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Bombardowanie Bilbao
Krwawa bitwa pod Durango trwa

RZĄD HISZPAŃSKI ODWRACA|
UWAGĘ OD RZECZYWISTYCH

FAKTÓW.
RZYM 9.4. Redaktor dypłoma-

Ltyczny agenėji Stefani pisze, że

wiadomości rozpowszechniane przez

paryskich _ przedstawicieli rządu

hiszpańskiego w Walencji o rzeko-

wym wylącowaniu wporcie Cadix

w ciągu ostatniego miąca 10.000

Wlochów są całkowicie pozbawione

podstaw. Podobne pogłoski — zda-|

niem agencji Stefani — należy uwa-

żać za próbę odwrócenia uwagi od

rzeczywistych faktów interwencji

zagranicy na korzyść rządu w Wa-

lencji. Na dowód tych twierdzeń

autor powołuje się na cytaty z рга

sy francuskiej.

WALKI POD MADRYTEM.
MADRYT 9.4. Korespondent Ha-,

vasa donosi, że samoloty powstań-
cze dokonały nalotu na Santader,
rzucając dużą ilość pocisków. |

MADRYT 9.4. Ożywioną dzia-
łalność zanotowano wczoraj między
godz. 21 i 23 na froncie podstołecz-|
nym, a,zwłaszcza w kierunku mia-|
sta uniwersyteckiego. W ciągu go-'

dziny słychać było nieprzerwany pochodziła prawdopodobnie z Ber-

ogień karabinowy oraz wybuchy po-, meo na wybrzeżu kantabryjskim,

| cisków artyleryjskich. Jak się oka-

zało powstańcy usiłowali wyjść pod
osłoną nocy ze swych pozycji w

mieście uniwersyteckim.

PRZED ATAKIEM NA DURANGO.
RZYM 9.4. Agencja Steiani do-

nosi z Salamanki: wojska gen. Mola,

przygotowujące się do ostatniego u-

derzenia na Durango, oczyściły i

poprawiły swe pozycje, zajmując ma-

syw de Amboto i wzmacniającpoło-

żenie na wzgórzu Gorsea Chiqui,

wysokości 1000 mtr. Czoło .wojsk

powstańczych znajduje się w odleg-

iošci 5 klm. od Durango. е

Dwie eskadry bombardowców ©-

skortowane przez aparaty myśliw-

skie bombardowały dłuższy czas

| Bilbao, niszcząc 8 samolotów,które

zamierzały wystartować z lotniska.

Zniszczono też wiele objektów woj-

skowych oraz statek na rzeceNer-

vion.

BOMBARDOWANIE WYBRZEŻY

BAYONNE 9.4. Gwałtowna kano-

nada, której odgłosy dochodziły

wczoraj po południu do -Bayonne,

2

Rząd japoński wystąpi przed Izbą
z nowym programem wojskowym

TOKIO 9.4. .Gabinetpostanowił |

przedstawić się nowej izbie z no”|

wym programem, którego głównym |

punktem ma być organizacja obrony: |

narodowej. z punktu widzenia. wy-

łącznie wojskowego. Program prze-|

widuje udoskonalenie wyekwipowa- |

nia.armii lądowej i marynarki, jak |

również reorganizację przemysłu. |

Poza tym program przewidywać

Tokio — Londyn w
ŁONDYN. 9.4, Samolot japoński,

„Boski wiatr" przybył nad lotnisko |

Croydon o godz. 15 m. 26 iwylądo-

wał o godz. 15 m. 30 po przybyciu

trasy z Tokio do Londynu w 94 go-

godziny 18 min.- Na parę godzin

przed przylotem na lotnisku zebrali

się niemal wszyscy członkowie ko-|

lonii japońskiej w Londynie oraz

wielkie masy publiczności, Z chwilą

wylądowania samolotu tłumy pu-

bliczności wdarły się na lotnisko i

ma reformy: w dziedzinie administra

cji, prawa wyborczego, skarbowości

i oświaty narodowej. Co do tego o-|

i

|

 

Ok. 206 strzałów armatnich dano,
jak sądzą, z okrętów wojennych.

Żegiuga w tej strelie staje się
coraz bardziej utrudniona. Statek
towarowy brytyjski, który miał u-
dać się do Santander, zażądał pilo-
ta, by go wprowadził na noc do
portu w Saint Jean de Luz.

DZIAŁANIA LOTNICTWA

VITORIA 9.4, Wysłannik agen-
cji Haavsa stwierdza, że miażdżący

sukces oiensywy powstańczej na

froncie baskijskim należy niewątpii-

wie w znacznej mierze przypisać lot

nictwu. Na froncie długości około
100 km. samoloty powstańcze były

nieustannie czynne, panując całko-

wicie w powietrzu. Można powie-

dzieć, że samoloty współdziałały z
piechotą w zajęciu ważniejszych po-

zycyj rządowych. Tak np. przy zaję
ciu wzgórza Urquiola 40 samolotów
przez dwie godziny z górą-unosiło
się nad pozycjami rządowymi, rzu-

cając masy materiałów wybucho-

wych na kilka domów, przemiano-
wanych na forty, z których osta-

tecznie obrońcy uciekli w popłochu.

Wówczas piechota przeszła do akcji

i przy użyciu granatów ręcznych

zdołała bez większych trudności za-
jąć i umocnić się na pozycjach, sta-

nowiących klucz do Durango,

 

|Kronika telegraficzna
** W/ Moskwie wytoczono proces kilu

stainiego punktu, chodzić będzie o dygnitarzom fabrycznym, którzy przyjmo-

pogłębienie idei narodowej i osią$-| wali prywatne zamówienia a pieniądze za-

nięcie lepszego wyćwiczenia fizycz-| bierali dla siebie.

nego. Jeżeli zajdzie potrzeba, urze-

czywistnienie programu będzie prze

prowadzone w drodze dekretów ce-| za
sarskich.

