia

o zlikwidowaniu tych warsztatów. h

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Zarząd Koła Wil. Zw. Ofice-

rów Rezerwy powiadamia członków

Koła, że w piątek 9 kwietnia r. b o

godz. 18-ej odbędzie się wykład pt.

„Obrona”. WykładA: jest

w związku z tym odwożany.
RA RÓŻNE.

— Podziękowanie. Zarząd Domu

noclegowega dla kobiet (żydowska

10) serdeczniw dziękuje za ofiary

pieniężne i w naturze: pp. d-rowi

Bonasewiczowi, dyr. Zapaśnikowi,

Pocztowemu przysposobieniu woj-

skowemu kobiet, Alkademickiemu
Klubowi „łŁazanek”, p. Żagiellównie,

p.Szabalkowskiej. p. Zelwowiczowej,

- Szulcowej, p. Witkowskiej, p. Żu-

ikowskiej, p. C. J, p. Chrzczonowi-

czowi, p. Reutt, p. Okrmanowej, za

edm. „Dzien. Wil.”, p. mecenas

rzyckiej oraz bezimiennym ofiaro-

dawcom. 3

Gotówki wpłynęło 61 zł. rozda-
no w czasie świąt 180 osobom

909 porcyj (chleba, bułek, mięsa,

kiełbas, boczku, sera, słoniny, jaj

słodkiej bułki, kapuśniaku i słodk

białej kawy).
iej
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farręcności

—List do Pana Boga i jego skut-

ki. W; związku z zamieszczoną przez

nas w onegcajszym numerze „Dzien-

nika WiL“ historią listu do Pana Bo

ga, który, jak wiadomo, wysłała u-

czenica Il oddz. szk. pow. Kuncewi-

czówna, dowiadujemy się, że szereg

osób postanowiło pośpieszyć z po-

mocą nieszczęśliwej rodzinie. Do

„Caritasu“, który zaopiekował się

rodziną autorki listu do PanaBoga,

wpłynęło już kilkanaście złotych z

ofiar. (m).

— Kuria biskupia diecezji łom-

żyńskiej przysłała na ręceArchidie-

cezjalnego  Instytutu „Caritas“ 500

złotych, przeznaczając tę sumę na

pomoc niezamożnej dziatwie wileń-

skiej, Jest to ofiara duchowieństwa

łomżyńskiego. (m)

STREETTINA

LEšNICZY
Ślązak, lat 40 kawaler, dobry administrator

z wykształceniem zagranicznem, obeznany

wszechstronnie w swojem zawodzie, (ba-

żanternik, łowczy) na niewypowiedzonem

stanowisku szuka od 1.VII ewen. 1.VI br.

posady leśniczego lub zarządcy na Wi-

leńszczyźnie, Oferty nadsyłać J. Szczepań-

ski, Murcki (Tartak) pow. Pszczyna Śl.

 TRANU
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Podziękowanie

Za Ši wiele serca, przyjažni i

życzliwości okazanych mi bądź oso-

biście bądź pisemnie w Dniu Dwu-

dziestolecia Żłobka Im. Maryi wyra-

żam moją osobistą i w imieniu Żłob-

ka najszczerszą wdzięczność. Ww

szczególności Czcigodnemu Ducho-

wieństwu, Prezydium T-wa Opieki

nad dziećmi z p. prezesem Kazimie-

rzem Świąteckim na czele, p. Pre-

zydentowi m. Wilna dr-owi Male-

szewskiemu, władzom wydziału O-

pieki Społecznej woj. Wil. z p. na-

czelnikiem d-rem Rudzińskim na

czele, stowarzyszeniom i prasie wi-

leńskiej tudzież wszystkim, którzy o

tym drobnym w życiu Wilna zdarze-

niu pamiętali, a nadewszystko mej

drogiej dziatwie i kochanymwspół-

pracownikom w zakładach wycho-

waiwczych Tow. Opieki nad Dziećmi

składam serdeczne Bóg zapłać!
Jadwiga Brensztejnowa.

