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WARSZAWA 7.4. Dziś 7 bm.
decyzją ministra Przemysłu i Handlu

rozwiązano kartel cynkowy, utwo-

rzony w Katowicach przez następu-
jące firmy: 1) Śląskie kopalnie i cyn-

kownie s. a. w Katowicach, 2)

Giesche s. a. w Katowicach, 3) Dy-

rekcja kopalń i hut ks. Donner-

smarcka, w Świętochłowicach i 4) za

kłady Hohenlohego s. a. w Weł-|
Nowi.

Kartel ten regulował zbyt, ceny

i warunki sprzedaży cynku  suro-|

wego i ralinowanego. Za powód roz- |

wiązania podano utrzymywanie cen |

na wygórowanym poziomie, gospo-|
darczo nieusprawiedliwionym, czym
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ROZWIĄZYWANIE KARTELI
(Telefonem od własnego korespondenta).

kartel ten zagrażał dobru publicz-

nemu. Rozwiązanie tego kartelu ma

wpłynąć dodatnio na przemysł cyn-
kowy oraz na sytuację przemysłów

przetwórczych, korzystających z

cyniku.

Podobno zapadła też już decyzja

co do rozwiązania dalszych około

30 karteli, Ogłoszenie o tem ma na-

stąpić w przyszłym tygodniu.

Natomiast kursujące pogłoski o

decyzji rozwiązania kartelu drożdżo

wego nie odpowiadają prawdzie.

Przemawiają rzekomo przeciwko ta-

Ikiemu postanowieniu względy skar-

bowe, związane z poborem: opłat ak-

cyzowych od produkcji drożdży.

Paragraf aryjski w palestrze
(Telefonem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA 7.4. W. drugiej po-
towie maja odbędzie się w Warsza-|

wie wszechpolski zjazd Związku

adwokatów polskich. W) porządku

 

dziennym obrad, śród innych spraw,

ma się też znaleźć sprawa zastoso-

wania paragrafu aryjskiego w orga-

nizacjach palestry polskiej.

Zajścia antyżydowskie
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 7.4, Podczas jar-
marku wtorkowego w Żurawnie Ко-

ło Stryja doszło do wystąpień anty-|

nów iżydowskich,

wielu sklepach żydowskich, wresz-

cie pobito i poraniono sporo osób.

 

wybito szyby w

żydowskich ludności. Podczas tych| Policja przywróciła porządek i po-

zajść zdemolowano szereg straga-| czyniła liczne aresztowania.

Komisarz do regulacji cen
(Telefonem od własnego korespondentaj.

WARSZAWA 7.4, Wieczoremod- | Przy Radzie ministrów ma być po-

było się posiedzenie Rady mini-| wałana specjalna komisja, na czele:

strów, na którem obradowano m. in. |z p. Jastrzębskim. Zadaniem ko-

nad sprawą wzrostu cen. Na posie-| misji będzie normowanie cen prze-

dzeniu tem miała podobno nastąpić | dewszystkiem surowców,  artyku-

nominacja wiceministra  Jastrzęb- | łów budowlanych i artykułów pierw

skiego komisarzem dla regulacji cen. | szej potrzeby.

Swobodne uznanie administracji
(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 7,4. Trybunał Ad-

ministracyjny rozważał skargę pew-

dług iktórego decyzja władzy, admi-

| nistracyjnej nie wydania  za-

nego nauczyciela przeciwiko decyzji | świadczenia o moralności nie po-

starosty, odmawiającego owemu na- | trzebuje zawierać uzasadnienia,

uczycielowi wydania świadectwa| dlaczego talkiego świadectwa się od-

moralności, potrzebnego mu do 0-|mawia. Pozostawia się to swobod-

trzymania stanowiska w szkole. Try |nemu uznaniu władz administracyj-

bunał Admin, wydał orzeczenie, we-| nych. Ё * н

  

Pojednanie Ludendorfaztitierem
prowadzi do upadku moralności

CITTA DEL VATICANO. 7,4. chowanie młodzieży. Zwracając z

„Osservatore Romano' omawiając kolei uwagę na fakt, że pojednanie

pojednanie gen. Ludendorfa z kanc-; nastąpi pod hasłem moralnego zje-

lerzem Hitlerem, zwraca uwagę na| dnoczenia narodu niemieckiego,

propagandę i publiczną działalność| „,Osserwatore Romano“ stwierdza,

gen. Ludendorfa. Pojednanie pomię-|że błędna etyka połączona z nor-

dzy gen. Ludendorfem a kanclerzem | dycką mitologią, głoszoną przezLu-

Hitlerem posiada zdaniem pisma — | dendorfa, celem znieważenia chrze-

znaczenie specyficzne zarówno z|ścijaństwa, nie może doprowadzić

punktu widzenia politycznego jak | żadnegu marodu  chrzešcijaūskiego

doktrynalnego, zważywszy, że do. do jedności, ale przeciwnie, do znacz

szło ońo do skutku, gdy katolicy nie-| nie groźniejszej klęski, jaką jest u-

mieccy walczą o chrześcijańskie wy- | padek moralny» i

Nie będzie zbliżenia między Niemcami
a Z. 5, S. R.

BERLIN, 74 Ogloszony dziś pół- stwierdza dalej półurzędowy komu-
urzędowy komunikat stwierdza, że| nikat, słormuławane na kongresach

pogłoski na temat zbliżenia niemiec-|partyjnych w Nor

ko - sowieckiego, które ukazały się
w części prasy: angielskiej wywołały
w berlińskich kołach politycznych
sensację. Stanowisko Niemiec wo-

bec tych spekulacji zostało, jak

 

że' nie może być żadnych wątpliwo-

ści co do obecnego jak igeras

stosunku Niemiec do Związku So-

wieckiego. __ A

m r."

1935 i 1936 w sposób tak oczywisty, *
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| WI dniu wczorajszym przed Są-|

dem Okręgawym.w Wilnie toczyła

się 3-cia w Wilnie sprawa o zama-
chy petardowe na sklepy żydow-

skie. Oskarżonym z art. 216 i 218

Kk. k. był Wacław Kijak lat 30 z za-

wodu buhalter. Oskarżał pprok. O-

poczyński, bronili. mec. Przyjemski z

Warszawy i apl adw. Kownacki z

Wilna. :W komplecie sędziowskim

zasiedli: przewodn. S. O. Bułhak i

wotanci Szulc i Plich.
„UNIWERSAL*

Wacław -Kijak jest oskarżony o

pozostawienie. w sklepie „Uniwer-

sal" przy ul. Wielkiej w dn. 4.1. 1936

materiału wybuchowego z mecha-

nizmem zegarowy, który spowodo-

wał wybuch, zniszczenie sklepu i

obrażenia cielesne u Soni Mogilnik
ekspedientki i Leji- Fejnsznerowej
właścicielki skl

  

Jako sprawcę zamąchu  гопро-

znała oskafżon Sonia Mogilnik,

twierdząc-iżw dmiu kr ymi ku-

pował on w sklepie płyty, że był

ostatnim iklijentem przed wybuchem.

Również -Mich: i druga ekspe-

djentka rozpoznały sprawcę wKija-

ku na sali sądowej podczas rozpra-

wy przeciw Gogiewiczowi, Kuczyń-

skiemu i. Bonarowskiemu, również

oskarżonymi £: iza ten sam

zamach, 0 który oskarżony jest Ki-

jak. Poznały również w nim i

ka, który podchodził do nich w łecie

1936 r. na ul. Wielkiej i pytał czemu

rzypatrują się mu.

® BOMBA NA ZWIERZYŃCU.
Punkt drugi oskarżenia dotyczy

wypadku z 15 września 1936 r.Dnia

tego wieczorem st. post. P, P. Wo-

lański patrolując przy ul. Grodzkiej

zauważył 3 ludzi, których zachowa-

nie wydało mu się podejrzane. Nałka-

zał ira zatrzymać się. Ci jednak nie

usłuchali i rdzbiegli się. W pościgu

za jednym z nich, Wiolański wbiegł

między drzewa lasku nad Wilią, po-

tknął się o drut kolczasty, uczepio-

my: pomiędzy kilku pniami i przewro-

cił się. To uniemożliwiło pościg.

Ponieważ zgubił w lesie papie-

rośnicę, wrócił na drugi dzień i zna-

lazł ją koło drutów, a obok pudełko

od butów, zgubione przez: uciekają-

cego. W pudełku było 1.600 gr. gór-

niczego materiału wybuchowego о-

raz mechanizm zegarowy owinięty w

kilka egzemplarzy tygodnika „Wiel-

ka Polska”, na jednym z nich napis

odręczny: „Wielka Polska".

W. kilkanaście dni potem zatrzy-

mano podczas zajść na zebraniu

Legionu Młodych W. Kijaka, jako

sprawicę zakłóceniaspokoju.

Podczas spisywania zeznań w u-

rzędzie śledczym, st. przod.Wieczyń

ski zwrócił uwagę na podobieństwo

charakteru pisma Kijaka do napisu

na gazecie, w którą owinięto! bomibę,

co zresztą stwierdził grafolog.

Gdy potym w rodzinnymmieście

Kijaka w Sosnowcu zbadana zosta-

ła niejaka Anastazja Krosto,

ta zeznała, że widziała u oskańżo-

nego we wrześniu 1935 r. 12 nabo-

jów. dynamitowych.

Kijak do porzucenia

 

bomby w le-

sie nie przyznał się, twierdząc, że w

„Uniwersalu“ nie był, gdyż go nie

było w Wilnie od 22 grudnia 1935 r.
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do 8 stycznia 1936 r, a w dniu, w
iktórym ktoś zgubił silny nabój wy-
buchowy na Zwierzyńcu, spędził wie
czór kolejno w Mensie akademickiej,
w redakcji „Dziennika Wileńskiego"
i w rest. „Zacisze“.

Ponieważ zaś oglądano $0 poszu-
kując skaleczeń o druty, kolczaste w
lasku przy ul. Grodzkiej, stwierdził,
że posiada szereg blizn po wypadku,
jaki zdarzył się przy budowie domu
jego brata.

ROZPRAWA
Na wstępie mosiedzenia- Sąd

stwierdził nieobecność św. Anastazji

stawiennictwo za usprawiedliwione.
Po przeczytaniu aktu oskarżenia

przystąpiono do przesłuchania W.
Kijalka.

Krosto i postanowił uznać jej nie-; : :
| tych, na co sąd się zgodził. Ten do winy się nie przyznał.

Bezłodnm ucieczka

Nr. 95

 

Znó0 proces © zamachy pełardowe
3 | Sprawa Wacława Kijaka przed Sądem w Wilnie

Złożył spokojnie i pewnie dłuższe
wyjaśnienie, w którym potwierdził
swoje zeznania poprzednie (patrz
wyżej) i dodał kilka innych szcze-
gółów. M. in. wyjaśnił, iż był słu-
chaczem '/ Instytutu Nauk Hadlowo-
Gospodarczych w Wilnie i był w r.
1932 usunięty ze szkoły za nama-
wianie uczniów do wzięcia udziału
we Mszy św. za duszę śp. Wa-
cławskiego.

Zapytany, jak tłumaczy słowa
jednego z listów, w których pisał, że
był przez godzinę w obliczu śmier-
ci, oświadczył gotowość złożenia
wyjaśnień przy drzwiach zamknię-

‚ ‚ Ро ponownym wpuszczeniu ри-
blicznošci na salę przystąpiono do
badania świadków.

(Dalszy ciąg na stronie 2-ej)

wojsk czerwonych

 

na froncie baskijskim
PARYŻ 74. Havas donosi z Vi-, _ Działania wojenne w kraju Ba-

toria: oiensywa powstańców odbywa sków odznaczają się drobnymi wal-
się planowo. W. ich ręce wpadły kami, nie mającymi pozornie związ-

wzgorza bardzo silnie umocnione ku ze sobą, jeanak pod wieczor wy-
przez wejskarządowe:"Wczoraj wie! rażnie zaznacza się linia troniu, Woj
czorem linia frontu przechodziia jak ska rządowe podczas odwrotu nie

następuje: 2 kim. na póinoc od Ur- zdoiaty ewakuować licznych  skia-

duna, 3 kim, na póinoc od góry Gor- dów amunicji, urządzonych na tym

m. Poerió Urquoi Ula, w którym to

linia irontu przechodzi na poiudnio-
wy wschód od góry Adala.

Wojska powstańcze zdobyły sil-

które uchodziły za nie do zdobycia,
operując drobnymi oddziałami bar-

dzo siinie uzbrojonymi, Wojska rzą-

dowe byiy we wszystkich wypad-

kach zaskoczone. Lotnictwo rozpra-

szało oddziały rządowe, które trafia

ły pod ogień broni maszynowej oraz

granatników i mozdzieży. Pomimo
zażartej obrony, wojska rządowe nie
mogiły wytrzymać
ognia karabinów ch, ar-

tylerii i bombardowania lotniczego.

KRAKÓW 7,4. Krakowskie uro:
czystości żałobne śp. Karola Szyma-

nowskiego rozpoczęły się rankiem.

Już od godz. 10 rano ulice przy-

iegłe do rynku oraz plac Mariacki i

rynek Główny zapełniły się olbrzy-
mimi rzeszami publiczności.

O godz. 10 uroczystą Mszę 2а-

4obną w asyście licznego duchowień

utwa celebrował ks. biskup Ros-

pond. W; czasie nabożeństwaFilhar-

monia krakowska i połączone kra-

kowskie chóry wykonały „Requiem”

Berlioza.
Przy. dźwiękach hejnałów z wie-

ży Mariackiej trumnę wyniesiono z

kościoła i umieszczono na wysokim

WARSZAWA 7,4. Po dwudnio-

przeciwko ośmiu osobom, oskaržo-

nym o drukowanie i kolportażniele-

galnego czasopisma „Sztaleta“, or-

ganu rozwiązanego O. N. R., zapadł

dziś wyrok, którego mocą trzej o-

skarżeni: Stefan Lniski, Zbigniew Kunicki i Czesław Grądzki — ska-

nie umocnione pozycje na wzgórzach.| dowych

wanego

bea w kierunku m. Pentes na poiud- odcinku na zimę, kiedy to dowóz byi

nie od góry Karazan, na póinoc od| >=A ;iony. Wojska puuiezwykle w
stańcze wzięty oibrzymią zdobycz:

miejscu powstańcy znajdują się wod | "Tysiące granatów, dziesiątki tysięcy
legiošci 6 klm, od Durango, po czym ładunków karabinowych, baterię ar

tyierii lekkiej, 10 mozdzieży oraz 21

samochodów pancernych wraz za-

łogą. Wczorajsze straty wojsk rzą-

sięgają tysiąca zabitych.

Jeńcy twierdzą, że Durango i Eibar,

gdzie znajduje się wielka iabryka

broni, zosta,y już ewaukowane, Do-

wództwo wojsk rządowych liczy się

podobno nawet z upadkiem Bilbao,

aczkolwiek gotowe jest bronić +.
cy kraju Basków aż doostatecznoś-

ci.
SAN SEBASTIAN 7.4. Dziennik

„Voz de Espana“ donosi, że na iron-

cie baskijskim wojska rządowe co-

iają się w nieładzie przed nacierają-

cymi oddziałami gen. Mola. 
pośrzeb Śp. Karola Szymanowskiego

na Skałce w Krakowie
rydwanie  czarno-czerwonym  Za-
przężonym w 6 koni, okrytych ki-

| tem.
| Zwolna uformował się długi kon-
dukt pogrzebowy, który pośród wie-

|lotysięcznych tłumów, ustawionych
|w szpalery ruszył przybranymi w
żałobne czarne chorągwie i płonące
latarnie ulicami do grobów zasiużo-

| nych w klasztorze QO. Paulinów na
| Skałce.
| Tam przemawiali kolejno v-min.