3 dni j 22 godziny
otoczyły samolot, witając na cześć

lotników.
Lotnicy japońscy ustanowili nie-

bywały dotychczas w dziejach  lot-

nictwa rekord lotu  diugodystanso-
wego. Sami wyznaczyli sobie 100

godzin jako minimum dla odbycia

przelotu. Ich własne obliczenia zo-

stały więc przekroczone o blisko 6

godzin. Faktyczny przelot zajął 50

godzin czasu, z czego wynika, że

lotnicy lecieli z przeciętną szybiko-

ścią 320 klm. na godzinę.

   

  

„ZŁOTA RÓŻA "DLA K RÓLOWEJ WŁOSKIEJ

Nuncjusz Borgoncini Duca uroczyściewręczył królowej Helenie w dwor-

skiej kaplicy darp — złotą różę. Na zdjęciu: włoska para kró-

ewska udaje się do kaplicy.

|

„10 komunistów szwajcarskich

 

** Pomiędzy Argentyną a Japonią.

uruchomiono stałe połączenie telefoniczn:

pośrednictwem kabla podmorskiego.

** Sąd w Zurychu skazał na więzienie

za ułatwie-

nie werbunku do czerwonej milicji hisz-

pańskiej.

** Ojciec św. postanowił wznowić

przejażdżki samochodem po parku waty-

kańskim.

** Podczas rewizji u znanego komuni-

sty szwajcarskiego adw. Rosenbauma

policja w Bern znalazła kilka milionów

franków zapłaconych za przemyt broni

do Hiszpanii.
* Lwowski cech murarzy obchodzi w

dn. 2 maja rb. 365-lecie swego istnienia.

W związku z tym. przygotowuje się szereś

uroczystości.

Rozmowa
von kibbentropa

z Edenem
LONDYN. 9.4. Ambasador Rze-

szy niemieckiej von Ribbentrop zo”

stał wczoraj przyjęty "w Foreign

Office przez: min. Edena.
Rozmowa obu mężów stanu jest

pierwszą od trzech miesięcy: Doty-

czyła ona, jak donosi agencja Hava-

sa, ogólnej sytuacji europejskiej.

Rad ze srebra
TOKIO. 9.4. Agencja Domei do-

nosi, że instytut badań fizyczno-che-

micznych ogłosił komunikat, w któ-

rym twierdzi, iż udato się w labora-+

torium instytutu wyprodukować rad
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JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORZKICH.

TANI SEZON MAJ — CZERWIEC.

Iniormacje: Zarząd Zdrojowy Morszyn — Zdrój i wszystkie
placówki Orbisu. 3

N-ZDROJ 8

Podróż min. Becka
Drugi wiceminister w M. S. Z.

(Telefonem wd własnego korespondenta).

Po przeszło dwumiesięcznej nie-

obecności powraca jutro do War-

szawy minister spraw zagranicznych

p. Józef Beck, który wczoraj opu-

ścił już Rivierę. Pobyt jednak- p. mi-

nistra w kraju będzie krótki, W ma-

ju min. Beck udaje się na uroczy-

stości koronacyjne do Londynu, na-

stępnie, jak słychać, wyjechać ma z

. oficjalną wizytą do Rzymu, a wresz*

| cie mówi się również o jego letnim

| urlopie.

W. związku z prawdopodobną
dłuższą.nieobecnością. min. Becka

w kraju w kołach politycznych krą-

żą pogłoski o możliwości powoła-

nia drugiego wiceministra spraw za-

. granicznych.

Bomba w Otwocku
(Telefonemod własnego korespondenta).

Wśród ludności żydowskiej w

Otwocku rozeszła się wczoraj alar- 

 

mująca wiadomość o znalezieniu w

domu rabina Chaima Kenigsberga

grzy ul. Kupieckiej bomby zegaro-

| wej.

Wiczesnym rankiem do mieszka-

nia Kenigsberga przybył  mleczarz,

który w ciemnym koryturzu posły-

szał szmer zegarka. Przy blasku za-

pałki ujrzał w kącie odtrutowaną

| butelkę z mechanizmem zegarowym.

| Podniesiono alarm.

Na miejsce przybyła policja, lecz

okazało się, iż „bomba“ nie posiada

żadnych zdolności /wybuchowych,

gdyż napełniona była piaskiem. Do

butelki przymocowamo drutami sta-

ry zegarek kieszonikowy.

Jako podejrzanego © padrzuce-

nie „bomby” zatrzymano kierowni-

ka koła Str. Narodowego w Otwo-

cku, Mieczysława Gajgiera="

  

lość spodziewanych gości w Londynie
na uroczystości koronacyjne

LONDYN 9.4. „Times“ przepro-

wadza dziś próbne obliczenie go”

ści jakich spodziewa się Londyn w

okresie koronacyjnym.

Wedle tego obliczenia do Londy-

nu przybędzie z poza Wielkiej Bry-

tanii dla obejrzenia koronacji

221.500 osób. Z tego cudzoziem-

ców z Europy 100 tysięcy, ze Sta-

nów Zjednoczonych 22.500, z innych

części świata — 4 tys. Anglików

zamieszkałych w tych krajach przy-

| będzie 7 tys; Z imperium .brytyj-
| skiego prawdopodobnie przybędzie
według tych obliczeń z Kanady —
20 tys. osób, z Australii — 20 tys.,
z Nowej Zelandii — 5 tys., z połud-
niowej Afryki — 15 tys., z Indii —

15 tys,, Irlandii — 12 tys., z Kolonii
— 7 tys.

„Times“ oblicza, že tych 227.500

| osób wyda w okresie swego pobytu
iw Londynie z okazji koronacji ogó-

[łem 7 milionów funtów szterlingów.