=

sport.
Wil. Okr. Zw. Boks. coia uchwalę

swą.

Zw. Dziennikarzy Sportowych

В. Р., oddz. w Wilnie komunikuje,

iż wobec otrzymania od Wileńskiego

Okręg. Zw. Bokserskiego -zawiado-

mienia o cofnięciu poprzedniej u-

chiwały, Ikrzywdzącej członka Zw.

Dziennikarzy Sportowych oddz. w

Wilnie, cały zatarg wważa za zli-

kwidowany i uchyla uchwałę, doty-

czącą nieumieszczenia żadnych wia-

domości z imprez bokserskich w

Wilnie.
`

 

   

    

  

  

  

Jaskółki, awiastuwy
wiosny,  przylesiały.
Układając planywy-
<ieczek auiem pe
mieicjmy. że iylkę .
jazda bez delekiėw
daje pełnię miłych
wrażeń. Motory pra-

cują sprawnie na

Polejach samo-
chodowych    
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Dziś premiera. Triumf zespołu

i kred ASTA
kitna parada

Piosenki! Taniec! Humor! Nadprogram: Dodatki i/aktualia

NICPON

DE о -

Ca/INS
од>

W-g. A, DUMASA
W rg. gł. ;

HELIOS|
Dziś

Reżyseria w.
W-rol. gł.ALFRED RODE i

Orkiestra kubańska.

M ARS| Najnowszy

 

EOZARAAO OZ S

DAMA KAMELIO
Greta Garbo, Robert Taylor

Nieodwołainie ostatni dzień

PRZY KOMINKU

0 CZYM MARZĄ KOBIELY
W ro'. gł. Żelichowska Cybulski, Sieianski, Różycki i In.
Nadprogram: piękna kreskówka p.t.: NOCNA PRZYGODAi aktualia

TURŽANSKIEGO ||
MIRA PERY. Chór cyganóy

Nad program: Atrakcje i aktualia.

polski film sensacyjno-kryminalny

 

DO WYNAJĘCIA

OM Giełda. warszawska _.
z dn. 6. 4. 37.

Dewlzy:
Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 288.45_ 289.17
Londyn 25.87 25.94
N. J. czeki 520'|,
Paryž 24.32 24.28
Praga 18.40 18.45

Ak;cje:
Bank”Polskig100.75 100.50

P ajp I eżr y:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.15

* 64.00

527 i pół

5 proc. konwersyjna 55.25
» . kolejowa 53.25 53.50

dolarowa 54.50 kupon 1.23
„' premj. dolarowa 45.00
„1  stabiliz. 368.00  kupon.83.04

konsolid. 52.75 51.50

Waluty:

—
л

' DO SPRZEDANIA | mieszkanie 5 pokojo-(Pierwsza sprawa Zaklinv)
Obsada: Najpiękniejsza gwiazda ekranu,
„niezapomniana bohaterka „Mayerlinga* Danielle Darieux

Čii OKOAOKI dwa łóżka ma kana- we z wygodami, sło-
E dyjskich siatkach z neczne,. - kapitalnie

włosianemi  matera- odremontowane na

Dol. amer. 527 524 i. pół
Marki niem. 123.00 120.00 S

Gietda zbožowo -towarowa

okabiet Henry Garat jutro HELIOS" FUTRA
 

 

 

  

 cami, żelazne łóżko, parterze. Mostowa25. i Iniarska w Wilnie
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kobiet =
premiera 93 Е 2 й

RE Е zegar ścienny, eta- Dnia 6 kwietnia 1 i

Polskie Kino Ostatni dzień Krółowa polskiego ekranu | Leon Łopuszański żerka,  taburet- do £ i > н е‘: r.