Ujejski, prezydent Krakowa Kaplic-
| ki, oraz prot. Sikorski w imieniu mu-
| wykówł

Następnie po egzelkwiach żałob-

nych ciało Wielkiego Kompozytora
| złożono do grobu.

Wyrok w procesie „Sztafety“
w Warszawie

zani zostali na karę więzienia każdy

wej rozprawie w sądzie okręgowym | po 1 roku i 3 mies, Wolnickii Szysz

ko Jerzy otrzymali karę po 1 roku

więzienia, zaś Szyszko Stanisław —

9 miesięcy więz. Dwaj oskarżeni:

Wojciech Jaxa-Bąkowski i Euge-

niusz Dąbrowski zostali uniewin-

nieni.

 

(Szczegóły na str. 2-ej). я
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Przed Sądem Okręgowym w War: cuskiego.
szawie rozpoczął się w poniedziałex dwie osdby, a w ciągu godziny moż- i
Proces o! druk nielegalnej Sztafety'. na było odbić około tysiąca egzem- | nadawał na głównej poczcie paczkę
W, październiku władze śledcze do-
konały rewizji w lokalu przy ul. Hor
tensji 6. Tam w piwnicy, należącej
do Zbigniewa Kunickiego, znalezio-
no 3 walizy oraz skrzymie, w któ-
rych znajdowała się rozmontowana
maszyna drukarska t, ziw. bostonka,
oraz 13 egzemplarzy 22 numeru taj-
nej „Sztatety'. Rzeczoznawca doko-|
nał po złożeniu maszyny oględzin i
stwierdził, że była ona specjalnie

. skonstruowana dla łatwego rozmon-
towania i przenoszenia z miejsca na
miejsce. Rolki kulkowe zastąpione
ibyfły: kulkami gumowymi, umożliwia-
jącymi cichą robotę. Sądząc ze
stopnia stężenia smaru maszyna by-
ła używana 8—9 tygodni przed re-
wizją, Drukarnię było można łatwo
rozebrać przy pomocy klucza fran-

Niezwykły wybuch
w Genewie

GENEWA 6.4, W. sprawie wybu-
chu, który zniszczył wczoraj jeden z
domów pięciopiętrowych na ul. zur
Linden, prasa podaje następujące
szczegóły: zdaniem ekspertów, wy-
buch został spowodowany przez ma
teriałyj wybuchowe o niezwykłej sile.
Nastąpił on w mieszkaniu na 2 pię)-
trze, należącym do fryziera, którego
interesy w ostatnich czasach przed-
stawiały się bardzo niekorzystnie.
Krążą pogłoski, iż popełnił on w ten
sposób samobójstwo. Do Morgi prze-
wieziono zwłoki fryziera, jego żony
i 3-letniego dziecka. Czwartą ofiarą
wybuchiu jest chłopiec z mleczarni,
który znajdował się na schodach w

 

chwili eksplozji. Dom został prawie|
całkowicie zniszczony. Wszystkie
szyby! w sąsiednich domach wylecia-
y.

Bezbožnicy dziatają

Dv obsługi wystarczały

plarzy. Na drzwiach w suterenie, w
„pobliżu klamki, pozostały ślady dło-
'ni z farbą drukarską i ślady palców.
Pochodziły one z dłoni niejakiego
Wacława Wolnickiego, który się
tłumaczył, że pracował w tym do-
mu. Widział tam trzy walizki i skrzy

jnie, a gdy zapytywał, co się w nich
znajduje, odpowiedziano inu, że nie
powinien się tym interesować. Razu
pewnego znalazł w piwnicy. wałki
$umowe, oczernione farbą drukar-
ską, schował je do skrzyni i pobru-
dził sobie ręce. Stąd pochodzi od-
cissk dłoni,

Policja natrafiła na ślad w sposób
następujący: Urząd śledczy zaobser-
wowalł, że z Warszawy są wysyłane
paczki druków do rozmaitych miej-
scowuokści, a adresy nadawców. i od-
biorców w wielu wypadkach były
fikcyjne.

Z  przytrzymywanych paczek
przekonano się, że chodzi o „Sztafe-
tę', wiyddawaną nielegalnie, Otrzy-
mano wtedy informacje o osobie Ste
fana Lmiskiego, wezwanego z Łom-
ży przez władze ONR do Warszawy
i zatrudnionego przy wydawaniu i
ikolportowaniu nieleganej bibuły. Po-
licja śledziła go i przekonała się, że
styka się z braćmi Jerzym i Stani-
sławem Szyszkami z Poznania i Woj
ciechem Jaxa-Bąkowskim z War-
szawy. Spotykał się z nimi w lokalu

Obok wystawy: paryskiej, której , otwarcie wyznaczone zostało na po-
|czątek maja, świat będzie miał rów-
13а о . + + *
|nież w maju sensacyjne widowisko

PARYŻ 6,4, „Matin”* donosi, iż w pierwszej klasy. Stanie się niem nie-
małej miejscowości Villeneuv-les| zawodnie koronacja nowego króla
Maquelonnes w pobliżu Montpelier Anglii.
dokonano zamachu na miejscowy
Ikościół parafialny, podrzucając na-

| Jak donosi „Kurjer Polski“ w Ко-
respondencji z Londynu, już obecnie,|

firmy: Górskiego przy ul. Hortensji.
Wywiadowca widział, jak Lniski

„do Łodzi jako wzory do haftu. Był
| to jednak numer 22 „Sztafety”, Po-
jlicja podjęła obserwację w Łodzi,
| jednak adresatka paczki nie odebra-
jła. Obserwacje prowadzono dalej i
jzobaczono, jak Czesław Grądzki z
(Łomży wsiadł z walizką do pociągu
|w Małkini. Podczas rewizji walizki
| znaleziono nielegalne druki. Przepro
wadzono rewizję w lokalu firmy
Górskiego i tam znaleziono kartki i
waliziki, a w suterenie 3 walizki i
skrzynie, przykryte kocami.

Wobec tego pociągnięto do od-
powiedzialności właściciela firmy
Zbigniewa Kunickiego, Lniskiego z
Łomży, St i Jerzego Szyszków z Po
znania, W. Jaxę-Bąkowskiego z
Warszawy i Cz. Grądzkiego z Łom-
ży, montera Wacława . Wolnickiego
z Warszawy i zecera z drukarni
Wyrzykowskiego — Eugeniusza Dę-
bowskiego. Ci dwaj ostatni mieli
drukować i odbijać „Ształetę”,

Oskarżeni do winy się nie przy-
znają. Lniński wycofał się z ONR po
rozwiązaniu tej organizacji. Kunicki
wyjaśnił, że walizki pozostawił jego
brat Kazimierz, zmarły w 1935 r.,
on zaś nie wiedział, co zawierają.
Jaxa-Bąkowski oświadczył, że nie
uczestniczył w żadnej działalności
politycznej. Jeden z braci Szyszków
przyznał się do posiadania znale-
zionych u niego druków.

   

 

2.miliony widzów w Londynie
Przygotowania do uroczystości koronacyjnych króla Jerzego

Rada miejska przeznaczyła na;
dekorację pałacu westminsterskiego
i przyległych doń ulic, przeszło 20
tbysięjcy tuntów, dekoracją ratusza|
kosztować ma 500 funtów,

Główna uwaga władz miejskich!
jest oczywiście skierowana na kwe-
stję rozmieszczenia tych wszystkich,|
którzy przybędą do Londynu spe-|

' Ргосе$ ЬЁ„Бпаі&е“W Warszawie
Drukarnia tajnego pisma 0. N. R. w śródmieściu stolicy

 

ZNÓW proces 0 zamachy pełardowe
(Ciąg dalszy ze strony 1-ej)

ŚWIADKOWIE OSKARŻENIA
St post. Z. Wolański. Opowiada

znaną historię paczki porzuconej na
JLwierzyńcu w lesie. Zajście z nie-
znanym osobnikiem było 20.40 —
papierośnicę i bombę znalazł między
4—5 rano. Ponieważ było ciemno, nie
pamięta, jak wyglądał zbieg, syl-
wetka była jednak wysoka i tęga.
Pokaleczył sobie nogi o drut kol-
czasty w okolicy kolana. Nie sły-
szał odgłosów upadku uciekającego
i nie może stwierdzić, czy. tamten
wpadł na druty i czy upadł rzeczy-
wiście,

Asp. Wieczyński. Był w Sosnow-
cu i tam badał Anastazję Krosto,
która mu oświadczyła, że widziała
Kijaka na dworcu w Sosnowcu.
Miai w kieszeni pudełko, a w nim
12 naboi dynamitowych, a na Boże
Narodzenie 1935 r. oskarżony dał
jej ojcu 8 takich naboi.

Gdy W. badał Krosto, ta mu sa-
ina opowiedziała o nabojach, pod-
czas pytania o inne rzeczy.

Na pytanie obrońców świadek
kolejno odpowiada, iż nie sprawdzał
wiarogodności dat, podanych przez
Krosto, że rozumie, iż naboje nie mo
gły się pomieścić w kieszeni, że nie
wie, czy w Sosnowcu szukano tych,
co mieli rzekomo dostarczyć naboi
Kijakowi i że nie badał służby w
Mensie Akad. dla stwierdzenia, co
robił Kijak w dn. 15,9, gdyż nie o-
trzymał w tym względzie żadnych
dyspozycji.

Właścicielka sklepu Uniwersal—
Fajnsznajderowa mówi niewyraźnie

policja londyńska. Wedle obliczeń
specjalistów, około 10 tysięcy koro-
nacyjnych „gošci“ spędzi ' okres,
przypadający na uroczystości, w' li-
cznych więzieniach
przygotowiują się gorączkowo na ten
ruch w interesie...

Obok policji, pracuje ' całą parą
wywiad londyński, śledzący: specjal-

stolicy, które|

bój z materiałem wybuchowym w po choć od samej uroczystości dzieli
bliżu wejścia do dzwonnicy. Zamach nas długi szereg tygodni, cały Lon-
jednak nie' wyrządził wielkich szkód | dyn żyje pod znakiem przygotowań
Ciekawe jest, iż poprzednio iden- do tej uroczystości, Będzie ona nie-
tyczne zamachy urządzono na kate- zwykle wystawna, pełna przepychu
drę w Montpelier i kościoły pobli- i blasku, a co za tem idzie, także
skiej okolicy, bardzo kosztowna.

Walka z Angiikami w Indiach
LONDYN 6.4. Z _New Delhi do- łek, przed tygodniem, straty po

noszą, iż sytuacja na granicy pół- stronie zbuntowanych szczepów wy-
nocno-zachodniej _ pozostaje . bez noszą 92 zabitych, 64 ciężko ran-
zmiany. Fakir Dipi usiłuje zyskać nych, a przeszło 100 lżej rannych.
na czasie, nie nawiązując rokowań|W starciu tym, jak wiadomo, utraci-

   

cjalnie po to, aby. wziąć udział w u-| nie cudzoziemców, Działa tam dyk-
roczystościach koronacyjnych. |totor Scottland-Yardu, inspektor

Zjazd ma być olbrzymi. Liczą się| Donaldson, uczeń słynnego inspek- |
z tem, że z południowej Afryki przy| tora Parkera, który swego czasu na-

już wyraził w tym kierunku goto-|
wość, Czyni on obecnie usiłowania

ło życie 2 oficerów angielskich, 2
oficerów tubylczych i 19 żołnierzy

 

podburzenia szczepów dotychczas| tubylczych. Do Pejchaweru, stolicy
usposobiomych pokojowo, na połud-| prowincji pónłocno-zachodniej, udał
nie od Waziristanu. Podczas starcia,|się gen. sir Robert Cassels.
jakie nastąpiło w ubiegły poniedzia-

We Francji wchodzi w życie 40 godzinny
tydzień pracy

W paryskim „Dzienniku Ustaw“ ji okolic dwa dni odpoczynku odpra-
ukazały się teksty dekretów, uchwa cy, a mianowicie niedzielę i ponie-
lonych ostatnio przez radę mini- | działek.
strów w sprawie wejścia w życie
postanowień o 40-godzinnym  tygo-

Pracownicy bankowi i towarzystw
| ubezpieczeniowych, co do których

dniu pracy w handlu detalicznym, postanowienia o skróceniu czasu pra
bankowości, ubezpieczeniach i ka-|cy wejdą w życie 12 kwietnia, świę-
sach oszczędności, Dekrety te prze- |tować będą natomiast w sobotę i
widują w handlu detalicznym Paryża | niedzielę,

RE

Z WALK W HISZPANII,

  

 

 

 

Zestrzelony samolot bombowy czerwonych, „pochodzenia francuskiego,|miątkowa,

jedzie 15 tysięcy ludzi, z Australii | zywany był „królewskim cieniem”.
20 tysięcy,z lndyj «dkoło 30 tysięcy.

Większość hoteli londyńskich jest
już obecnie zajęta. *. Właściciele ich,
odznaczający się wielką przezorno-
ścią i zapobiegliwością, pozawierali
z dostawcami notarialne umowy. U-
mowy te przewidują wysokie kary
na wypadek, gdyby dostawca dostar
czył mniejszą ilość mleka, masia,
czy chleba, niż się zobowiązał, lub
gdyby choć o pensa podniósł.ceny,

Tylko: część hoteli stoi w Londy-
nie zupełną pustką. Są to hotele naj-
wspanialszė, w których mieszkać
będą goście z najwyższych słer. Go-

| ście ci, nie chcąc się narazić na brak.
miejsca, opłacają swoje apartamen-
ty, które zajmować będą podczas
koronacji, już od 1-go kwietnia,

Ministerstwo komunikacji liczy!
się z tem, że w. dniu koronacji pržy-
będzie do Londynu przeszło 2 miljo-|
ny osób z prowincji.. Poza szeregami|
pociągów. specjalnych, uruchomione
będą w tym okresie: wszystkie auto-
busy i samochody, ciężarowe. :

Niezwykle ożywioną działalność
przejawia w związku z koronacją

Kandydat na króla
cyganów

Na Polesiu przebywa bardzo
wielka ilość cyganów, Obecnie. wo-
bec bezkrólewia w świecie 'cygań-
skim, prowadzi wiśród nich ożywio-
ną agitację Bazyli Kwiek, który ma
nadzieję, że w Noc Świętojańską zo-
stanie wybrany królem cyganów.