Dolar zwyżkuje, a funt spada
LONDYN 9.4. Pogłoska o obni-

żeniu przez Stany Zjednoczone ce-

ny złota utrzymuje się w dalszym

ciągu. Wyraźna jest opinia, że do-

lar będzie musiał zwyżkować, co

wcześniej czy później postawi pro

blemat rewizji polityki monetarnej

Stanów Zjednoczonych. Siery finan-

sowe liczą się również z dalszą @-

precjacią funta angielskiego i franka

franouslkiego. Ewentuaalnošė ta u-

ważana jest za bardziej niebezpiecz-

ną, pogłębiałyby bowiem jecne

| vendencje inflacyjne, które i tak już

powodują niemo kłopotów polityce

gospodarczej różnych krajów.

Wypadek sportowy — sensacją polityczną
PARYŻ 9.4. Odwołanie zapowie-

dzianego na niedzielę meczi Francja
Włochy wywołało w Paryżu bardzo

duże wrażenie, które nabrało cha-

ralkteru sensacji politycznej.

| „Echo de Paris” wyraża zado-

wolenie, że mecz ten nie doszedł do

skutku przytaczając, że ekipa wło-

ska, biorąca udział w 6-dniowych

zawodach ikolarskich, była na star-

cie wygwizdana przez publiczność.
syntetyczny ze srebra.
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Warszawa ma nową sensację:, W. tygodniku „Merkuriusz Pol-
jest nią sprawa o zniesławienie dy- ski* zamieszczono recenzję kryty-
rektora nocnej kawiarni Kazi | kującą Hemara, jako autora, stawia-
Moszkowicza, iktóry skarży znanego| jąc mu zarzut, iż robi reklamę „han-
literata i legionistę K. A, Czyżow-|dlarzom żywym towarem” i „byłym
skiego oraz radcę Min. Skarbu R. szpiegom austriackim”.
Stochowskiego. | Wówczas

Sprawa bierze początek stąd, ŻE | dO redakcji „Merkuriusza” sprosto-
w przeróbce „Pięknej Heleny“ He-| wanie, że nie jest handlarzem ży-
mara śpiewano na scenie piosenkę, wym towarem i nie był szpiegiem
w której znalazła się następująca|austriackim. Sprostowanie redakcja
zwrotka: „Każdy wieczorem gdzieś zamieściła, równocześnie jednak
forsę pożycza, rano cała forsa jest u| Moszkowicz wystąpił na drogę są; |
Moszkowicza'', |dową przeciw autorowi artykułu, p.

      
  

W Madrycie zabroniono tradycyjnych
| uroczystości religijnych

SARAGOZA. 9.4. „Heraldo de nakiladanym przez  Hiszpanki w
Aragon" podaje następującą wiado-|Wielki Czwartek i Wielki Piątek,
mość z Madrytu: Po raz pierwszy|zabraniające także jakichkolwiek
nie były obchodzone w Madrycie| modłów w kościołach, chociaż
święta Wielkanocne, w szczególno-| wszystkie zostały zniszczone, a na-
ści obchody w ciągu Wielkiego Ty-| wet słuchanie przez radio audycyj

godnia. Rada obrony Madrytu na- |religijnych, naaawanych przez za-

kazała rozlepić zgodnie z zarządze-| granicę. Ogłoszenie to zateca mili-
niem rządu Walencji, ogłoszenia za-|cjantom baczenie by nakaz został
braniające kobietom pokazywania| ściśle: wykonany i nakazuje śledze-
się na ulicy w tradycyjnym stroju| nie osób podejrzanych o katolicyzm.

Stanowisko rządu brytyjskiego
w Sprawie indii

LONDYN. 9.4. Stanowisko rządu nień, które daje im konstytucja.
brytyjskiego wobec odmowy współ-| Gdyby zgodzili się oni na podobne
pracy ze strony kongresu indyjskie- | żądania przewódców kongresu, zrzu-
śo wyjaśnił wczoraj w Izbie Gmia|ciliby tym samym z siebie odpowie-'
podsekretarz stanu Butler. Oświad-| dzialność, nałożoną na nich przez
czył on m. in., że gubernatorzy, nie parlament na mocy nowej ustawy,
mogli zobowiązać się do niekorzy-|konstytucyjnej Indii oraz drogą
stania nigdy ze specjalnych upraw-| specjalnych instrukcyj,

Sytuacja w Syriizaostrza Się;
DAMASZEK. 9.4. Sytuacja Die- ryjski, óraz funkcjonarjuszy syryj-

bel Druz zaostrza się, Druzowie od- skich. Frzed kwaterą główną do
mawiają udziału w wyborach przed wodztwa wojsk irancuskich manife-
ogłoszeniem amnestii dla skazańców | stowały tłumy druzów, żądając po”
politycznych. Chodzi głównie oamne łożenia kresu rządom administrato-
stję dla sławnego przewódcy po-|ra z ramienia rządu syryjskiego, i
wstania druzkiego przeciwko Fran-| wysiedlenia wszystkich  tunkcjona-
cji w 1925 r. sułtana paszy El-Attra-| riuszy syryjskich usadowionych o-
cha i jego towarzyszy, przebywają-| statnio w Djebel Druz. Nastąpiło
cych od 10 lat na wygnaniu w starcie i strzelanina, które zlikwi-
Transjordanii, : dowała dopiero interwencja wojska.

Druzowie stanowczo odmawiają| Funkcjonariusze syryjscy opuścili w
przyjęcia w. swoim kraju administra-|popłochiu stolicę Dzebei Druz Suei-
tora; wyznaczonego przez rząd sy-| dę, uciekając dó Damaszku.