H a 5 Zamkowa 4 fortepianu, obrazy i NAUKA eny za towar średniej handlowej ja-

Światowid Jadwiga Smosarska | PŁASZCZE damskie modele A = 35 i+5./..4 = 2i

т 2 ° "*' 66 Roadócaiam Wielki wybór. Ceny niskie a Dada 6 nnn| Loco wag. st. zał.).. Ziemiopłody—w ładun-

Balnis OS „Barbara Radziwi OWwna SROSa |ii|m 6. М/1 ›_‹.съьи“…„шьн. mąka i otręby-—w mniej.
=

+ szych ilościach.

z ; ® ż 2 į L-k Micnaiski; Nr. ° Ё
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„Ałyipazury”
Jak mówiłem, Baker postanowił

zostać. Był młody, silny, wysoki, nic
go nie łączyło,z rodzinnym Connec-
ticut. A nawet gdyby łączyło, to
pewnie zew tropikalnych wysp był:
by silniejszy. Miał poczucie piękna
i zakochał się w zielonych wodach,
szmaragdowych wysepkach i prze-
czystym, błękitnym niebie,

Ale z tym wszystkim był janke-
sem i miał głowę do interesów. Zro-
zumiał, že taka sposobność dorobie-
nia się w ojczyźnie mu się nie trafi.
Podczas urlopu zwiedził był Ka-
gayan Zulu i stwierdził, że klimat

* tu lepszy niż dalej na północy, wiatr
od morza chłodniejszy, ziemia uro-
dzajniejsza. Gdy go zwolniono, po-
starał się o koncesję kokosową na
tej wyspie.

Gdyby był, jak inni, wytrzymał-
by nie dłużej niż pół roku, Cywili-
zować kraj — ciężkie zadanie, a je-
szcze talki kraj, może najoporniejszy
w świecie, Osiem miesięcy strasz-
nego słońca i cztery tropikalnych
deszczów. Karczowanie zbitej dżun-
śli, wyrasta z powrotem nieomal

dostatecznie oddalone i wietrzyk
przynosił na osłonięty ganek jedynie
słodkie wionie kwiatów.

Przed bungalowem słał się różo
wy piasek. Dalej jaśinała lazurowa
|zatoczka. Koralowa rafa odgradza-

pod siekierą. Nadto bezustanna wal- ła ją od morza skutkiem czego woda
ika z dzikimi świniami. Przepędzić— była zawsze spokojna jak zwiercia-
wracają w dwa razy większej licz-|dło i przyjemnie chłodna. :
bie i pożerają wszystko, co zobaczą| Co dzień rano, nim słońce wynu-
i zwęszą. O wężach, owadach, bra-| rzało się nad palmy i jeszcze mgła
ku żywności i, co najgorsze, braku wisiała nad dżunglą, Baker biegł
pieniędzy lepiej nie wspominać. |po aksamitnym piasku do zatoki.
| Ale George Baker był jankesem| Wypływał się, wypluskał i dopiero|
ji miał w żyłach krew pracowników i wtedy: zabierał się do roboty na
|pionierów, tę samą krew, która plantacji.
pchała emigrantów z Nowej Anglii| Aż któregoś dnia zdarzyła się
jna zachód do Indiany i Illinois, a niespodzianka, która zrazu wyda-
|stamtąd na równiny i w góry po sa- wała się głupstwem i ubawiła tylko.
| Kalifornię. Dobrą krew, dobre Zastał w swojej zatoce pływaczkę.
| mięśnie, dobrą głowę. | - Spostrzegł ją, gdy już był w wo-

dzie. Coś plusnęło; szczupłe, mie-
dziane ramię przecięło błękitną fa-

| Baker zdabył dżunglę na Wscho-
j dzie tak jak jego przodkowie zdsłby-

lę; mokra buzia o brązowych oczach
w;,rzała z toni. Była to dziewczyna

|wali prerie na Dalekim Zachodzie.