Zwdluje on do' Pińska wielki
zjazid cyganów, na którym wysunię
swą kandydaturę,

Vi, Mickiewicza W Paryżu
Zarząd m. Paryża postanowił nazwać

 
„idąc śladami mistrza, czyni wszyst-

W przeciągu swojej 40-letniej karje-
ry, Parker byt nietyliko cieniem
Wiktorji, Edwarda: VIL i Jerzego V,
ale ochraniał również wybitnych
władców zagranicznych, żeby wy-

i ciągle się plącze. Opowiada o wy-
| buchu bomby w jej sklepie, rozpoz-
| naje Kijaka jako jednego z 2-ch o-
statnich jej kłlijentów krytycznego
wieczoru. Przyszedł do niej z jakimś
drugim. Jak był ubrany i jak wygią-
dał drugi nie może sobie przypom-
nieć, Poznała: go już dawno, robiła
wyrzuty subjektce Micheles za wska
zanie Kijaka policji, bo się bała na-
stępstw. Nie przypomina sobie, żeby
JKijak przedtem kiedyś kupował u
niej płyty, Twierdzi, że wieczorem
4.1.35. ruciv w sklepie był mały, co
się nie-zgadza z poprzedniemi zezna
niami.

Biegły — pirotechnik stwierdził,
iż petarda му Uniwersalu była b. sła-
ba i przypuszczalnie miała na celu
nastraszenie wiłaścicielki sklepu, a
nie poranienie ludzi lub zniszczenie
imienia. Przeciwnie, bomba na Zwie
rzyńcu miała wielką siłę. Stwierdził
że pełardy były sporządzane ze zna
wstwem i bardzo podobnej konstruk
CJI.

: Sonia Mogilnik, Poznaje Kijaka,
twierdzi, że wskazała go już na roz-
prawie Bonarowskiego p. Binkenma-
jerowi, ówczesnemu  naczelnikowi
wydziału społeczno - politycznego w
województwie wileńskim,

To twierdzenie wywołuje zdzi-
wienie, dłaczego organa policji nie
wszczęły natychmiast odpowiednich
kroków, a Kijaka zatrzymano dopie-
ro w 4 miesiące później. Tego św.
Wieczyński, wezwany ponownie
przed Sąd, wyjeśnić nie umie. Dalej
zeznaje Sonia Mogilnik, Reja Miche
les i Eugenia (?) Kac. Zeznania ich
brzmią niemal identycznie. Wszyst-
kie wskazują na Kijaka, jako na te-
go; który zostawił petardę.

Po ich zeznaniach na wniosek о-
brony Sąd pozywa obecnego na sali
woźnego sądu Rukszę, który; stwier-
dza, że Micheles widział w dniu
sprawy Bonarowskiego i pokazywa-
ia wówczas na sali rzekomego za-
machowca, ale nie był to stanowczo
Kijak,

| Następuje konfrontacja woźnego z
ekspedjentką, która przeczy, nie-

Ile zdenerwowana.
ŚWIADKOWIE OBRONY

Stwierdzają alibi Kijaka co do
dwóch zarzutów. | tak św. św.
Morawska, Zientalska, Morawski i
Kade twierdzą, że oskarżony spędził
okres od 22.12.—35 do 5.1.—36 w
Pabianicach, wyjechał stamtąd do
Warszawy gdzie mieszkał z Moraw-
ską i Zientalską w hotelu przy ul.
Nowogródzkiej, a więc nie był w
Wilnie w dniu 4,1 —36 r. 2

Potwierdza to również św. Świe- mienić tylko Mikołaja LI i Wilhelma.|
Obecnie inspektor Donaldson,|

ko, aby uroczystości A orósacyjne|
mie zostały' zamącone żadnemi nie-|
pożądanemi: incydentami, Wszystkie|

rzewski, który w tym okresie miesz
kał w pokoju Kijaka w Wilnie. Da-
lej tenże św. Świerzewski oraz pp.

Kownacka i Średnicki ustalają, iż

Kijak w dniu tajemniczego zdarze-

nia w lesie na Zwierzyńcu był ko-
mieszkania, w domach, położonych lejno w lokalu „Dziennika Wileńskie
na szlaku pochodu  koronacyjnego,!
już dzisiaj pozostają pod skrupulat-|

go“ i w rest. Zacisze aż do godz.
2-ej w nocy. =

iż Św.ną obserwacją. Bezpośrednio przed_ Świadek Rekść zeznaje,
uroczystościami, wywiadowcy: prze-' Micheles jemu również wskazywała
szukiwać będą te mieszkania. Poza-! w sądzie spraiwcę podrzucenia pe-
tem wszystkie domy na trasie po- tardy w Uniwersalu, ale nie był to
chodu obstawione będą gęstym kor-| Kijak. О godz. 21.15 Sąd odkłada
donem policji. : dalszy ciąś sprawy do dnia dzisiej-

Jak widać, przygotowaniado wi-|szego ma godz. 10 rano, jednocześnie
dowiska, które rozpocznie się do-| postanawiając telefonicznie spraw-
piero za sześć tygodni, są w pełnym| dzić w Warszawie, czy Kijak rzeczy
toku. Albdylkacja króla Edwarda VIII| wiście zatrzymywał się tam przy ul.
teraz dopiero. zaczyna wydawać| Nowogródzkiej w jakimś hotelu w

|owoce..

 jedną z ulic paryskich imieniem Mickiewi-
cza. Uchwała zapadła na wniosek radnego
p. Renć Gillouin, który: jednocześnie w osz!
szernym wywodzie podkreślił, że Paryż|
odnosił się zawsze z: wielkim pietyzmem do!

pamięci genialnego « poety polskiego i że |

dziś pragnie raz jeszcze dać dowód swej,

czci dla niego. Prócz pomnika. Mickiewicza I

| 
z placu Alma dłuta Bourdeile'a istnieje w' Ty 2; rocznicę zorganizowania IaszysiGw:

 

dniach 5 i 6 stycznia 1936 roku,

MSZE

  

  

  

«iego lotnictwa
Paryżu biblioteka jego imienia,'a na domu! YYjłtor Fmanuel przyjął na placu weneckim w Rzymie defiladę 10 tys.
przy rue de la Seine, ,w którym mieszkał, ośicerów ietników. Na zdjęciu: król podaje synowi Mussoliniego Bru-

Mickiewicz w_ okresią. oddania do druku| nonowi, który zasłużył się jako lotnik w czasie wojny abisyńskiej, nowy
„Pana Tadeus:ga", znaj

ja 4
duje się tablica pa-| sztandar dla jego pułku, Obok króla ctoją: naprawo Mussolini, na lewo

następca tronu i marszałek de Bono,

 
 



 

STARE I NOWE
CHINY

T. Obszar i zaludnienie Chin — oto
dwa czynniki, które wystarczą dla
stwierdzenia, że kraj ten musi za-

ć na dziejach świata. Do nich

trzeba jednak dodać dzieje narodu

chińskiego, które świadczą *o jego
roli w przeszłości i o jego darach

przyrodzonych i .o bogactwie jego

terytor.um. 400 milionów mieszkań-

ców i blisko 5 tysięcy lat historii!

Czyż to nie przemawia do wyobraž-

ni? Czyż to nie upoważnia do prze-

widywania, że naród chiński ma jesz-

cze wielką przyszłość przed sobą?

"Można jednak wysunąć pewną

wątpliwość, wynikającą ze stwier-

dzenia faktu, że Chiny w ciągu sze-

regu wieków nie zrobiły żadnego po-
stępu w swym rozwoju, że jakby za-

stygły na pewnym wysokim poziomie

cywilizacji, przestały tworzyć, prze-

stały być zdolne dó ekspansji naze-

wnątrz. Fakt „zastoju” Chin jest nie-

wątpliwy. Nastąpił on jednak po ty-
siącleciach pracy twórczej,po wznie-
sieniu się na wysoki poziom cywili-
zacji i kultury.
Ażeby dojść do tak wysokiej cy-

wilizacji jaką mają Chińczycy, trze-

ba bylo lat i setek lat wytężonej

twórczości. Rozwijała się ona mimo

tego, że naród chiński niezaznawał

spokoju od zewnątrz. Mając za są-

siadów wojownicze i posiadające

ducha zaborczego ludy mongolskie,
musiały Chiny z n*mi toczyć walki,

adały kilkakrotnie w zależność
ad od tych ludėw, slowem
nie mialy žycia spokojnego i wygo-
dęeśo. i .

ozwijały się mimo tego — powie-

dzieliśmy, a należałoby powiedzieć
właściwie — dlatego. Tu tkwi, jak
nam się wydaje, cała tajemnica za-

równo rozwoju jak zastoju cywiliza-

cji i kultury w Chinach. Dopóty by-

ły one twórcze, dopóty żyły: w
całej pełni, dopóki zagrażało im nie-
bezpieczeństwo zewnętrzne, dopóki
miały ciągłe stosunki z innymi naro-
dami. Gdy przyszedł okres dłuższe-
go pokoju pod rządami obecnej dv-

nastii, naród chiński jakby zastygł,
żył tylko przeszłością, nie przysto-
sowywał się do nowych warunków,
które niósł ze sobą czas.
Dopiero w wieku XIX zetknął się

z narodami europejskimi, które po-
szukując terytoriów do sji,
trafiły na wybrzeża Oceanu Spokoj-
nego. Na początku zareagowały Chi-
ny brutalnie i pierwotnie, próbując
usunąć ludzi białych gwaltem
wstanie „bokserów”) Było to na po-
czątku wieku XX. Później uderzyła
w wyobraźnię ludu chińskiego woina
rosyjsko - japońska (1904 — 1905).
Naród azjatycki zadał słanowczą
klęskę. Europejczykom. Fakt ten
tchnął nowego ducha w narody azja-
tyckie; kazał się zastanowić nad
tym, co dało Japończykom możność
zmierzenia się z Rosją?

_ Odpowiedź nasuwała się sama; Ja-
pończycy nauczyli się od Europej-
czyków sposobów prowadzących do
rozwoju i wzmacniania swych sił.
"Trzeba więc pójść za ich przykla-
dem. Od tego też czasu rozpoczyna
się wzmożone dążenie wśród Chiń-
czyków do szukania wszelakiego ro-
dzaju wiedzy w Europie i w Amery-
ce. Wkrótce wracają do Chin zas'ę-
py młodzieży, wykształconej na uni-
wersytetach europejskich i amery-

kańskich; przynoszą ze sobą nie tyl-
ko wiedzę techniczną, lecz i nowe
idee.

Stają się zaczynem  rewolucyj-
nym w swej ojczyźnie. Na czoło wy-

Pbija się śmiały rewolucjonista i re-
formator, uważany dziś za ojca no-
wych Chin — Sun-Jat-Sen. Powsta-
łe i organizuje się nowy ruch ludowy
o wyraźnym obliczu nacjonalistycz-
nym; wyrazem jego staje się s'ron-

nictwo rewolucyjne Kuo - Min -

Tang, którego najwybitniejszym
rzywódcą jest marszałek Czang-

-Szek. Stronnictwo to przez czas
jakiś zbliża się do komunistów, ko-

rzysta z pomocy bolszewików, a naj-

bliższym doradcą przywódców ruchu
rewolucyjnego jest bolszewik rosyj-

ski Borodin. Trwało to iednak  nie-
długo, wyzyskawszy to, co ewi-

cy dać mogli, odwraca się Kuo - Min-

"Tang od nich i idzie już całkiem wy-

raźnie w kierunku nacjonalistycz-
nym.

Nie można twierdzić, że ruch na-
rodowy w Chinach opanował już cały
naród, że zdołał go zjednoczyć, że
zdołał utworzyć państwo na wzó”

tw nowoczesnych. Wiadomo, że
rząd w Nankinie panuje tylko nad
kilkoma najbliższymi prowincjami, że

Japończyczy e: od Chin
Mandżurię, że faktycznie trzymają
dziś w swym ręku prowincje północ-
mezPekinem czy Peipingiem, jak 

-
с> —— ——

Rumuńska recepta na zgodę
i konsolidację narodową

W sąsiadującej i'sprzymierzonej

z nami Rumunii rozegrały się w osia-
tnich mies.ącach wypadki, które za-
sięgiem swoim wykroczyły poza

granice kraju. Znać bowiem w nich
także ślady dalekich, zagranicz-
nych wpływów. Jakie było podłoża

i jakie yy zewnętrzne formy tego,
co się działo w Rumunii?
Oddajmy głos lwowskiemu dzien-

nikowi żydowskiemu, który ze
względu na bliskość granicy rumuń-
skiej dokładniej może wyjaśnić szcze
gółowe tajniki posunięć rządu buka-
reszteńskiego. Oióż ten lwowski,
syjonistyczny dziennik. („Chwila”,
nr, 6455 z dn, 9 marca r. b.), pochwa-
lając zastosowanie rządów „silnej

ręki” w Rumunii, tak przedstawia
Prony zaostrzenia kursu w tym
raju:
„Rządy rumuńskie, nawet

gdy przejściowo miały dobre zamiary

wprowadzenia ładu w życie publicz-

ne i państwowe, często natrafiając na

buńczuczność i egoizm stanowy potę-
żnej warstwy bojarskiej, rezyśnowa-

ły z walki i ograniczały się do zabez-

pieczenia sobie niegroźnego modus

vivendi z rozpolitykowanymi grupami
nacjonalistycznymi, pozosta-
wiając wolny bieg ich rozpasaniu w
wewnętrznym życiu Rumunii.

Uniwersytety i miasta rumuńskie

staly się widownią powtarzających się
ataków samowoli i gwałtów reakcyj-
nych... Ekscesy antysemickie na uli-
cach i na uniwersytetach były na po-

rządku dziennym. Ale prawem rosną-

cej lawiny nieopętana w niektórych
dziedzinach samowola uróść musiała
w niebezpieczeństwo, zagrażające pań-
stwu.

Z pogrzebu dwu Rumunów, którzy
padli w wojnie domowej hiszpańskiej
w armii gen. Franco, postanowiły gru-
py szowinistyczne... urządzić wielką
narodową manifestację, nie oglą-
dając się na rację stanu i oficjalną
politykę rządu rumuńskiego. Wbrew
„zakazowi, manifestacja się odbyła i
wzięli w niej udział ambasadorowie
tych państw obcych, które podsycają
powstanie hiszpańskie”. —
Z tych żydowskich opisów wyni-

ka stwierdzen'e (co zresztą jest zgo-
dne z prawdą), że w Rumunii ruch
narodowy nie tylko rośnie licz-
bowo, ale zai a także działać, wy”
wierając wielki wpływ na rozwój
wypadków. Pewne czynniki patrzyły
na to krzywo i niechętnie. A już oli-
wy do ognia dolał fakt, że organiza-
cje narodowe urządzły wspania-
ły, imponujący pogrzeb  ochotni-
kom, którzy polegli 'w szeregach
armii gen. Franco w Hiszpanii.
Po tym pośrzebie nastąpiły zmiany

w rządzie. Usunięty został minister
spraw wewnętrznych Juca, które-
mu zarzucano zbytnią łagodność i
pobłażliwość dla narodowców. Tekę
ministra spraw wewnętrznych objął
sam premier Tatarescu, biorąc
sobie do pomocy szefa policji buka-
reszteńskiej (któremu powierzył pod-
sekretariat w ministerstwie spraw
wewnętrznych).
Rząd przystąpił do działania.