 

  

We własnym interesie...
Zawiadamiajcie o polskich hurtowniach. „

Do Związku Obrony Przemysłu mieszczenie we własnym interesie
Polskiego w Poznaniu napływają|swego adresu w tym „Skorowidzu”,
stale zapytania o istniejące w kraju| 2 którego wynikają bliższe szczegó-
czysto.polskie. i chrześcijańskie |ły o wytwórczości danego  przed-
fabryjki i hurtownie, .| siębiorstwa. ' в

Związek informuje  zaintereso- „Slkorowidz”, który ukaże się w
wanych o istnieniu. tych firm i co|dużym nakładzie, rozpowszechniany
produkują. Celem posiadania bliż-|będzie po całej Polsce i poinformuje
szych danych przystąpił Związek a ia za Związkiem bezpośrednio za-

 
opracowania trzeciego wydania| interesowanych o istniejących tego|
„Skorowidza Firm Polskich“ w ukła|rodzaju przedsiębiorstwach.
azie branżowym. : Biilžszych | informacyj udziela

Związek Ubrony Przemysłu Pol-|Związek Obrony Przemysłu Pol-
skiego zwraca się zatem do wszyst-| skiego Poznań, ul. Rzeczypospoli-
kich zainteresowanych :firm 0 u-jtej 1,tel. 13-58.

 

Czy Moszkowicz był austriackim szpiegiem.
Proces właściciela „Adrii* w Warszawie

Moszkowicz nadesłał |p, Czyłżowskiemu towarzyszenia :

stron. ж

| nym gospodarstwie domowym.

wiosna sprawiła,

 
 

Sokolstwa Polskiego pułkownika|
30 S Оа : Arciszewskiego druga  konierencja|otgą Andrzejowi Czyżow- ogólnego komitetu organizacyjnego

skiemu. > 3 .| zlotcwego. W konierencji wzięli u-
W. czasie śledztwa Czyżowski| dział przedstawiciele wszystkich

wskazał, jako swego informatora W.| dzielnic oraz miejscowy komitet wy-
Stachowskiego, który istotnie po- konawczy z przewodniczącymi po-
twierdził, że razu pewnego odmówił szczególnych  komisyj  zlotowych.
So Adek 1 WA Celem konferencji było stwierdze-
o „Adrji „podając, jako przyczynę| nie obecnego stanu prac przygoto-

takt, iż właściciel tego lokalu Mosz- wawczych do Zlotu oraz omówienie
Row a w czasie wojny doo jeszcze dalszych zarzą-

W] czasie rozprawy Sąd dopuścił Obok spraw dotyczących cało-
przeprowadzenie dowodu prawdy i| kształtu Zlotu omawiano specjalnie
przystąpił do wysłuchania wyjaśnień sprawę zniżek kolejowych (przy

: SENAC SABA rzejazdach pociągami popularnemi
„Oskarżony Stachowski potwier- = || — aa indywi-

dził swe zarzuty, nie mógł jednak dualnych 50 ргос.), wyżywienia i
dać żadnych konkretnych dowodów.| kwater. Wreszcie przedyskutowano
Słyszał on od swego zmarłego ojca, szereg spraw związanych z działal-
który był plenipotentem hr. Potoc-
kiego w Brzeżanach, że Moszkowicz
był austrjackim szpiegiem. Nasku-
tek jakiegoś zatargu miał powiedzieć
do ojca oskarżonego: „Ja panu po-
każę, bo jestem w „K. Stelle", Istot-

 
NOWOGRÓDEK. W tych dniach

nie ojciec oskarżonego był dwukrot-| ministerstwo W. R. i O. P. zatwier-|
nie pociągany przed austriackie są-| dziło zorganizowany w Nowogródku
dy polowe, lecz brak dowodów, by| Instytut Muzyczny. Delegatem mi-
stało się to naskkutek denuncjacji nisterium mianowany został ks.
Moszkowicza. prof. Mieczysław Kubik, dyrektor-|

Sensacją procesu stal się doku-
ment złożony przez obronę w od-
bitce fotograłicznej, wydobyty z akt
Ministerstwa Spraw Wojskowych,
stwierdzający, że  Moszkowicz w
czasie wojny! zosiał rozkazem woj-
skowym przydzielony do „K. Stelle".

Rzecznicy oskarżyciela prywat- . 2 :
nego zaprzeczająeao te- LIDA. 40-letni Alfons Kosiak e
go dokumentu. Świadek Allerhand|drodze powrotnej z Iwia do WSI
profesor Uniwersytetu J, K. we Lwo| Anacki przywiózł zwłoki swej ko-
wie, zeznał, iż zna dyr. Moszkowicza chankiMarii Žydok, która zupełnie
od lat 40-tu i ma o nim jaknajlepszą |zdrowa wyjechała w jego towrzy-
opinję. Wie, że w czasie wojny Mosz|stwie z domu. Przybyłej policji Ko-
kowicz prowadził szeroko zakreślo-| siak oświadczył,że Żydokową zabi.
ną działalność filantropijną, że da-| siedzącą na wozie jakiś nierozpo
wał duże sumy na pomoc młodzieży|znany w ciemnościach osobnik, któ
akademickiej i że nie jest mu wia-|ry wystrzałem z rewolweru z odleg
dome, by Moszkowicz należał do|łości trzech kroków trafił kobietę v
„K. Stelle“, : pierś, kładąc trupem na miejscu. Ze

Podobne zeznanie złożył znany
historyk prof. Hartleb b. dyrektor
departamentu wojskowego legionów
we Lwowie, Z racji swego ówczes-
nego stanowiska św. Hartleb był naj
lepiej poinformowany 0 stosunkach Na terenie majątku

ówczesnych i stwierdził, iż jest rze- Pod Wilnem, zdarzyła

czę wylkiuczoną by Moszkowicz PER| oryginalna Ikatastrofa, która wyrzą-
cował w wywiadzie. Jeśli chodzi 0| Gzira Roda zlo Zasadne

dokument przedstawiony. przez 0-| sję na terenie posiadłości majątko-
bronę, TE dowodzi on niczego, wych olbrzymi staw, położony na
gdyż przydział wojskowy do tej, lub znacznym wzniesieniu terenowym, z
innej formacji był rzeczą niezależną niewiadomych przyczyn wylał się,

od.woli żołnierza. . . /. .. niszcząc spory, kawałek drogi, łączą
Dalsi „świadkow.s jak np.pik. cej Wilno z Kolonią Kolejową i za-

Hałaciński złożyli również: jaknaj- Ie Ol i o

pochlebniejsze zeznanie o oskarży- SE т
cielw prywatnym i jego działalności Z
w czasie wojny na terenie Lwowa.