z wioski za przylądkiem.
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| Prędko zaczął hodować palmy ko-
jlkosowe i wysyłać okrętami niewiel-/
„kie ładunki kopry. |  Spłoszona widokiem białego
| Żył w małym. bungalowie, kry- c:łowieka, popłynęła do brzegu,
|tym nipą. Sam go sobie wybudował. porwała zostawiony tam pomarań-

czowy! sarong i skoczyła w dżunglę,
-Ка i gładka, jak pantera miedz:.

nej barwy. Baker patrząc za nią,
śmiał się, :

Sam. porobit bambusowe meble,
trzcinotwe rolety i słomiane maty na
podłogi. Las kokosowy o barwie
jaspisu wznosił się daleko za do-

 

=zwylkle w. lekkiej
| znów: zobaczy. I zobaczył: - Tym ra-

Siedząc samotnie na ganku, spoglą-
dał na oświetloną gwiazdami zato-
ikę. Dotąd nie zdawał sobie całkowi-
cie sprawy ze swojej samotności.
Praca na plantacji zajmowała mu
cały czas, pochłaniała siły i myśli.
Do towarzyskiego życia nie: tęsknił
i gdyby nawet na Kagayan Zulu byli
inni biali prócz niego, to by! do nich
nie ciągnął No i nagle, pierwszy
raz, poczuł się samotny. I pierwszy
raz na tle skąpanej w księżyc u za-
toki ciemnej smugi dżungli ujrzał
obraz ,malowany wyobraźnią: zwin-
ną brunatną dziwczynę, uciekającą
w zarośla, :

„Nazajutrz wstał wcześniej niż
nadziei, że ją

zem zdążył złapać zdobycz. Chwycił
ją za rękę i oboje, stojąc w wodzie
po kolana, spojrzeli sobie w: oczy.
W brązowych źrenicach dziewczyny
mie było strachu. Patrzyła mu w
twarz i śmiała się.

Odpowiedział śmiechem, Znał
już trochę miejscowe narzecze. Za-
pytał więc, jak jej na imię.

Tahakala odpowiedziała
błyskając z za czerwonych ust zęba-
mi białymi jak morska piana. Słoń-
ce, prześwięcające przez palmy, mi-
gotało w jej miedzianych kształtach. mem. Pole ze schnącą koprą było Ale wieczorem już się nie śmiał,

szedł dalszy ciąg. Dziewczyna była
'piękna, jak tylko może być piękna
wysmukła  szesnastoletnia Malajka.
A Baker był samotny, jak tylko mo-
że być samotny biały człowiek na
wyspie podzwrotnikowej. Spotykali
się co rano na modrej zatoce. Pły-
wali razem, śŚmieli się i gawędzili
siedząc na koralowym piasku.

Chciał ją zdobyć. Zakochał się
nie na żarty. Ale że był jankesem,
nie mógł jej poprostu wziąć do sie-
bie, tak jak to czyni wielu białych
na Wschodzie. Zresztą, nawet tego
nie pragnął. Kochał ją szczerze i
przy swoim nowoangielskim wycho-
waniu jedyne wyjście widział — w
małżeństwie. a
„ Rozumiecie teraz, przeciwiko cze-
mu buntowała się jankesowska krew
Bakera. Wiidywał białych; którzy
„zdziczeli' i zjawisko to przejmo-
wało go wstrętem i odrazą, A jed-
nak zadurzył się w tej pięknej
dziewczynie, uroczej jak kwietniowy
poranek, wysmukłej, miłej, łagod-
nej... Uszy miał pełne jej śmiechu,
dźwięcznego jak muzyka, : ;

Wiele wieczorów _ przesiedział
samotnie na swoim ganku, nieszczę-
śliwy, rozdarty wewnętrznie, Do-
myślam się, jak musiał z sobą dy-

skutować. i ) Rozumie się, za początkiem po-

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą tł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w driale ogłoszeniowym za

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

sobie prawo smiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje sastrzeżeń miejsca.
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