Premier Tatarescu złożył w
parlamencie oświadczenie, zapew-
niające, że polityka pobłażania i to-
lerancji w stosunku do narodowców
będzie zlikwidowana i porzucona
„Chwila” przyjęła tę zmianę z ra-
dością:
— „Rząd rumuński widział się nie z

swojej woli, ale z biegu wypadków
zmuszonym do zastosowania preroga-
tyw egzekutywy. Wystąpił wobec sfer
—do których zawsze oportunistycznie

regulował swój stosunek — z silną
ręką, Czy ma w zastosowaniu tych
środków jakieś dalsze zamiary,
czy chodzi mu o gruntowne przeora-
nie tej atmosłery samowoli i rozpasa-

dziś się nazywa starożytna stolica

Chin, że od czasu do czasu zjawiają

się rządy uboczne w Kantonie, że

marszałkowie i generałowie rządzą

się, nie oglądając się na Nankin, w

prowincjach, gdzie stacjonują ich

wojska, że kilka prowincyi trzymają
komuniści i t. d.
Rewolucja, rozpoczęta faktycznie

w r. 1911 przez detronizację dynastii

mandżurskieji obalenie ustroju mo-
narchistycznego, nie jest jeszcze za-

kończona i nikt dziś nie jest w sta-

nie przewidzieć, jakie ksz'ałty przy-

bierze ustrój polityczny. Chin i jaką

kraj ten będzie reprezentował siłę i
politykę. To jedno wszakże, jak są-
dzimy, można =,„stwierdzić aa
pewnością — ny przeżywają о-

kres głębokich przeobrażeń, skoń-

czyłsię „zastój”, w jakim żyły przez

wieki, siły twórcze w narodzie są

wyzwolone, Chiny nowe będą się

bardzo różniły od Chin starych. > 

nia instynktów, która nie pozwala

Rumunii unormować i skonsolidować

swe życie wewnętrzne — nie

wiadomo.

Faktem jest, że przejrzał niebez-

pieczeństwo w całym jego rozmiarze i

powziął decyzję, że nie dał się uwieść

wypadkom, lecz rządzi”, —

Jakież były te decyzje, które

rząd powziął wstosunku do naro-
dowców? Zarządzenia  represyjne

można ująć w trzy śrupy: 1) rozwią”
zanie klubów i zwiazków narodo-

wych. osłodzone dla pozoru tym, że

niby rozwiazano również... maso-

nerie; 2) władzom i duchowieństwu

cerkiewnemu zakazano działalności

politycznej; 3) represje w stosunku do
narodowei młodzieży uniwer-
svteckiei.

Największe i główne znaczenie
mają zarządzenia. dotyczące właśnie
młodzieży. Żydowska lwowska:

„Chwila“ (far. 6455) z naciskiem
potwierdza, że te zarządzenia „prze
rastaja swym  manifestacyjnym

charakterem wszystkie inne". Syjoni*

styczny dziennik wylicza główne re-

presje, skierowane przeciwmłodzie-

žvi
— „Rząd zamknął wszystkie uni-

wersytety w Rumunii, opróźnił i zam-

knął wszystkie Domy Akademickie,

bursy i stowarzyszenia, a kilkadziesiąt

tysięcy studiującej młodzieży odszu-

pasował do jej miejsc zamieszkania.

Równocześnie zarządził kontrolę

studiów, na podstawie której raz na

zawsze odebrał możność studiowania

tzw. żelaznym studentom...

Te ciężkie i ostre zarządzenia wszę-

dzie indziej świadczyłyby o nowym

kursie rządowym. W Rumunii są one
wyrazem innego, koniecznego

тосези". —

Czy te zarzadzenia, bedace rzeko-

mo wvyrazem „koniecznego

procesu" [tak pisze „Chwila”) —

zrodziły sie całkowicie z natchnienia

rumuńskiego, czy też mają częściowe

źródło poza śranicami kraju? — Od-

powiedź na to pytanie możemy zna-

leźć, śdy sobie przypomnimy depe-

szę własną „Kuriera Warszawskiego”

(nr. 56, z dnia 25.2 rb.). nadesłaną z

Bukaresztu.
— „Jak słychać, dała Francja w

Bukareszcie do zrozumienia, że ra-

dykalna prawica ulega całkowicie

wpływom niemieckim i że nie może to

być obojętne dla dalszych stosunków

rumuńsko - francuskich.

Postawa pobłażania. jaką minister

spraw wewnętrznych Juca stosował

wobec radykalistów prawicowych, u-

trudniała stanowisko premiera Tata-

rescu nie tylko wobec Francji, ale

podważała także jego stanowisko w

szeregach własnej partii.

Rumunia stoi przed wyborami. Pre-

mierowi zależałoby więc na tym, by,

póki czas, wzmocnić swe stanowisko

w partii liberalnej, a mógłby to osią-

gnąć jakimś stanowczym aktem, zwró-

conym przeciwko radykalnej  pra-

wicy...

To jest geneza zarówno zmian, prze-

prowadzonych w łonie rządu, jak i

oświadczenia, złożonego przez pre-

miera na konferencji prasowej w

związku z rekonstrukcją gabinetu”. —

Oto wydarzenia, które sie rozegra-

ły w Rumunii. Nie piszemy do nich

komentarza; ośran'czamy się do PO“

dania materiału faktycznego. Że w

tych wydarzeniach w*dać także śla-

dowskieśo premiera Francii — nikt

sie temu z naszych Czytelników nie

bedzie dziwił. dy interwencii p. Bluma, ży” 

PRZEGLĄD:PRASY
Et tu Borski contra

Judaeos?
Dokad już nie dotarła „zaraza” an<

tysemicka? Ze strony najmniej ocze”

kiwanej otrzymują Żydzi raz po raz

— zamiast pomocy i pociechy — _ "

strzeżeni i rady, by jak najprędzej e-

miśrowali z Polski. Czy można było

przypuszczać, że antysemityzm znaj

dzie zwolennika nawet w redakcji

„Robotnika, w tej Grenadzie filose-

mickiego socjalizmu? Coprawda jest

to antysemityzm jeszcze w cudzysło*

wie, daleki od naszei ideologii, Ale

bądź co bądź p. Borski, którego po

chodzenie wiąże z żydostwem a

przekonania z socializmem napisał

w wydanej przez się broszurze takie

oto zdanie. które „Piąta rano” z ©-

burzeniem i rozpaczą cytuje:

„Polityczny ruch robotniczy winiert

włączyć do swego programu sprawę @-

migracji żydowskiej, a pierwsze

miejsce zajmie emigracja zPolski.

socjaliści polscy, prędzej czye

staną na gruncie programu emigracyj=

nego. Im prędzej to nastąpi, tym sku

teczniej wyrwie się reakcji jej broń

demagogiczną”.

Ostatnie słowa obniżaja znacznie

wartość teśo oświadczenia. Znowu

bowiem chodzi o wydarcie tym prze-

klętym endekom jednego z ich ha-

sełl Z jednej strony neo-sanatorzy, Z

drugiej socjaliści w rodzaju p. Bore

skiego tworząc prośramy myślą głów

nie o tem, jakby pobić obóz narodo-

wy przez wyrwanie z jego arsenału

prośramoweśo tei lub innei broni.

Biedni utopiści. Myślą. że manewr

taktyczny zastąpi przekonania i że

społeczeństwo wybierze kombinato=

rów zamiast ludzi idei.

aO

Swietochowski wyjaśnia
powody antysemityzmu w Polsce

Dyskusję pisarzy polskich o kwe-
stii żydowskiej, jaką zainicjowały o- |

becnie „Waidomošci Literackie“ (Nr.

16), oiwiera Aleksander Świę:o-

chowski artykułem, którego echo bę-

dzie w opinii polskiejogromnie, Da-

leki od alk politycznych, obcy
jakiejkolwiek nienawiści do Żydów i

jakiejkolwiek demagogii, przemawia

Świętochowski słowami pełnymi u-
miaru i spokoju, ale także stanow-

czości i odwagi. Wywody jego wy-

wierają wprost przejmujące wraże-

nie. Sprobujemy je streścić, a Баг-

dziej trapujące ustępy zacytować.

Świętochowski zaczyna od stwier-

dzenia, że Żydzi są — mimo tole-

rancji religjnej i rasowej w  społe-

czeństwach europejskich nielubiani

i z większą lub mniejszą wyrazisto-
ścią wyosabniani.

„Bez przesady rzec można, że anty-
semityzm jest jawnym lub utajonym

ądem w Si Europie. Naturalnie
jest on nurtem najszerszym i najgłęb-

szym w społeczeństwach 0 najwięk-
szym zgęszczeniu Żydów, szczególnie

w Polsce, w której są miasta posiada-
ące ich więcej. niż całe kraje, a ogół
h dosięga trzech milionów.

Tu walka już nie jest drobną po-
z ale poważną i zaciętą wojną
dwóch narodów, z których jeden prze-
waża liczbą, a drugi strategią i uzbro-
jeniem ekonomicznym. Już obecnie
widzimy w codziennych starciach bo-
jowek tyle fanatyzmu, rozjątrzenia i o-

cieństwa, że o dobrowolnym lub
przymusowym zawieszeniu broni, a
tem mniejo trwałej zgodzie nie może
być mowy”.

ANTYSEMITYZM JEST
ZROZUMIAŁY

Naturalne jest — twierdzi Święto-
chowski, że Żydzi, wygnani ze swej

Przyczyną zaś istotną tych wszy-

stkich zjawisk — i tu wracamy do.
przeszłości Chin i pytania postawio-

nego na początku tych uwaś — jest
to, że naród chiński zetknął się znów

ze światem zewnętrznym, że ude-

rzyły weń fale wydarzeń świa'o-

wych, że na granicach jego teryto-

rium zjawiły się niebezpieczeństwa

w postaci straży przednich narodów

enropejskich, w postaci Rosji i Japo-

nii.
To właśnie wytrąciło ten naród z

jego skamieniałości cywilizacyjnej i

kulturalnej, to sprawiło, że w jego

łonie rozpoczęły działalność nowe
siły twórcze. które już działać nie
przestaną. Wystarczy zaś mieć choć

trochę wyobraźni, by sobie zdać

sprawę z tego, co może nastąpić w

polityce azjatyckiej i światowej, śdy

400 milionów zdolnego i pracowitego
'udu chińskiego zamieni się z masy

biernej w żywotny i czynny naród.

| ojczyzny irozproszeni, wciskając się

wszędzie, gdzie były drzwi otwarte,

wiłoczyli się największą masą do sła-

bejkolka i państwowo Polski

szlachzckiej. Jeżeli chcemy się ich

„pozbyć w sposób ludzki, „mus'my im

*wskazać drogi i miejsca odpływit”,

gdyż oni „dla naszej korzyści czy

wygody samobójstwa nie popełnią”.

„Z drugiej strony naturalny izrozu-

miały jest antysemityzm. Chociaż Ży-

dzi przebywają w Polsce od kilkuset
Jat, pozostali w stosunku do udności

miejscowej fizycznie i duchowo żywio

łem odmiennym — rasą, religią, języ-

kiem obyczajami — całą swoją naturą.

"Ta odmienność objawia się nie tylko
jako obcość, ale bardzo często jako

wrogość, która. łagodzi się lub je w

jednym punkcie porozumienia — w in-

teresie. Poza tym jedynym punktem
zgodnego zetknięcia, na wszystkich In-

nych trwa stały rozbrat.

Czy podobna żądać i s podziewać
się, że dwa społęczeństwa tak różne
całą swoją istotą аК ustawicznie od-
rywające się od siebie wzajemną od-
2 i wes) „ wreszcie — cono:

najważniejszą p: rozdzia-
łu — tak bosakętżcyjb seca na 0-
bustronną nienawiść przez religijny
sąd historii, będą wepólżycy ze sobą
przyjaźnie, a chociażby tylko toleran-
cyjnie?

Czy można nakłonić lub zniewolić
trzydziestomilionowy naród, od wie-
ków ze swoją ziemią zrosły,historycz-
nie w formach życia społecznego swo-
iście ukształtowany, posiadający wła-
sną, w niektórych dziedzinach wysoko
rozwiniętą kulturę i umiłowane trady-
cje, po półtorawiekowej ciężkiej nie-
woli wskrzeszony do niepodległości i
upojony swobo: ierowania swym lo-
sem, ażeby on zgodził się na prze-
chowywanie w swym wnętrzu wielkiej
zorganizowanej i rozrastającej się ma-
synaotywiowej; u której zaledwie wy-
jątki upodabniają się do otoczenia,któ
ra żąda nie tylko równych z nim praw,
ale przywilejów dla swoich pos
kowych barbaryzmów, która nie tylko
nie chce ulegać, ale pragnie w pe-
nych stosunkach panować, która nie
tylko opiera swoją działalność na sile
niejednej „ale na pokrewnej i wszech
światowej? To jest niemożliwe, i tego
nie osiągnie пар lejsza za-
chęta, ani najostrzejsza nagana”,

ANTYSEMICI I OBROŃCY ŻYDÓW

OdpieraSo za-
rzut, jakoby polski antysemityzm był
związany przyczynowo z hitleryz-
mem. Antysemityzm nastrojowy ist-
niał od początku wejścia Żydów do
Polski, ale ponieważ byli oni dla
szlachty wygodni i zachowywali się
kornie, przeto otoczono ich życzliwą
opieką. Za czasów niewoli naród nie
miał sił, by z nimi prowadzić otwar-
tą walkę. |

„Zapaliła z ona i musiała zapalić

dog,kra rach aj atyodadcioe: owi an ckie:
szeroką odairozmach: kową. Polecamy je uwadze pilniejszej i najszerszej... „

Kolumny bojowe w atakach tworzy

łównie konserwatywna jeż aka

emicka, nazywaąca się narodową, do

której przyczepiają się rozmaite żywio

ły i rozkładowe I) i awanturnicze(!)“.

Antysemici żądają dzisiaj już nie

tylko zmniejszenia ilości Żydów i o-
graniczenia ich w prawach, ale do*

szczętnego wypędzenia ich z Polski.

„Jest to program barbarzyński, całe

kowicie niewykonalny, ale program »

Tymczasem obrońcy Żydów jedynie

obrzucają antysemitów obelgami, a

nie wspominają, jak należy ustosun=

kować współżycie walczących.

„Antysemici mogą bardzo łatwo swa

je napaści, rabunki, gwałty usprawie+

dliwić argumentem, że oni robią rewo=
lucję. która nigdy i nigdzie nie była

walką ludzi wytwornych, poza
i dobrotliwych, a zawsze 1 ws: je

pos!ugiwała się środkami brutalnymi,

że obecny antysemityzm polski jest

sielanką już nie tylko wobecwielkich

wojen, ale nawet wobec małych wy<

buchów zbiorowej nienawiści, i z pew

nością dziesiątki lat jego śwałtów nie

wyrównają swym zdziczeniem jednej

nocy Św. Battomiwja we Francji, nie

mówiąc o wypędzeniu Maurów z -
К

panii“,

STUDENCI ŽYDOWSCY WINNI
SIEDZIEĆ OSOBNO

Jutro przytoczymy dalsze uwag
wielkiego p.sarza, dziś podamy jesz=

cze tylko jego opinię o „walce ław=

kowej”. Świętochowski potępia 0-

pór żydowskich studentów, stawian

żądaniu, by siedzieli osobno w salac
wykładowych:

Ten upór jest europeiskiemu poczu
cia ZK zuj e obcy. Któryś z

filozofów angielskich powiedział, że

nie chciałby przebywać w towarzy*
stwie, w któremby jedna osoba "im
gardziła. Tymczasem studenci żydow=
scy pragną koniecznie siedzieć mię<
dzy kolegami, którzy nimi gardzą.
Ponieważ pogarda ma bardzo wiele

znaczeń, mieszczących się między obel
gą a zaszczytem, i ponieważ dotknięty
nia nie uważa się za obrażonego, ie *
żeli w swojem przekonaniu na nią nie
zasługu'e, przeto zdawałoby się że
studenci żydowscy nie tylko powinni
zająć osobne ławki, ale ich stanowczo
zażądać. Przecież takie odosobnienie
jest naturalne i przyjęte wę wszyst-
ich ciałach zbiorowych, w których

członkowie grupują się według róż=
nic politycznych, społecznych i religij
nych.