Świadek Klotz, starosta z Gru-
dziądza zeznaje JE žep. Mosz-

kowicz dwojaką cieszył się opinią 'W, lokalu ośrodka propagand
we Lwowie. JedniMod-| LOPP przyj obecności 8 siege
danego Apolskiej, d 24Aka obwodów powiatowych i miejskiego:
widzieli 'w nim współpracownika | |(ypp odbyło się doroczne walne
austriackiego wywiadu. >>:| zgromadzenie LOPP,Późnym . wieczorem oskarżeni Ja dn: KS do
złożyli na ręce sądu ošwiadozenie,| | 45 ze kak aż e >

w którym zarzuty swe wycofująi| najwazniejszych wykonanyca prac

proszą o umorzenie sprawy. P. Mosz zaliczyć musimy wyszkolenie w о-

kowicz na złożone oświadczenie pa oai

zgodził się i.sąd sprawę zasorzyt. szkolnych lotów w ogólnym czasie
Z 25 i pół godz., przeprowadzenie 238

ikursów oplg., na których wyszkolo-
no 6,355 osób, przeprowadzenie 162
ćwiczeń doskonalących dla służb
opig., zorganizowanie obozu wyszko:
leniowego dla trzech okręgów woje-

na którym prze-

Ка zaś Instytutu proł, Stefania Nie-

zabójstwo i

 

Markucie, 

 

= = ° kapelusz |Mieszkowski Gia każdega
iA LR

DLACZEGO- KOSTKI BULIONOWE

Z ZNAKIEM KNORR?

Praktyczna Pani Domu wie, że właśnie

te kostki bulionowe sporządzone są z czy- 2 >

stego ekstratu mięsnego z dodatkiem wy- wódzkich LOPP,

ciągu wyborówych jarzyn. Doskonały jest o o

PREZYDENT BENESZ W JUGOSŁAWII
bulion do picia sporządzony z kostek bu-

lionowych KNORR. Wypita codziennie na

śniadanie lub do obiadu 1 filiżanka bulionu

z tych kostek pobudza apetyt. Można je

użyć także do polepszenia smaku wielu

potraw, jak ryb, pasztetów, jarzyn, bigosu,

gulaszu, kapusty kiszonej, zup i sosów.|

Służą one również jako uzupełnienie pro-

wiantu na wycieczki. Kostek bulionowych

KNORRniepowinno zatem zabraknąć w żad
Praktyczne

jest opakowanie turystyczne o zawartości

k 12 kostek w cenie 80 groszy. Należy jed-

nak zwrócić baczną uwagę na znak KNORR

i brążowo-żółte opakowanie.

RATRZZPOZENERZYRYTETRA AEAOZOEA RATAZSERA

Doroczny siew zbóż
jarych

WILEJKA, Wczesna i suche
że rolnicy w pow.

Sokola konferencja przedziotowa
W Katowicach odbyła się pod,

przewodnictwem prezesa -Związku

się wczoraj| do Wilenki. Spływarące

 

nością komisji propagandowej, przy-
jęć i imprez, finansowej oraz bu-
dowlanej, przyczem specjalnie pod-
kreślano ofiarną pomoc ze strony
magistratu katowickiego.

Naczelnik Dzielnicy Śląskiej zre-
ferował bardzo obszenie i szczegó-
łowo sprawę występu gimnastyczne-
go i złączonych z nim pokazów. N
leży zaznaczyć, že program wystę-
pów i zawodów, mieszczący się w
ramach 3 «ini, jest bardzo obfity i
iUrozmaicony.

  

Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański
 

 

Instytut Muzyczny w Nowogródku
kraszowa. Instytut funkcjonuje już
w całej pełni, zamierzając w najbliż-
szym czasie uruchomić swój oddział
w Baranowiczach. Jest to pierwsza
tego rodzaju placówka na obszarze
województwa nowogródzkiego i za-
sięgiem swoim obejmuje caie woje-
wództwo, е ы

samobójstwo
na tie romantycznym

względu na powikłane tło wypadku
aresztowano Kosialka wraz z jego
żoną,

ŚWIĘCIANY. We wsi Dzisna,
śm. twereckiej, Bolesław Trejgis z
ZBuczan, na Ue nieporozumień,
strzelił do swej narzeczonej: Józefy
Woldemarasówny, raniąc ją w klat-
<ę piersiową. Następnie Trejgis wy-
strzałem w skroń pozbawił się życia.
Woldemarasównę  odwieziono do
„zpitala w Wilnie.

Oryginalna katastrofa w Markuciach
Wyiał się Staw. złapano 2-metr. węyorza

przeciwnej stronie szosy, od drogi aż

ze stawu
wody: przewróciły kilka starych dę-
bów i zniosły do koryta Wilenki
olbrzymią ilość kamieni.

Fo spłynięciu wody, * znaleziono
na dnie stawu moc ryby, a w tym
pono až 2-metrowego węgorza.

Co spowoaowaio katastrofę, nie
wiadomo. Krąlžą pogloski, iž powo-
dem wylania się stawu były podko-
py z przeciwnej strony szosy. (m)

Walne Zgromadzenie LOPP
szkolono dla wileńskiego okręgu
LOPP 51 osób. Wygłoszenie 909 od-
czytów i wylkłądów w: szkołach, któ-
rych 'wysłuchało 19,439 osób, Liczba
cziomików rzeczywistych wzrosła do
1.100 osób.

Rozpatrzono program prac i bud-
żet okręgu na-r. 1937. Program prac
przewiduje wyszkolenie około 100
pilotów szybowcowych i zapoczątko
wanie sportu spadochronowego, W
dziale opig. przewiduje się przepro-
wadzenie około 200 kuęsów i około
230 ćwiczeń doskonalących oraz
przeprowaczenie obozu oplg. dla
trzech okręgów. wojewódzkich LOPP.
Budżet
stronach sumą zł. 171.900.

okręgu zamylka się po obu +

 

  
  

 

wilejskim od tygodnia już rozpoczęli
| pracę na roli, przygotowując grunty
do siewu zbóż jarych. Koniczynyi

| seradela przeważnie zostały już wy-
siane w oziminy.