Socialistom, katolikom lub Polakom
w dawnym parlamencie niemieckim al-
bo Polakom w dumie rosyskiej nie
przyszłoby na myśl żądać siedzeń po-
między narodowo . liberałami, haka-
tystami lub zwolennikami Pobiedono=
scewa i Katkowa. Czy s*"dent Żyd
wyobraża sobie możliwo”* zaimowa»
nia ławki miedzy „endekami*? Do
prawdy okazałby 1adzwyczajną bez -

CA okcwów i tak”poczucią
р :
Słowa Świętochowskiego mają w

tej sprawie powagę i wartość wyjąt=

jak naje



PORACHUNKI
Obecna sesja Sejmu została — jak państwowych, politykę emerytalną,

wiadomo — zakończona bardzo o- błędną gospodarkę kredytową itd.
strą krytyką gospodarki rządu p. Le-
ona
p. Władysława Zawadzkiego, a to z
akazji rozpatrywania zamknięć ra- |

Spotykaliśmy się wtedy z zaprze-
Kozłowskiego i ministra skarbu|czeniami, zarzutami szerzenia defe-

tyzmu gospodarczego. Mówiono nam,
że zaślepieni „partyjnictwem”, nie

chunkowych za rok 1934/35. Refe- chcemy uznać wielkich „osiągnięć
rent tej sprawy w Sejmie wsikazał rządu w dziedzinie gospodarczej i fi- |
na delicytową wówczas gospodarkę, nansowej, że nie chcemy uznać, iż (korzysta w nadmierny sposób z gro- liczba urodzeń do 892.320 (w 1935 r.
wbrew _ optymistycznym

wych obciążeń.
wzrastała po ostatnie czasy.
darki w przedsiębiorstwach państwo-
wych nie poddano gruntownej re-

 

dziom o zmniejszeniu się deficytu; teczną walkę z kryzysem. Dzisiaj ci,| ich dopływ do wolnej gospodarki.
ma nadmierny! fiskalizm, rujnujący , którzy w Sejmie atakowali nas za to
społeczeństwo itd. Powiedział na-
wet, że należałoby postawić wniosek |

|

wszystko, biją brawa, gdy się te sa-
me zarzuty! powtarza w bodajże о-

© pociągnięcie byłego ministra skar- strzejszej nawet formie. Inni, bezpo”
bu do odpowiedzialności konstytu-|średnio dotknięci
cyjnej, od czego jednak powstrzymu- | milczą, chociaż przed paru laty byli

tymi zarzutami,

je go wzgląd na dokonywającąsię bardzo wymowni.
„konsolidację narodu* w „Obozie
Zjednoczenia Narodowego".

Dalecy jesteśmy od tego, by po-
dejmować obronę $osj
sowej poprzednich rządów, w szcze- | łego rządu. Bo wówczas i o
ii: gospodarki b. ministra skar-|dzialność jest mniejsza i można

bu p. Zawadzkiego. Ale pragniemy|wić sobie zadanie, gd

 

każdym

podarki finan- | przeszłości, krytyka działalności by-

Znane jest zdanie, że działanie
jest trudne, a krytyka łatwa. Ale w

razie łatwą jest krytyka

odpowie-
ułat-

się odcina od

stwierdzić, że ta krytyka, którą dzi- przeszłości i zapowiada nowy okres,
siaj w marcu 1937 wypowiada się w , nową erę.
bardzo ostrej formie, była przez Klub
Nar. w

Ale nasuwa się jedna wątpliwość.
Sejmie wypowiedziana w cza | Krytykuje się skutki, zewnętrzne ob-

sie właściwym, to zn. wtedy, gdy jawy gospodarki poprzednich rzą-
działy się te rzeczy, o których się dów; ale bodaj że nie dociera się do
dzisiaj tak głośno mówi. Wisikazywa- przyczyn, do źródeł. Ten tylko mógł-

liśmy na to, że rzeczywisty deficyt by talk ostro odcinać się odprzeszło-
budżetowy jest większy od formalnie ści, kto by wswej obecnej gospodar-
wylkazywanego ;przytaczaliśmy licz- | ce zerwał gruntownie z tą przeszło-
ne przykłady niezdrowego fiskaliz-| ścią. Niewątpliwie zaszły pewne
mu. Uwydatnialiśmy źródła niedoma zmiany, ale te zmiany nie są dość
gan, lekkomyslne „reformy“, zwięk- istotne. Nie należy jeszcze do prze-
szające deficyt, nieuporządkowaną | szłości nadmierny fiskalizm; prze-
śospodarkę w przedsiębiorstwach | cież wciąż zjawiają się pomysły no-

| tą niczym nie uzasadnione ze wzślę- |

l

|na nowe zagadnienia gospodarcze i
| nowe trudności, które wysuwa obec-

W tych warunkach to odcinanie
| się od przeszłości, politycznie zresz-,

du na charakter obecnych rządów,
jest raczej zabiegiem taktycznym, a|
nie ma rzeczowej podstawy.Bodaj
że należałoby więcej uwagi zwrócić

na chwila. Odbywają się pewne pro-
cesy ekonomiczne, które, o ile się
ich nie ureguluje, odbiją się na bud-
żecie państwa i na całym stanie fi-
nansowym, i to w sposób bardzo u-
jemny.

O ile jednak przedstawiciele obo-|
zu „sanacyjnego“ chcą załatwiać
między sobą różne porachunki, nie
możemy mieć nic przeciw temu. Ale
mie rozumiemy, dlaczego referent sej
mowy wysuwa motyw „konsolidacji
narodowej', jalko powstrzymujący go
od postawienia takiego wniosku. Je-
żeli ktoś jest winien, to żadna „kon-
solidacja” nie może go zwalniać od
prawnej odpowiedzialności. Nie jest
rzeczą właściwą wytaczanie zarzu-
tów, których się nie doprowadza do
Ikońca, i udzielanie niejako amnestii

 

ROZA"WOK ZEPDZ K AREN TOOWDZZW CEROPRZE | przez oskarżającego.

PODZIAŁ PALESTYNY

 

Palestyna ma być
barwa) i arabską

odzielona na część żydowską (na mapie jaśniejsza,
arwa ciemniejsza) F'otograłia przedstawia miasto Haiię

| A po wtóre za gospodarkę finan-
j sową rządu ponosi odpowiedzialność
nie tylko minister skarbu. Budżet,

„| kredyty uzupełniające, zadłużanie się
| skarbu, "to wszystko dzieje się na
| podstawie uchwał Rady Ministrów. I
| gdybyśmy szukali odpowiedzialności,
j trzeba by rozszerzyć koło oskarżo-
nych na inne jeszcze osoby, nawet na
takie, które nie przyznają się do

j związku z przeszłością. .
| Byłoby rzeczą zrozumiałą, gdy-
byśmy, ze względu na nasz stosune.
do tych rządów, przyjmowali te po-
rachunki z uczuciem, które Niemcy
mazywają „Schadenfreude“. Ale na-
prawdę, te wzajemne oskarżenia, te
spory, w których tyle jest personal-
nego pierwiastka, budzą wśród nas
bardzo mieszane uczucia. Nie są one
budujące — dla wszystkich.

: Roman Rybarski.
 

_Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański

 

| (409.687 wobec 405.669).

Ludność Polski w r. 1936
WARSZAWA. 6.IV. Główny u-

b 4-tym kwartale i w całym roku
| 1936. Liczba małżeństw, zarejestro-

Wzrosła również

czesnego wzrostu liczby, zgonów
(482.633 wobec 470.998 w roku po-
przednim), przyrost naturalny był w
r. 1936 nieco wyższy, niż w r. 1935

Wzrost o-
gólnej liczby zgonów był spowodo-
wany zwiększeniem umieralności
niemowląt (125.772 zgonów wobec

nieco zmalała (356.861 zamiast
359.679 w 1935 r.).

W 20-stą rocznic

W przeliczeniu na 1000 mieszkań-
Ilość emerytów; rząd statystyczny ogłosił dane o ru-|ców liczby powyższe dają (liczby w.

Gospo-|chu naturalnym ludności w Polsce nawiasach dotyczą roku 1935): mał-
żeństw 8,4 (8,3), urodzeń 26,2 (26,1),
zgonów 14,2 (14,0), przyrostu natu-

wizji; rośnie ilość tych przedsię-|wanych w ciągu roku 1936, wyniosła ralnego 12,0 (12,1). Liczba zgonów
biorstw, które będą źródłem nowych 284.425, wykazując w dalszym cięgu niemowląt na 100 urodzeń @
wydatków państwowych. Państwo i wzrost, chociaż nieznaczny (w 1935 wyniosła 14,1 (w-r. 1935 — 12,7, w

| nadal, wbrew zapowiedziom zmiany,|rolku — 280.025).

żywych

r. 1934 również 14,1).
Na podstawie pówyższych danych

zapowie- |ten rząd prowadzi naprawdę sku-| madzących się kapitałów, tamując — 876.667), tak, iż pomimo równo- przeprowadzono, po uwzględnieniu
wędrówek, szacunek ludności Polski
ma: dzień 1.1 1937 r., który dał liczbę
34.221 tysięcy dla całego państwa.
Z tego na grupę województw cen-
tralnych przypada 14.339 tysięcy,
wschodnich 6.007, zachodnich 4.815
i południowych — 9.060 tysięcy. W.
ten sposób od dnia drugiego spisu

[111319 w roku 1935), natomiast licz- ludności (9.XII 1931 r.), t. zn. w cią-
j ba zgonów po pierwszym roku życia gu 5 lat, ludność Polski zwiększyła

„się o 2.078 tysięcy osób czyli o 6,5

Up:

8 przystąpienia
Stanów Zjednoczonych do wojny Światowej

Śmierć 124 obywateli amerykań-
skich podczas katastrofy „Lusita-
nii', zatopionej 7 maja 1915 r, przez
niemiecką łódź podwodną, zelelktry-
zowała opinię publiczną Stanów Zje-
dnoczonych. Po fali powszechnego
oburzenia zmieniła się stopniowo
postawa opinii publicznej, Zrozu-
miano konieczność stworzenia za-
wczasu silnej dbrony morskiej prze-
e ewentualnej napaści Niemiec.

Dnia też 29 sierpnia 1916 r. u-
chwallono ustawę morską, na mocy
której przeznaczono 312.678.000 do-
larów na budowę bojowych jedno-
stek morskich. Dzień ten był punk-

, tem zwrotnym w historii floty Sta-
nów Zjednoczonych i jednocześnie
zadecydował o wyniku wojny świa-
towej.

Nota pokojowa prezydenta Woo-
drowa Wilsona, opublikowana 20
grudnia 1916 roku, nie zdołała przer
wać krwawych zapasów wojennych
pomiędzy koalicją a państwami
centralnymi. Odpowiedzią na nią by

k|ła zapowiedź ze strony Niemiec na
początku 1917 r. doprowadzenia
wojny do zwycięskiego końca przy
pomocy łodzi podwodnych. Pioczą-
tek tę/ wojny wyznaczyli Niemcy na
1 lutego 1917 r.

Gdy zaś 19 stycznia 1917 rząd
Stanów Zjednoczonych przejął list
urzędowy z Berlina do Meksyku, w
którym Niemcy proponowały Mek-
sykowi wspólną akcję przeciwko
Stanom Zjednoczonym i przyrzekały:
odzyskanie na rzecz Meksyku sta-
nów Nowego Meksyku, Teksasui
Arizony, postanowiono zerwać sto-
suniki dyplomatyczne. Dnia 21 mar-
ca ogłoszono tajny rozkaz mobiliza-
cji, a 7 kwietnia — dwadzieścia lat 

temu — rząd Stanów Zjednoczonych
wypowiedział oficjalnie Niemcom

ę.
W. chwili wypowiedzenia wojny

armia amerykańska liczyła zaledwie
200.000 oficerów i szeregowych, z
|czego 133.000 stanowiły wojska re-
| gularne, 67.000—gwardja narodowa.
Do końca wojny: przetransportowano
„do Europy 2.086.000 żołnierzy, z cze-
„go 1.300.000 walczyło na linii bojo-
wej na froncie zachodnim. W: ciągu
krytycznych sześciu miesięcy 1918
roku wylądowało w Europie półtora
miliona żołnierzy amerykańskich.
Była to odpowiedź na wezwanie ko-
alicji, która nagliła do zrobienia jak
największego wysiłku.

Pierwszy pobór został przepro-
wadzony 5 czerwca cbejmując męż-
czyzn w wieku od 21 do'30 lat. O-
gółem przyjęto wówczas do szere-
śów 9.600.000 ludzi, jednak w woj-

„nie, z powodu trudności w zaopa-
trzeniu tak wielkiej armii, wzięło u-
dzialt tylko 4 miliony. Pierwszy tran-
sport wojska amerykańskiego wy-
ruszył z portów 14 czerwca. Ni
,mieckie łodzie podwodne usiłowały
| atalkować i zatopić transporty z woj-
„skiem, wszystkie jednak okręty przy
j biły s iwie i bez wypadku do
jportu St. Nazaire. Dzień wylądowa-
nia pierwszego transportu amery-
ikańskich żołnierzy na ziemi francu-
skiej (26 czerwca) był historyczną i
zwrotną datą w dziejach wojny: świa
towej. Zwycięstwo przechyliło się na
stronę wojsk koalicyjnych, wśród
których walczył też żołnierz polski.
Dzień rocznicy przystąpienia Sta-

nów Zjednoczonych do wojny świa-
towej, armia amerykańska czci, po-
święcając go pamięci 126.000 kkole-
gów, którzy padli w walce.

i

STANISLAW CYWINSKL

„Rozmaitości Szkockie“ 0 pisowni
(Dokończenie). |

Ale więcej, niż cała treść powyż-
sza Rozmaitości dE. zag
sują nas w tym art e S
językowe Wolskiego. Wydał onjuż
dawniej broszurę na temat języka i
isowni, teraz (pamiętajmy, że. to
yło w r. 1843, czyli niemal sto lat

temu!) próbuje aktualizować tamte
swe myśli. Więc pisze:

„Jeżeli w czemś język polski ma
wyższość nad innemi, to niezawod-
nie w pisowni. Pradziadowie nasi
pokazali dużo zdrowego rozsądku w
wyborze abecacła. Nasz język jest
jedynym nieledwie wyłkształconym
językiem, w którym (z niektóremi
wyjątkami) każdy głos ma (w pisow-
ni) swój własny, osobny znak, to
„jest głoskę..."

porównawszy szczegółowo pi-
sownię polską z innemi, autor pisze
dalej:

„Pomimo te przeważne korzyści,
jakie wypływają z filozoficzności (!)
naszego abecadła, pytam się, czy
wielu Polaków pisze dziś ortogra-
ficznie swoim językiem? Oj, mało,
i bardzo mało. Polska pisownia, wi-
dać, za łatwa i dlatego nikt się jej
nie uczy' (Oj, uczy się, niestety, dziś
w r. 1937, uczy, nawet profesoro-
wie, ale nauczyć się nie może! —
przyp. S.C.). „A przecież nic więcej
nie cechuje prawdziwie oświeconeśo
człowieka jak gruntowna znajomość
rodowitego języka... Co najgorsza,
złej pisowni Polak się nawet nie
wstydzi. Pan Adam nie poszedł
wczoraj w odwiedziny do Pani Ste-
fanowej dlatego, że nowego fraka
Żyd na czas nie przyniósł, a dzisiaj

pisze dlo niej bez zarumienienia się:
„Łaskawo Pani. lak Mammę ko-
cham nie mogłem bydź wczoray w
domu drogi Pani dla tego, że brad
moy wyiezdzał w drogę, a ia musia-
łym go o<prowadzadź, ale bende
dzisiay wieczorym, ieżeli czas mi
pozley“ (Autentyczne!). Pytam się
tedy Ikażdego rozsądnego człowieka,
czy ortografja potrzebna czy nie?
Potrzebna. — Czy człowiekowi о-
świeconemu wolno pisać nieortogra-
ficznie? Nie!'*

Czyż mógł przypuszczać nieborak,
że po stu latach te, zdawałoby się,
aksjomaty będą w Polsce zakwestjo-
nowane?

Następnie, pełen chwalebnej żą-
dzy „ułatwiać, prostować, ufilozo-
ficzniać język nasz narodowy”, Wol-
ski szczegółowo bada poszczególne
głoski i stwierdziwszy, że — u — i
— 6 — to dźwięki te same, — 6 —
zachowuje tylko w niektórych wyra-
zach, jak ów, ojców, pół i t. p., na-
tomiast stale pisze: oprucz, curka,
siudmy i t. p. Podobnież nigdy nie
spotykamy w Rozmaitościach Szkoc-
kich zbiegu liter — ch —. Czytamy
więc: o dwóh pierwszyh, ih, hory
(= chory), hyba i t. p.

Ten niefortunny ysł szeroko
autor motywuje. „Nie zaprzeczam
bynajmniej, że mamy, jak nasi sąsie-
dzi Niemcy, dwa różne od siebie gar-
dłowe głosy; ale z drugiej strony
nikt mi także znów nie zaprzeczy,
że oba te głosy są bardzo nieprzy-
jemne a szczególniej głos, który za-
cza: dwugłoska — ch — wyobraża...
Zważywszy przeto nieprzyjemność

głosu i trudność rozpoznania go od pisze, „przedstawiają jedną z naj-|semko drukowało się w Glasgowie,
podobnego do niego — h —, a stąd większych trudności w polskiej pi- że prawdopodobnie specjalnie dła
ciągłe omyłki w pisowni, przysze-
dłem do tej konkluzji, że język nasz
jnic na tem nie straci, hoć (przez sa-
įmo — h —) twarčszego (7?) z dwėh
| (przez samo —h—) gardłowyh (przez
samo —h—) głosów całkiem się po-
zbędzie. Umilać język rodowity, o
ile duh (przez samo —h—) jego po-
zwala, jest naszą powinnością. Pra-
wda, że to nowość, ale proszę, któ-
ryż z języków wykształconyh (przez
samo —h—) jest dzisiaj taki, jakim
był i trzy wieki temu? Czy języki
angielski, francuski i niemiecki nie
ulegają ciągłym zmianom? Tylko ję-
zyki narodów nieoświeconyh (przez
samo — h —) mogą się poszczycić
wieczną niezmiennością!”

Nie wchodzimy tu, rzecz jasna,
w polemikę z autorem, ale podkreś-
lamy (jeden moment: oto zastanawia
się on nadtem,czy ioile ten lub
ów pomysł jest zgodny z duchem
języka. Nasi linświści natomiast
z Komitetu Ortograficznego nigdy o
tem nie pomyśleli, bo cla. takiego np.
prof. Nitscha kwestja ta nie istnieje.
Międz nokika bezduszność wy-
klucza takie pojęcia, jak duch naro-
du, czy języka.

Jakkolwiek więc nierozróżnianie
w pisowni dźwięków —h— i —ch—
przez Wolskiego jest to pomysł nie-
fortunny, to słuszną natomiast wy-
daje się jego troska o zatrzymanie
znaku zmiękczenia w takich wyra-
zach, jak gap, gołąb', gląb' i t. p.
Inaczej — bo głąb kapusty i głąb”
jeziora powinny się wymawiać jed-
nakowo. „Cóż nad to śm'eszniejsze-'
go?" woła autor. Podobnież, rzecz
jasna, kreskuje on —5— w wyrazie
—pojedyńczy—, (Nitsch nie zdążył
tu jeszcze nabróździć).

Następnie przechodzi Wolski do
głosek —i—, —j—, —y—, które, jałx

sowni... Rzadko kto używa dziś tyca
głosek, a szczególnie dwu pierw-
szych, na stałej zasadzie. Każdy pi-
sze, jak mu się nadarzy. I dlatego
to widzimy! w jednym i tym samym
dzienniku: Francja, Francia, Fran-
cya, Franci'a, Francjia, Francyia,
Francyja“. Wolski słusznie uważa,
że —j— to jest „znak spółgłoskowy
i ze znakami —i— oraz —y— nie
może mieć nic wspólnego, zaś —i—,
używane zamiast kreski, jest to zna-
mię  miękikości poprzedzającej ie
spółgłoski A że niema w języku
naszym  zmiękczonych spółgłosek
—d—, —r—, —t—, więc należy też
pisać: Indje, Szwajcarja, apatja, a
także Anglja, Hiszpanja, linja, lilia
it p. Oczywiste dlań wyjątki to
biograf, trio.

Jeżeli jeszcze zważymy, że autor
stale pisze (i oczywiście wymawia)
tem dobrem dzieckiem, temi dzieć-
mi, tymi ludźmi, to pomimo pewnych
dziwactw (jak owa <curka, hoć itp.)
należy przyznać miu o wiele więcej
inteligencji, znajomości języka i gra-
matyki, oraz poczucia charakteru
polskiej mowy, niż owym niefortun-
nym linświstom z Komitetu Ortogra-
ficznego, którzy narzucić nam pra-
śną dziś swe pomysły.
Tak więc sto lat przeszło dla nas

bezpłodnie, nie posunąwszy naprzód
ani sprawy pisowni polskiej, ani, co
najważniejsze, uwypuklenia znamion
języka polskiego.

Rozmaitości Szkockie niedługo już
jednak wychodziły. Zeszyt III ostat-
ni, zamyka redaktor melancholijnym
wyrzutem.  „Nierozsądkiem byłoby
drukować bez pytania się, czy pi-
semiko moje przyniesie jakikolwiek
komu pożytek, szczególniej, że tysiąc +
złotych polskich na jeden nie wy-
starcza poszyt”. (Pamiętajmy, że pi-

niego trzeba było sprowadzić czcion-
ki polskie, że wreszcie zecerzy nie
znali najpewniej języka naszego).°

„Artykułów mam pełno w pogo-
towiu” (pisze. dalej Wolski); „kiłku-
nastu literatów przyrzekło mi swoją
pomoc; czcionki i dnukarz z tysią-
cem rycin czekają na moje skinienie,
o (eden mi tylko chodzi artykuł i to
artykuł najważniejszy — o czytelni-
ków.

I dalej mówi autor o zarzutach,
(które mu stawiano. Przedewszyst-
kiem ten, że „cokolwiek niekorzyst-
ne ma on o stanie oświaty w kraju
wyobrażenie”, Boć to „aby krajowi
się ać, trzeba nawet i wady:
wielbić narodowe... Proszę, kto bę-
dzie tak dziecinnym płacić sześć ta-
larów rocznie za twe pisemko, kie-
dy za te same prawie pieniądze mo-
że mieć dwie butelki najlepszego
szampana... Kraj, gdzie obywatele w
wista lekiwie po pięć złotych punkt
grywać są w stanie, nie może utrzy-
mać tak kosztownego pisemka*. —
(Och, jakbyśmy słyszeli Norwida,
który podobnie na swą ojczyznę na-
rzekał!)

Wi każdym bądź razie cóż to za
dowód żywotności polskiej! Gdzieś
daleko, zupełnie oderwany od kraju,
biedny emigrant nie zapomina o nim
i mądrze troszczy się o jego dobro.
Jakżeśmy dziś zubożeli w naszem
poczuciu narodowem, jak zbyt wiele
ciężarów składamy na państwo, a
sami jesteśmy tak bardzo bierni£
nieaktywni!

P.S. Możność zapoznania się z
talką rzadkością, jak te Rozmaitości
Szkockie, zawdzięczam wybitnemu
bibl'ofilowi, p. Władysławowi Zie-
mackiemu, nauczycielowi w Toło-
ciszkach, za co składam mu niniej-
szem gorące podziękowanie.



Z LITWY
Prześladowanie

nauczycieli polskich
RYGA, 7.4. Z Kowna donoszą, że

szósta konferencja pegadogiczna w
Wiłkomierzu, na którą przybyło z
odległych stron Litwy 74 nauczycieli
polskich, nie odbyła się z powodu
zakazu władz policyjnych. W wyni-
ku starań, czynionych u starosty w
pierwszym dniu obrad, zezwolono
tylko na końcową część programu,
na cztery referaty z ogólnej liczby
10. Zebranie wskutek tego rozpo-
częło się w drugim dniu obrad. Pod-
czas odczytywania sprawozdania z
wykonania. uchwał konferencji po-
przedniej, przedstawiciele władz li-
tewskich zażądali zastosowania się
prezydium do porządku dziennego,
wymienionego z pozwolenia do o-
statnich czterech punktów. Po ta-
kim ograniczeniu władz litewskich,
nic innego nie pozostało zebranym,
jak opuścić salę konferencji.

Żydzi wracają
z Birobidżanu

RYGA, 7. 4. Z Kowna donoszą,
że 30 żydów, obywateli litewskich,
którzy wyemigrowali w swoim cza-
sie jako turyści do Birobidżanu, w
tych dniach wróciło do Litwy. Zo-
stali oni wysiedleni przez władze so-
wieckie jako element wrogi dla
ZSRR.
(ISEST
Nowe złoża bazaltu
odkryto na Wołyniu
Państwowy Instytut Geologiczny

otrzymał sprawozdanie o dokonaniu
odkrycia nowych bogatych pokła-
dów: cennego kamienia granitowego,
bazaltu, W najbliższym czasie roz-
pocznie się eksploatacja dużych złóż
bazaltu w powiecie kostopolskim na
Wołyniu w okolicach gm. Stepań.

Jak wylkazują wstępne badania,
nowe. pokłady przewyższać mają
swą zawartością słynne kamienioło-
my bazaltowe w Janowej Dolinie,
eksploatowane już od szeregu lat
przez przedsiębiorstwo państwowe.

 

 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 w. sztuka „Małżeństwo”

z pp.Niedźwiecką i Szpakiewiczem w ro-
lach głównych.

— „Mazepa* tragedia Juljusza Słowac-

kiego znajduje się w przygotowaniu zespołu

pod reżyserią dyr. Szpakiewicza, w zupeł-
nie nowej oprawie dekoracyjno-kostiumo-

wej W. Makojnika.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Tydzień
Propagandy Teatru. Występy Janiny Kul-
czyckiej. Dziś op. M. Józefowicza „Księż-

niczka błękitu” z J, Kulczycką, M. Wław-

rzkowiczem i M, Tatrzańskim w rolach
głównych, oraz M, Martówną i J. Ciesiel-

skim w barwnych baletach. Przy pulpicie

W. Szczepański.
— „Rose-Marie* w „Lutni”. Jutro wra-

ca na jeden tylko wieczór amerykańska о-

peretka „Rose-Marie”,
— Premjera najbliższa w  „Lutni”,

Premjerą najbliższą będzie op. Gilberta

„Władczyni Filmu”, Władczynią filmu bę-

dzie J. Kulczycka. Reżyserja M. Tatrzań-

skiego. Kierownictwo muzyczne M. Kocha-

nowskiego.'

Ujęcie świętokradcy
NOWOGRÓDEK. Przed kilku

dniami patrol policyjny w pow. nie-
świeskim zatrzymał so
się podejrzanie Józefa Ratafjkę z La-
chowicz i Rymszę z Rudopola, pow.

baranowickiego, którzy na widok
policji usiłowali porzucić niesioną

walizkę, W walizce tej policja zna-
lazła monstrancję i kielichy skra-

dzione z kościoła w Hołynce, pow.
nieświeskiego oraz kilka przedmio-

tów skradzionych z cerkwi w Babi-

czach. Świętokradców osadzono w

więzieniu.

Żydzi likwidują sklepy
Według otrzymanych danych na

terenie woj. wileńskiego w ciągu

ub. miesiąca zlikwidowano 47 przed-

siębiorstw, prowadzonych przez

żydów. (h)

sport.
Treningi piłkarskie.

WIKS - Śmigły rozpoczął już tre-
ningi piłkarskie na stadionie przy

ul. Werkowskiej. Treningi pierwszej
i drugiej drużyny odbywać się będą
we wtorki i czwartki od godz. 15
do 17-ej, a treningi drużyn młod-
szych i juniorów w środy i piątki w

tych samych godzinach. W. piątki i
środy przyjmowane są zapisy do dru
żyn juniorów, 2

Lekarze dentyści otrzymają

samorząd zawodowy
Zainteresowane organizacje nau- cych izb lekarskich dla

kowe otrzymały do zaopiniowania medycyny.
projekt ustawy o powołaniu do ży-| Te ostatnie
cia instytucyjį samorządu zawodowe- | przeciwko należeniu

doktorów

wypowiedziały się
do samorządu

go dla lekarzy dentystów. Zamierzo- | zawodowego dentystów  stomatolo-
nym jest utworzenie izb lekarsko- |gów, posiadających dyplomy doktor-
dentystycznych na wzór działają-|skie. ы PSSE"FM

Zjazd konserwatorów w Grodnie
GRODNO. Dnia 6 b. m. przybył |wą wykopalisk i odbudowy królew-

do Grodna, po dwudniowych  olbra-|skiego starego zamku. Wyniki zjaz-
dach w Warszawie, zjazd konserwa-|du wpłyną niewątpliwie na szybsze
torów: z całej Polski z generalnym| zrealizowanie niezbędnego zabez-
konserwatorem Remerem na czele.|pieczenia cennych dla nauki i sztuki
Zjazd potrwa w Grodnie 2 dni. Przed | wykopalisk oraz odbudowy wielkiej
miotem narad przedewszystkiem bę- [pamiątki po Stefanie Batorym, jaką
dzie zagadnienie związane ze spra- jest Stary Zamek w Grodnie.  
PIEGI 4REM PRECIOSA PERFECTION

 

Kogo wysiano do Berezy
| Abramsona, Ainhordta, Cymblera,
Mowszowicza, Marzeca i Grochow-
skiego, znanych działaczy komuni-

Za uprawianie wywrotowej dzia-
łalności w Wilnie, z polecenia władz
wysłano do Berezy Kartuskiej: Ur-
banowicza, działacza lewicy akade-| stycznych Związków robotniczych w

mickiej, Makarowa, członka Źwiąz| Wiinie. (h)
ku rob. metalowców, Raczyckiego, `

Reorganizacja piekarstwa
- wileńskiego

Zatarg w piekarstwie, po częścio- sje, mianowicie; komisję rozjemczą i
wym strajku pracowników 50 za-| komisję kontrolną. Pierwsza! będzie

kładów  pielkarsko - cukierniczych, miała za zadanie rozstrzyganie

ponownie się zaostrzył, lecz nie wy- wszelkich sporów w piekarstwie, a

woła nowego strajku. Zatargiem za- | druga — będzie kontrolowała czas
jęły się władze administracyjne i in-|pracy w zakładach piekarskich.
spektorat pracy. | Powołanie wspomnianych komisyj

W. dniu wczorajszym inspektor| oznacza całkowitą reorganizację

pracy zażądał od <cechów piekar-|warunków pracy, w branży, piekar-
skich i związków pracowników pie- | skiej i świadczy również o sukcesie,

karskich zgłoszenia kandydatów do| juki w tym zatargu odnieśli robotni-

komisji Ikwalilikacyjnej, która bę-|cy chrześcijańscy nad żydami. Pra-

dzie wydawała wszelkie orzeczenia|codawcy nie chcieli się zgodzić na

w sprawach zawodwych, będzie o- | powołanie w drodze publicznej ko-

kreślała przynależność rzemieślni-|misji kontrolującej czas pracy w

ków do poszczególnych kategorii|piekarniach. Chodziło w tym zatar-

zawodowych i ustalała wysokość |gu o to, aby: nie zatrudniać pracow-

wynagrodzeń. Jednoczenśie inspek-|nika więcej, niż 8 godzin dziennie,

tor pracy powołał dwie inne komi-|czego zresztą zabrania również u-
stawa o czasie pracy. m.r.S.