Tak wczesnych siewów rolnicy

   

  

  

  

W związku z pobytem prezydenta Czechosłowacji Beneszaw Belgra-
dzie odbyła się defilada wojsk, Na zdjęciu widzimy od strony lewej: .
księżniczkę Olgę, prezydenta Benesza, królową Marię, małżonkę prezy»

denta i księcia-regenta Pawła, ;

rzyszło do krwawych starć między Hindusami a wy-
es zamieszkom położyła interwencja policji angiel-

skiej, która rozproszyła walczące strony, Na zdjęciu policjanci opatrują| w tych okolicach od lat dawnych

W Panipat(Indie)
znawcami islamu,.
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Ł  > rannych, już nie miel . 9,130.
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PO ROZWIĄZANIU
ŁÓDZKIEJ RADY

MIEJSKIEJ
“Po rozwiązaniu przez rząd rady

miejskiej w Łodzi, klub radnych Obo-

zu Narodowego rozesłał do prasy ob-

szerne oświadczenie, w którym 0-

mawia swoje stanowisko i swoją

działalność w samorządzie łódzkim.

„W Radzie Miejskiej miasta Łodzi,

pochodzącej z wyborów w dniu 27

września 1936 r. — czytamy w tym

oświadczeniu — od samego początku

toczyła się walka między dwoma

wrogami: z jednej strony Stanął

zwarty obóz żydowsko - socjalistycz*

ny, w skład którego wchodziła PPS i

Klasowe związki zawodowe—34 gło-

sy, Bund i syjoniści — 11 głosów, ra-

zem45 głosów, a z drugiej strony о-

bóz Narodowy, liczący 27 głosów. We

wszystkich sprawach, które były na

porządku obrad Rady Miejskiej, so-

cjaliści i Żydzi szli solidarnie prze-

xiwko Obozowi Narodowemu. W

szczególnie jaskrawy sposób przeja-

wiła się ta solidarność w obronie Ży-

dów, a przeciwko dążeniom Narodu

Polskiego do usamodzielnienia się w

dziedzinach życia gospodarczego,

społecznego i. kulturalnego".

W tych warunkach wytworzyła

*ię dla radnych - narodowców szcze-

gólnie ciężka sytuacja, Mimo to ro-

bik oni wszystko, aby nie dopuścić

do rozwiązania rady miejskiej, nie-

zbędnej dla podniesienia miasta i

sprawowania należytej kontroli nad

gospodarką miejską.

To też fakty, na które powołał się

mim. spraw wewnętrznych w piśmie

motywującym _ rozwiązanie rady

miejskiej w Łodzi, nie obciążają w

niczym odpowiedzialnością radnych

narodowych.

Zakłócanie spokoju na posiedze-

miach Rady wynikało z reguły na

skutek zachowania się bloku żydow-

dko - socjalistycznego oraz stawia-

nych przezeń wniosków. ,

Klub radnych obozu narodowego

w oświadczeniu wyjaśnia również

swój stosunek do budżetu miejskiego

i do polityki pożyczkowej władz

miejskich. !

'W sprawie budżetu stanowisko

klubu było jasne od samego począt-

ku. „Domagał się on — czytamy w

oświadczeniu — przystąpienia do o-

brad nad budżetem, aby tą drogą

wyszukać źródła pokrycia na za-

trudnienie bezrobotnych i na opiekę

społeczną, a w szczególności na po-

moc dla bezdomnych”. Przystąpieniu

jednak do obrad-nad budżetem sprze-

ciwiła się większość żydowsko - so-

miejskich rzecz się przedstawiała w

następujący sposób:

Pierwszą pożyczkę w wysokości

9 milionów złotych radni narodowi u-

chwalili. Natomiast uchwalenie dal-

szych pożyczek w sumie znów około

9 mil, odroczyli, zobowiązując prezy-

dium zarządu miasta do wskazania

instytucji kredytowej oraz warun-

ków, na jakich pożyczka ma być za-

ciągnięta.
„Był to elementarny obowiązek

kontroli gospodarki miejskiej, od któ-

rego radni narodowi, ze względów

sasadniczych odstąpić nie mogli

XV dalszym ciągu swojego oświad- ||

ezenia klub radnych narodowych

wyjaśnia dlaczego nie weźmie udzia-

łu w ostatnim posiedzeniu rozwiąza-

nej rady miejskiej.

Posiedzenie to ma jedynie na celu

powzięcie decyzji co do zaskarżenia

postanowienia ministra spraw we-

« wnętrznych o rozwiązaniu rady.

Według prawa, ponowne wybory

do rady miejskiej odbyć się powin-

ny w ciągu 6 miesięcy od daty roz-

wiązania. Występując natomiast na

drogę sądową i kierując skargę na

postanowienie ministra spraw _we-

wnętrznych do Trybunału Admini-

stracyjnego, trzeba się liczyć z tym,

'żesię wchodzi na drogę zbyt prze-

wiekła. która może doprowadzić do

 

шТа 007

Gdzie sie podziała „demokracja“?
W dziennikach francuskich, repre-

zentujących politykę prawicy repu-
blikańskiej, czyta się teraz często
zapytania skierowane pod adresem
rządu p. Bluma, a streszczające się w
tym, czy rząd ten zamierza szanować
wolność obywatelską, równość wo-
bec prawa i te wszystkie zdobycze,
które przyniosło Francji zwycięst-
wo t. zw. „Demokracji”.