- zlikwidowanie szajki bandyckiej
Władze bezpieczeństwa publicz- zwykle śmiałych napadów. Między

j ego zlikwidowały w Wilnie szero- innymi bandyci obrabowali reemi-

iko rozgałęzioną szajkę bandycką, granta, któremu zrabowali około 15

"która przez dłuższy czas niepokoiła| tys. dolarów. Bandyci rabunku о-

ludność powiatów Wileńszczyzny|konali przebrani za policjantów.

śmiałymi napadami i rozbojami. Ze względu na toczące się do-

Banda posiada w Wilnie cały| chodzenie, nazwisk aresztowanych

sztab, Członkowie bandy wyjeżdżali|narazie nie podajemy. (h i

na prowincję, gdzie dokonywalinie- | =
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RADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘT
W NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michał Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28,

Reveracja i/ładowanieakumulatorów, słuchawekii radioodbiorników

FACHOWO, TANIO I SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.
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PIERWSZA POLSKA LOKOMOTYWA OPŁYWOWA

le =   

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rankiem chmurno, miejscami mglisto

lub drobny deszcz, zwłaszcza w  dzielni<

cach południowo-zachodnich, W ciągu dnia

rozpogodzenie. Nieco cieplej. Słabe wiatry

południowo-wschodnie i południowe,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—  Posady dla księgowych.

Związek Księgowych w Polsce: po-
daje do wiadomości swych  człon-
Ikėw, że posiada do obsadzenia kil-
kanaście posad. Warunki: wiek do
lat 45, conajmniej średnie wykształ-
cenie, gruntowna znajomość zawo-
du. Wynagrodzenie 400 do 500 zł.
plus premia, Termin zgłoszenia do
12 kwietnia rb. Bliższych informacji
udziela sekretariat Oddziału Wileń-
skiego czynny we wtorki i piątki w
godzinach 19—20 w lokalu własnym
przy ul. Wileńskiej 29 (Unix Рга-
cowników Umysłowych).
— Związek Pań Domu komuni-

kuje, iż w programie jego prac na
kwiecień zachodzi małe przesunię-
cie, a mianowicie: pokaz sałatek
odbędzie się w dniu 16 kwietnia,
natomiast w dniu 9 kwietnia będzie
miał miejsce w dalszym ciągu po-
kaz kwiatów z rodoidu.
— Kurs ogrodniczy. Wileńskie

Towarzystwo Ogrodnicze — otwie-
ra 2-u tygodniowy praktyczny Kurs
Ogrodniczy od dn. 15-go kwietnia
br. w lok. Szkoły Ogrodniczej Wil-
no, Sołtaniszki 50.

Informacyj udziela i zapisy przyj-
muje Sekretariat T-wa Wilno, ul
Wileńska 12 m. 9 (OTO i KR)
lefon 332.

ODCZYTY.
—. Odczyt o Indiach. Staraniem

Zarządu Stowarzyszenia  Urzędni-
ków Skarbowców, w sali Stowarzy-
szenia przy ul. Wielka Pohulanka 14
odbędzie się w dniu 8 bm. o godz. 19
odczyt publicysty. hinduskiego, dr.
Radža Behari Krishna Mathur pt.
„Indie _ wczorajsze i dzisiejsze”.
Odczyt będzie wygłoszony: w języku
polskim i ilustrowany przeźroczami.
Wstęp wolny dła członków.

NADESŁANE.
— Już wkrótce kino „Casino“

będzie wyświetlać film pt. „Ordynat
Michorowski'* według powieści Не-
leny Miniszek. Film ten, jako dalszy
ciąg dziejów bohaterów „Trędowa-
tej“ niewątpliwie zainteresuje
wszystkich. Ta sama obsada co w
rilmie „Trędowata” z Franciszkiem
Brodniewiczem na czele, w režy-
serji Henryka Szaro, przyczynia się
w dużym stopniu do ogólnego zain-

teresowania. Powieść Mniszkówny
na ekranie.

RÓŻNE.
—Powrócił z Berezy wysłany w

kwietniu r. ub. były prezes rozwią-

zanego przez władze Związku Za-

wodowego robotników  przemysiu

budowlanego w Wilnie, Matusewicz,
który przez dłuższy czas wchodził
w skład Komisji Okręgowej Związ-
ków Zawodowych przy ul. Kijow-
skiej 27.

WYPADKI

 

— Miły synalek,

(Rzeczna 12), powiadomiła policję, że jej

syn z pierwszego małżeństwa Konstanty

Stankiewicz, lat 15 skradł ojcu 100 zł.

rower i rewolwer i zbiegł z domu. Policja

zbiega poszukuje. (h)

— Zamach samobójczy. 48 letni Do-

wejko P. (Popławska 27), z zamiaremode-

brania sobie życia, wypił większą dozę

kwasu solnego. Pogotowie ratunkowe de-

sperata przewiozło do szpitala św. Jaku-

ba. (h)

Z za kotar studio
Ożywione Archiwa w Radio. Słuchowisko

o procesie Ludwika XVI.

Czwartkowa premiera Teatru Wyobraź-

ni przyniesie słuchaczom radia słuchowisko

Jerzego Colina p.t. „Proces LudwikaXVI".

Słuchowisko to jest ze wszech miar in-

teresujące. Zaciekawienie budzi nie tylko

temat sztuki radiowej, która odtwarza z

dokumentów _ historycznych, wstrząsające

dzieje rodziny królewskiej podczas wielkiej

rewolucji francuskiej, ale również sam au-

tor słuchowiska, który w pełni sukcesów

artystycznych porzucił scenę dla radia.

Colin stał się ulubionym aktorem radio-

wym radiosłuchaczy francuskich, doskona-

łym reżyserem i'cenionym autorem szeregu

słuchowisk z okresu wielkiej rewolucji z

epoki napoleońskiej. Ten wszechstronny

artysta umie ożywiać stare dokumenty i

czynić z nich mikrofonowe odpowiedniki

powieści biograficznych, tak ulubionych w

ostatnich czasach.

„Proces Ludwika XVI'-jest radiową re-

konstrukcją posiedzeń Konwentu z grudnia

1792 r. i stycznia 1793 r., opartą ściśle na

materiałach historycznych.

Obrazy słuchowiska odtwarzają w

wstrząsający sposób tragiczne dzieje rodzi-

ny królewskiej, Ludwik XVI po nieudanej

ucieczce został osadzony w  Varennes po  Z Warszawy podążyła na wystawę do Paryża pierwsza lokomotywa o
m liniach opływowych zbudowana w Polsce. tym przewieziony do Paryżaj 2 początku

te-!

Wenkowa  Jadwigaj |
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Kronika wiieńska
zawieszono go we władzy po tym, po dniu

10 sierpnia 1792 r. zamknięto wraz z rodzi=

ną w twierdzy Temple, W stan oskarże-

nia postawiło Ludwika XVI ujawnienie do-

kumentów, stwierdzających, że utrzymywał

korespondencję z emigracją.

Słuchowisko „Proces Ludwika XVI“,

nadane we Francji w dziale „Ożywionych
archiwów”, otrzymało w Polskim Radio
doskonałą obsadę aktorską i dobrą oprawę

reżyserską.

Słuchowisko nadane będzie 8 kwietnia

o godz. 19,00. W słuchowisku bierze udział
21 osób.

Małżeństwo!
Oto tytuł ciekawej nowości Teatru na

Pohulance, na którą radiosłuchacze wybie-

rają się w najbliższych dniach. Sprzedaż

biletów — jak zawsze po cenach specjal-
nych — rozpoczyna się dziś od 12—13 i od

17—19 w księgarni Zawadzkiego przy ul.

Zamkowej. >

Uwaga! Zmieniamy sposób czas i miejscel
W najbliższą niedzielę ulegnie zmianie

organizacja popularnych wycieczek radio-

wych.

Dla uniknięcia nieporozumień prosimy

wysłuchać w piątek w piątek o 18.20 „Jak

spędzić święto?" w której Tadeusz Bulsie-

wicz omówi wyczerpująco wprowadzane

innowacje.

Polskie Radio Wilno
Czwartek, dnia 8 kwietnia.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien-
nik poranny. Informacje i giełda rolnicza.

Muzyka. Audycje dla szkół. 11.30 Poranek

muz. dla młodzieży. 11.57 Czas i hejnał.

12.03 Koncert ork. T. Seredyńskiego. 12.40
Dziennik południowy. 12.50 Ze spraw ak-

tualnych. 13.00 Płyty. 15.00 Wiadomości

gospodarcze. 15.15 Płyty. 15.25 Życie kul-

turalne miasta i prowincji. 15.30 Codzienny

odcinek prozy, 1545 Chwilka społeczna,

15.50 Płyty. 16.20 Pogadanka dla dzieci

starszych. 16.35 Pieśni polskie w wyk. chó-

ru „Haslo“. 17,00 Odczyt. 17.15 Koncert.
17,50 Książka i wiedza. 18.00 Pogadanka
aktualna, 18.10 Przemówienie płk. Adama
Kocura. 18.15 Komunikat śniegowy. 18.17

Wiadomości sportowe. 18.25 „Dziesięciołe-

cie Śród Literackich". 18.40 Płyty. 15.50 Po-
gadanka aktualna. 19.00 Słuch. p. t. „Pro-
ces Ludwika XVI“. 19.45 Muzyka rozryw-
kowa. 20.15 Koncert poświęcony pamięci

Emila Młynarskiego. Transm. z Filh. Warsz.
W przerwie — Dziennik wieczorny. Poga-

danka aktualna, 22.30 -Muzyka taneczna.

22.55 Ostatnie wiadomości dziennika rad.

Giełda warszawska
z dn. 7. 4. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 288.55 289.27
Londyn 25.85 25.92
N. J. czeki 526 i pół
Paryż 24.29 24.35
Praga 18.40 18.45

Akcje:
BankžPolskiš102.00

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.50

Er i ” „ 6450
5 proc. konwersyjna 55.50

„ kolejowa —
„ dolarowa 55.00 kupon 1.85
„  premj. dolarowa 45.00
„  stabiliz. 368.00 kuponį84.04
„  konsolid. 53.75 54.00

waluty:
Dol. amer.;527 524 i pół
Marki niem._123.00 120.00

Giełda zbożowo towarowa
i Iniarska w Wilnie

Dnia 7 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.

527°
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W złotych:
Żyto I stand. 696 g/l *) 25.75 — 26.00
ŻytoIIstand. 670g/l*) 25.00— 25.50

Pszenica I stand. 730 g/1*) 3150 — 32.00

Pszenica II stan. 710 g/l*) 31.00 — 31.50
Jęczmień I

678/673 g/l 24.50 — 25.0

Jęczmień II stand, 649 g/l 23.50 — 24.00

Jęczmień III stand. 2

620,5 g/l 2250 — [23.09

Owies I stand. 468 g/l 22.50 — 23.00

Owies II stand. 445 g/l 21.75 — 22.25

Gryka 610 g/l 30.00 — 31.00
Siemię lniane b. 90% £-0o
wag. stoc. zał, 46.00 — 47.00
Len „ stand. Woło-
żyn b. I sk. 216.50 1700.00 — 1740.00

Len trzep. stand, Horo-
dziej b.I sk. 216.50 1860.00 — 1900.00

Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 = —-

Len trzep stand, Traby b.
I sk. 216.50 В =
Len czesany Horodriej b.
I sk. 303.10 1960.00 — 2000.00

Kądziel Horodriejska b. |
sk. 216.50 1£80.00 — 1620.00
Targaniec moczony asor-
tyment 70/30 980.00 — 1020.00

*) Przy ulgowych taryfach, ® których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej 200 klm, siej.

|



 

Dziś premiera. Najpiękniejsza z pięknych, re-

wel. saiizda Kuropy, bohaterka f. ,„Mayeriing'

Danielle Darieux ' кг олнат,HELIOS | HENRY GARAT
w milionowym filmie prod. światowej

NICPON
_(Pierwsza sprawa Zakliny)

m.
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Następny program:

w fiimie

„Nie ufaj meżczyźnie”
  

Polskiee Kino

Światowid
Dziś fenomenalny tenor włoski bożyszcze Europy i Ameryki

Benjamino Gigli

 

 

 

 

0CZYM MARZĄ KOBIETY

Joan CTAWTOTÓ ;Clark Gable

D pit
Pięknynadprogram.

Ki Fred DSTAAĆ
«Błękitna parada
 

C6/INS
Lzis3

W-g. A, DUMASA
W rg. gł.
 

  

DAMA KAMELIOOŃ
Greta Garbo, iRobert Taylor|"

WILEŃSKI ODDZIAŁ KOŁA b. Wycho-
wańców Wyższych Uczelni m. Moskwy po-
wiadamia że kolejny IV Ogólny Zjazd Ko-
leżeński odbędzie się w Wilnie w dn. 28,
29 i 30 maja r. b. Informacje i zapisy na
udział przyjmuje Sekretarjat Zjazdu w Wil-
nie, Państw. Szk. Techn., Holendernia 12,
telef, 2-83. Walne Zgromadzenie przedzjaz-
dowe odbędzie się w dn. 11 kwietnia r. b.
o godz. 17 w tymże lokalu.

„ŹRÓDŁO PRACY"
WILNO, TROCKA 19—4

przyjmuje w godz. 9 r. — 5 p. p. wszelkie

obstałunki jak i reperacje w zakresie:

TRYKOTARSTWA — nowe serwety i re-

peracje trykot. i pończoch, BIELIŹNIAR-

STWA I KRAWIECCZYZNY.

Ceny b. niskie.