Pytania podobne uważać musimy
niestety za zgoła nieaktualne, a tych,
którzy je stawiają, za ludzi obracają-
cych się w świecie własnych złudzeń,
a nie istniejącej rzeczywistości. Dla
tej prostej przyczyny, że we Francji
dzisiejszej nie masz już rządów „de-
mokratycznych“, bo nie zaležą one
od parlamentu, ani od opinii publicz-
nej, nie przestrzegają oni wolności
powszechnej i równej dla wszystkich
obywateli, ani też nie przestrzegają
istoty obowiązujących praw...
Rząd p. Bluma opiera się na koali-

cji, złożonej z 3 stronnictw: radyk.-
socjal., socjalistycznego i komuni-
stycznego i trwać będzie dopóty, do-
póki istnieć będzie ta koalicja. Co
więcej — koalicja ta, nosząca nazwę
„łrontu ludowego”, jest tylko formą
zewnętrzną porozumienia między ma-
sonerią i komunistami, Jeśli ktoś
chce wiedzieć, jakie jest źródło wła-
dzy we Francji dzisiejszej, to musi
go szukać w tym ostatnim porozu-
mieniu, zawartym przez szczupłe
grono kierowników dwóch tajnych
organizacyj.
Wbrew tedy pozorom, wbrew ist-

nieniu parlamentu, prasy i t. d., rzą-
dzi Francją mała grupa ludzi, wie-
dzących czego chcą, do czego dążą
i mających w swym rozporządzeniu
siłę fizyczną dostateczną, by nakazać
sobie posłuch. Nie masz tedy rządów
„demokratycznych“ nad Sekwaną,
lecz rządy „elity”. Wybaczy nam
Czytelnik użycie w sposób zgoła nie-
właściwy nazwy, któraby kazała
przypuszczać, że rzadzą „najlepsi';
na nasze usprawiedliwienie powie-
my, że nie po raz pierwszy używa się
to słowo w odwrotnym sensie.

Porozumienie masońsko + komuni-
styczne jest formacją przejściową.
Dlatego po prostu, że stroną silniej-
szą i mającą plan bardziej określony
są komuniści. Zainicjowali oni polity-
kę „łrontów ludowych”, by zyskać
sobie pomoc żywiołów socjalistycz-
nych i radykalnych, utworzyć rządy
z nich złożone i pod osłoną lub przy
współudziale cichym tych rządów
przygotować rewolucję komunistycz=
ną, a po niej wziąć władzę całkowi-
cie w swoje ręce. Procedura to wy”
próbowana; po raz ostatni zastosó*
wano ją w Hiszpanii, gdzie po rewo-
lucji radykalnej już przyszła rewolu-
cja komunistyczno - anarchistyczna,
gdzie wodzowie radykalizmu tacy,
iak Zamora, Leroux, dr. Maranon, U-
namuno i t. d., jeśli uszli z życiem,
to mają już jedno tylko do zrobie-
nia — czynić spowiedź publiczną ze
swych złudzeń i wynikających z nich
grzechów.

Francja jest jeszcze w stadium
pierwszym — w pierwszym szereśu
stoją jeszcze ludzie tego typu, co ks.
Lwow i Kierenskij, Zamora lub dr.
Maranon. Poza ich plecami jest na-
tomiast prowadzona wytężona robo-
ta, mająca dwa główne cele: po
pierwsze dezorganizację całego apa-
ratu państwowego i opanowanie jego
żywotnych ośrodków przez czynniki
komunistyczne lub sprzyjające komu-
nizmowi, a po drugie przygotowywa*
nie mas przez organizację i naśroma-
dzen'e broni i amunicji do
rewolucyjnego, który nastąpi wów*
czas, gdy cel pierwszy będzie już o-
siądnięty. ‘

To, co stwierdzamy powyżej, nie
są to przypuszczenia lub wiadomości
z palca wyssane, Niezależna. prasa
francuska, że wymienimy tylko
„L'Action Francaise" i „Gringoire“,
przynosi w tym zakresie tyle infor-
macyj, że miejsca by nam nie star-
czyło na ich powtarzanie.
Główną uwage zwracają kierowni-

cy tej akcji na Paryż, bo historia u-
czy, że na ulicach Paryża decydowa-
ły się zawsze losy przewrotów we-  

wnętrznych:we Francji. Na przed-
mieściach Paryża, w dzielnicach,
które tworzą ów znany „pierścień
czerwony', otaczający burżuazyjne
miasto, mieszkają tysiące i dziesiątki
tysięcy cudzoziemców, którym Fran-
cja daje schronienie i pracę. Są tam
Żydzi, Arabowie, Hindusi, Chińczy-
cy, Włosi, Hiszpanie, Rosjanie, Pola-
cy i & & Znakomita większość tych
obieżyświatów należy do organizacyj
komunistycznych. Oni stanowią pod-
stawę wystąpień masowych  „ludu”
paryskiego, oni szykują się do roli
czynnej w razie zamieszek, gdzie
mogliby dać folgę swym instynktom
„wolnościowym i po prostu zbrodni-
czym'. W jednym z ostatnich nume-
rów tygodnika „Gringoire'" odważny
i przedsiębiorczy dziennikarz, p. Jean
Rochard, daje żywy i budzący grozę
obraz tych „żołnierzy rewolucji” i ich
życia. :
Czyżby o tym nie wiedzieli przy-

wódcy burżuazyjnego stronnictwa ra-
dykałnego, zasiadający w rządzie i
zajmujący wybitne miejsca w admini-
stracji kraju? Wiedzą napewno, lecz
albo mają jeszcze złudzenia „wolno-
ściowe”, albo zrezygnowali, albo po
prostu ipo ludzku — boją się, Nie są
pod tym względem  odėsobnieni,
wszak tyle razy już się to powtarza-
ło w historii, że „rewolucja zjadała
swoje własne dzieci”, że jej umiar-
kowani inicjatorzy byli usuwani, a
najczęściej zgładzani przez radykal-
niejszych kontynuatorów. Znamy ten
łańcuch z Wielkiej Rewolucji francu-
skiej — Żyrondyści, Danton Robes-
pierre... Znamy go z rewolucji ro-
syjskiej — ks. Lwow, Kierenskij, bol-
szewicy... Znamy go z Hiszpanii —
Zamora, Leroux, Azana, Largo Ca-
ballero...