 

 

SPRZEDAJE SIĘ |
mna Antokolu plac
pod letnisko, Wiado-
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 „ POLSKI DOM
 móŚĆ Rossa 21, LETNISKO

DO SPRZEDANIA Kolonia - Wileńska ODZIEŻOWY *
dwa łóżka na kana- ulica Dolna 33. 3 po- WILNO.
dyjskich siatkach z koje z kuchnią z WIELKA 21
włosianemi  matera- Wszelkiemi  wygoda-,
cami, żelazne łóżko, m 182] poleca w wielklm
zegar ścienny, Prze-|£“

"wodnik Katolicki za
rok 35 i 36, Oglądać|$
od 12 do 1. Mostowa) Se**0000000000000000

19 m. 6. į Student
Dziaika

  

  

   

 

 

į NAUKA i

U.S.B., fachowy kore-
petytor, udziela lek-

wyborzę

Ubory gotowe
damskie, męskie,

2 dziecinne uczniow-
M skię

   
Ceny niskie

 
 

   

   
   

 

 

 

   

у ба 21/3 ha w ТегогхоНт-) су) & ша{ета!ук, В- ,

A 8 Maria kia s„Dla Ciebie Mario ce w dzielnicy willo-| zyki i chemii, Ceny ——— оЕоиена

špiewa V roli alównej kobiecej wvbiina artystka wej sprzedaje się, przystępne. Zarzecz- MIERNICZY

КАТНЕ v. NAGY. Nad program a.rakcje Ró ak. Sze-| na 7—5, ok a dyplomowany z dłu-
i —--- ronosa, ickiewiczą a>= 22 86| STUDENT U. S.B. |4 PRACA | Į goleinią praktykąpo”

| o— przygotowuje i  u- I POSZUKIW.Ę į idzych przysięgłych.

а Е';'.…'ЁОAA bez EJ KUPNO i | EE aa 200000000000004000000 JB: przykiią -|bSŻRO-

Radość życia... a AD KRUPNIK Lei SPRZEDAŁ 4 DZIERŽAWY į|kosepstyoji w zakre- SIOSTRA NH

]- to dobre wykorzystanie czasu, lez, przy |postocy, zaprawy eee $оооововововнеоенивое Н° гж[„ н2 Ё le mikźej <krośiędteI T.
żh ^ = ą szpitalną 1 ” = | 4 id=

czyli dobry zegarek tw = 1—3 SPRZEDAJE SIĘ WYDZIERZAWIĘ 'miešciu, Zgłoszenia watną, poszukuje po- 4 Wykonanie solid

. 3 Flakon 1 ° “‘шс-:. = działka 2 tys. mtr. od 1 kwietnia r. b. go Adm. „Dz. Wil“|sady lub dyžury pray 29! “P8Y DA A

ep gwarantowane poleca: litry GE ziemi z lasem w Ko- działkę ziemi o, 0- pod „Korepetytor”. |chorych oraz  wszel-Ki REMI a
Mickiewicza 4, POLECA SKŁAD lonii _ magistrackiej, wej o obszarze 10 h „„oęqee. norooee| kie zabiegi  pielęg- Si ię:no, 5

w. JUREWICZ ..tel. 25-15wWilnie Władysława Trubiłły| ii оыаТ x zabudowaniami o [7 pach" 4jniarskie. Poważne re wie, A S ©
el. że można nabyć zrąb spodarczemi i okna- ® ZAOFIAROW ferencje. Wilno, " ierniczy A. S“,

WIENO, LUDWISABSKA LE, domu tylko co муе mi iupektowemi wf,ZAOFIAROW.Ż| wijkomiecska — Nr. -3 „wecsoseoawoweowoawog
Ž | (róg Tatarekiej). kończony. Bardzo ta- ilości 300 sztuk przy POTRZEBNA m. 8 vis A vis košcio- Į

=“ Tamże wody kolońskie na wagę. mio. Adres: Trakt szosie _ Niemenczyń- dziewczynka do in.|ła Św. Rafała. ZGURY

78_ pezecudaych rapachów. | Niemeńczyński Nr. 11 skiej 2. Dowiedzieč „roligatorni. | Wiado- Ra
Józef Sawicz. _ 780 się ul. Jagiellońska 8 245 Mostowa 1| NAUCZYCIELKI, *****ZGUBIONE

gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze 2 od godz, Po mięi godz 10 3 korepetytorki, "wycho obywatelstwo polskie

E popoł, wawczynie, bony i wydane przez Staro-

ist. od 1860 r. W. WELER Z P=Sio rsZH zoomem m wszlkiego - Todziji uc - Groddkć ŻW
Sadowa 8 — — Zawalna l, iS К оннНЕ 4 MIESZKANIA Ż! MIERNICZY służbędomowa pole” Wilnie gg. imięWi:

n oszuk: * :
Во 2 е i Dal į e 8 kontrolowane przez a. ceny Nas i.25 a„kLoan T >= Al dusza Pracy, PozaBRA.Taiga V

Cenniki ła bezpłatni = Zgi ska 2, tel. 12-90, rodzonego w WilnieZEada CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH Poszukujęj:scze z rodsea — W x. DIS. salce.
— wiino, Zawalna28, ttei 21-48 = : ę kwalifikacyj do „Dz. TECHNIK obecnie we wsi Ol-

Cennixi na żądanie bezpłatnie |mieszkania 2 pok. z| Wil” pod. „M. P.", wykwalifikowany z chowo śm. Rui pow.

Największy wybór

koszul, krawatów, skarpet, pończochIt. d.

Poz: W. NOWICKI
własna
wytwórnia

 

ischias i t.p. skutecznie

   

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

1 letni gustowne

SUKNIE, BLUZKI, SPÓDNiCZKI, SZLAFROK!,
SWETERKI, BIELIZNA

wytworna konfekcja, gałanteria, trykotaże

ULGA DLA CIERPIĄCYCH!
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach,

„Embeta-Stawolii“
Mgr. W. PAŻDZIERSKIEGO

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz. |

Wilno,
Wielka
nowości
sezonowe

działa nacieranie
Rej.

Nr. 39 |
34

„Kiyipazury“
— Do końca życia zostanę na tej

wyspie. W kraju nikt na mnie nie
czeka. Nie mam rodziny, żadnych

zobowiązań. Jeżeli się ożenię z tą

dziewczyną, nie będę mógł wrócić

do Ameryki. Ale według wszelkiego
prawdopodobieństwa i tak bym nie
Ach Wschód moim krajem, moim

życiem. Czemu nie? Dlaczegobym
nie miał tego uczynić? Takahala nie
tylko mi się podoba —ja ją kocham!

No i zrobił tak. W przystani
właśnie stał statek, wiozący jednego
z hiszpańskich księży, którzy regu-
larnie wizytują wszystkie wyspy ar-
chipelagu. Baker udał się do niego.
— Padre — rzekł jankesowskim,

mosowym akcentem — mam dla was
robotę!

Zabrał księdza do swego małego
bungalowu, gdzie czekała Takahala,
zajrzał mu w oczy:
— Padre, prosimy o błogosła-

wieństwo.
Padre zawahał się i dwaj biali

znów popatrzyli na siebie.  

— Ja chcę poślubić tę dziewczy-
nę — rzekł Baker. — Po powrocie
do Zamboangi niech ksiądz zareje-
struje nasze małżeństwo.

Kokosowe palmy szemrały za
bungalowem. Błękitna zatoka migo-
tała w słońcu. Padre podał młodej
parze krzyż i brązowa dziewczyna
i biały mężczyzna zawarli ślub w
obliczu Boga.

Kapitan Manley umilkł i przez
chwilę słychać było tylko szmer fal,
obijających się o dok.

— To było dwadzieścia sześć lat
temu — dokończył kapitan i wska-
zując dyskretnie na dolny pokład,
dorzucił: — A oto oni.

Spojrzałem we wskazanym kie-
runku, Białowłosy jankes nie prze-
stawał wachlować starej brunatnej
ślepej jędzy tak czule i delikatnie,
jakby to była urocza pływaczka z
zatoki. |

""— Tutejsze kobiety szybko się
starzeją — rzekł Manley. — Onajuż

Zegarki szwajcarskie wyregulowane.

 

 
 

Metryką Pani jest Jej wygląd
Zaniedbanie i braki czynią Panią starszą.
załeży, by wygląd świadczył o jak najmiejszej ilości lat, Wystar-

czy zwrócić się do największego w Wiinie Zakładu

Od Jej chęci i woli

„NE0-KOSMETYKA"
która na wszelkie dolegliwości zewnętrzne Pani znajdzie

skuteczną radę. JAGIELLOŃSKA 16:6, w godz. 10 19

 

I.GORZUCHOOSKI|
ZAMKOwA 9

Bižuteria, -zioco, srebro,

Platery nowe fasony.

i Reperacje zegarków z gwarancją. jcGorsety.

jest stara od lat. „Nigdy” to wielkie
słowio.

IX.

Nosiciel zęba.
Byłem świadkiem wielu dziwnych

wydarzeń między ludźmi i zwierzę-
tami i nieomal gotów jestem uwie-
rzyć w starą bajkę o Androklesie i
lwie. Gotów jestem uwierzyć wkaż-
dą prawie zasłyszaną bajkę, byle by-
ła w zgodzie ze znanymi zwyczajami
zwierzęcia. Nie wyobrażam sobie
przyjaźni lwa i'baranka. Za to wi-
działem w przyjaźni czarną panterę
i tygrysa, dwa zupełnie różne, a
przytem strasznie dzikie zwierzęta,
Ale wychowano je cd maleńkości ra-
zem. Wszystko zależy od okolicz-
ności.

Dlatego dziwna historia o Zębie
Buddy i rolach w niej odegranych
przez zawiędłego staruszka z siwą
trodą, który ważył niewiele więcej
mad sto funtów, oraz najpotężniej-
szego i najdzikszego słonia, jaki kie-
dykolwiek żył, przestaje być dziwna,
jdy się w nią wmyślić. Zarówno czło-
wiek jak zwierzę działali zgodnie ze
swoimi zwyczajami.

 

kuchnią w šrėdmiė-'
 

ski 9—4,

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie 5 pokojo-
we ž wygodami, sto-

“ neczne, kapitalnie
| odremontowane — па
parterze. Mostowa25.

699adm. „Dz. Wil”,

CZYTAJCIE

NARODOWĄ

Galanteria damska, męska i dziecinna
Najniższe ceny.

JULIA GNIADKOWSKA
WILNO, UŁ. WIELKA 26

Pasy lecznicze: Wyrób własny. Reperacje

Wielki wybór.

brzmieniu coś czarodziejskiego. U-
słyszałem je pierwszy raz w młodo-
ści, za czasów mojej pierwszej wy-
prawy na Cejlon; do kraju starożyt-
nych królów Kandy.

Cejlon — wielką wyspę na Oce-
anie Indyjskim — dzieli od południo-
wych wybrzeży Indyj płytka cieśni-
na. Klimatjej niezwykle gorący tłu:
maczy, być może, dlaczego słynna
herbata cejlońska jest taka wyśmie-
nita.

Dużo słyszałem o czarodziejskim,
romantycznym pięknie Cejlonu, co
w połączeniu z jego fantastyczną hi-
storią mogło zbyt oszołomić młodego
łowcę żywych zwierząt, świeżo przy-
byłego ze Stanów. Ale muszę przy'-
znać, że Colombo sprawiło mi dziw-
ny zawód.

Colombo jest stolicąCejlonu i od
strony; portu przedstawia się bardzo,
ale to bardzo nieromantycznie, Bru-
dne statki handlowe stoją zakotwi-
czone. pod osłoną betonowego falo-
chronu, na bulwarach piętrzą się
stosy worków kopry i skrzyń her-
baty, z za których sterczą brzydkie
zbiorniki nafty. Ale za tym wszysł-
kim, jak się później przekonałem,
kryje się cudny podzwrotnikowy raj Słowa „Ząb Buddy” mają w swym

najęcia, Antokol, 5 zaraz, Wiadomość w >;

ROZPOWSZECH- |zencja,

NIAJCIE PRASĘ

 kwiatówi palm.

długoletnią praktyką Wołkowyski — unie-
| wykonuje roboty mier wążnia się.ściu. Zgłosz. do adm.

„Dz. Wil" &а „K. Kucharka |ita irekarakla ор ааы оонаснт
W." 320 biegła w gotowaniu inne solidnie i nie POMÓŻMY į

= i prowadzeniu gospo- drogo. Łaskawe zglo- < BLIŹNIM
POKÓJ darstwa domowego szenia: Wilno, ul. Po-$„„„sec0040000044

słoneczny z całodz. ną plebanii wiejskiej locka 13 m. 8 pod
utrzymaniem do wy- potrzebna jest od P. Sz. 02 WwDOWA

1 trojgiem dzieci, w
wieku szkolnym, z po-

zyjmę każdą pracę. woduchoroby i a
at 26, wyksztacen:e dzy, prosi o pomoc.

6 kl. gimnazjum, pre- Adres w admin, „Dz.
referencje. Wileńskiego”.

ZA 2 zł. DZIENNIE!

Zgł. do; AdmvyDz.-= jc> „al=
Wil.” sub: „Malmo“. WDOWA

S, z 2-giem dzieci, szy-
ciem mogłaby zarobić
na utrzymanie lecz
mie ma za co wyku-
pić z lombardu ma-

' szyny. Łask. ofiary
na „kupno maszyny“
irzyjóiija adm. „Dz.
; Wil”, tamże adres.

Poleca

 

W. Colombo żyje ćwierć miliona
ludzi wszelkich ras i religii: Europej-
czyków, Tamilów, Malajczyków, Per
sów, Chińczyków, Arabów—— ludzi,
którzy wierzą w Chrystusa, Buddę,
Konfucjusza, Mahometa. To_- pstre
rojowisiko utrzymuje się ze sprzeda-
ży wszelkich możliwych artykułów
od maszyn do pisania do perskich
szalów, od szkockiej whisky do ki-
mon japońskich, Handel odbywa się
na ulicach, wybrukowanych czym
kto chce, począwszy od asłaltu,
skończywszy na krowim nawozie.
Istne rozstajne drogi świata, gdzie
żar słońca okrywa ciała potem i bą-
blami, gdzie lśniące samochody ame-
rykańskie mijają się z wozami syn-
galeskimi, zaprzężonymi w woły.

Nic dziwnego, że rozpalona, osło-
mięta od wiatrów płaszczyzna, na
której leży Colombo, nie mogła har-
monizować z moimi romantycznymi
nadziejami. Dopiero gdym się na-
tknął na mego przyjaciela — Geor-
ge'a Davisa, naczelnika tamtego o-
kręgu — zacząłem odzyskiwać przy-
gasłe marzenia, Właśnie Davis po-
wiedział mi o Zębie. Siedzieliśmy na
tarasie hotelowym nad drugą kolej-
ką whisky-and-soda,

(D. <. a.)

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

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty xł, 1— ra mm. jednoszp.,

 

7 gr. 50, zagranicą d. 6—
nekrologi 40 gr, za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo rł. 0,15, słowo tłuste zł. = Kronika redakcyjna ! komunikaty xa wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej, Dla poszukujących pracy 50% zniżki.- Administracja zastrzega
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń | nie przyjmuje uastrzeżeń miejsca.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIĘRZYŃSKI.
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