Wszystko się powtarza, a mimo to
ie nie umieją czy, też nie mają

odwagi wyciąśnąć wniosków ze zdo-
bytych przez ludzkość doświadczeń
i co czas jakiś pokolenia za pokole+
niami musza je robić swoim kosztem,
na własnej skórze. zм

 

Francuskie kužniekomunizmu
Ostatnie krwawe wypadki w Clichy

wykazały z przeraźliwą jasnością jak
dalece francuski front ludowy opano-
wały wpływy komunistyczne i jak bar
dzo grozi Francji niebezpieczeństwo
bolszewizmu. Dla nikogo nie jest ta-
jemnicą, że stan ten powstał dzięki
głęboko w życie społeczne sięgającym
mackom Kominternu, który poważny
mi funduszami zasila propagandę ko-
munizmu. Były komunista Jacques
Doriot publicznie oskarżył komuni-
styczną partię francuską o pobranie z
Moskwy 250 milionów franków na ce-
le tej propagandy i żądał od parla-
mentu powołania specjalnej komisji
dla zbadania, z jakich źródeł czerpie
site dochody ta parfia t skąd pocho -
dza kapitały na wydawnictwo dzien *
ników komanistycznych. Przed komi-

„sją tą Doriot zobowiązywał się przy

tjalistyczna. W sprawie pożyczek ; omocy świadków i wiarogodnych do
ale dowieść słuszności swego

oskarżenia. Front Ludowy jednak któ
ry w swoim czasie w programie swo-
im umieszczał postulat konieczności
dochodzenia źródeł finansowych pra-
sy, tym razem okazał dziwną obojęt-
ność, wskutek czego wniosek Deriota
upadł obalony głosami socjalistów i
komunistów.
Raz wszedłszy na drogę rewelacyj

o komunistach francuskich Deriot nie
chce mimo to zaniechać akcji uświada
miania społeczeństwa francuskiego o
grożącym mu niebezpieczeństwie i je-'
dnemu z dziennikarzy francuskich po
rel garść niezmiernie oto in-

acyj o prasie i partii komunistycz
nej. Podajemy je za brukselską agen-

prasową CCP.
ośny dziennik komunistyczny

„Humanite”, gdyby liczył na własne
zasoby, dawno zginąłby z powierzch-
ni życia publicznego. W latach od
1926 do 1934 dziennik ten stale pra-
cował ze znacznymi stratami wykazy

wanymi w bilansach. Nagle bilanse
przestały być podawane * do wiado+
mości publicznej, a „Humanite” odma
wia ckazywania swej książkowości do
kontroli. Tajemnicę fe wyjaśnia fakt,
że dawne straty i koszty pokrywa od
r. 1935 z nadwyżką subsydium otrzy-
mywane przez ten dziennik za pośred
nictwem Piatniskiego z Moskwy. Gdy-
by zapytać o to członków administra
cji „Humanitć” towarzyszy Justinard,
Seux i Cornon, niewątpliwie wiele
ciekawych dowiedzianoby się w tej
sprawie szczegółów...

Partja komunistyczna Francji zorga
nizowała dla łatwiejszego przenika-
nia swej propagandy szereg komite-
tów specjalnych, jak komitet propa-
gandy antymilitarystycznej, komitet
propagandy w koloniach, wśród robot,
ników cudzoziemskich, dalej różne
spółdzielnie spożywców i wytwórców,
związki sportowe, zrzeszenia byłych
kombatantów, „pomóc czerwoną” itd.
itd. W tych organizacjach pomocni+
czych zatrudnione są setki osób, a u-
trzymanie ich kosztowało miliony fran
ków. Naiwnym trzeba być, by wie-
rzyć, że wszystkie te wydatki partia.
komunistyczna pokrywa ze składek
członkowskich. Zresztą przyjrzyjmy
się jednemu tylko działowi: propa -
gandzie prasowej wśród robotników
cudzoziemskich.
Dla robotników hiszpańskich wyda

wany jest dwutygodnik „La Verdad"
w 4 tys. egzemplarzy, dla Włochów
— dwa pisma „La Verita" w 7 tys. i
dziennik „La Voce” w 12 tys. egzem-
plarzy. Na użytek Polaków wydawa-
ny jest „Głos Pracy” (7 tys. egz.), dla
Węgrów — „Parizsi Munkas“. Są ty-
godniki komunistyczne przeznaczone
dla Czechów, Jugosłowian, Bułgarów,
Rusinów, Żydów... Nawet dla Ormian
istnieje specjalne czasopismo „Pan-
vor“,

 

zamierzonego celu w. terminie od

półrocznego znacznie późniejszym.

„Klub Radnych Obozu: Narodowe-

go — czytamy na zakończenie w o-

świadczeniu — odchodzi z powierzo-

nej mu placówki w przekonaniu, że
pomimo niezwykłych trudności, speł
nił swój ciężki obowiązek i w niczym

nie sprzeniewierzył się zaufaniu, ja-

kie muspołeczeństwo-polskie oka-

zala"

Sądzimy, że i społeczeństwo pol-
„ skie jest tego samego zdania. Odnosi

się to nie tylko do Łodzi, ale i do ca-

łej opinii narodowej kraju, która

sprawę walki o Łódź narodową bie-

rze wyjątkowo żywo do serca. Ro-
zumie ona, że walka ta jest jednym

z ważniejszych fragmentów zmagania

się o odrodzenie Polski i o zwycięst-

wo idei narodowej w całym pań
stwie  

Ani jedno'z tychpism niemożepra
cować na własny rachunek, wszyst-
kie muszą być subsydiowane, ob-
nie jak „Humanitė“, „L'Enchainė“,
„Le Midi - Rouge" oraz cztery inne
mniejsze dzienniki komunistyczne
francuskie. Ile to kosztuje, świadczy
przykład tygodnika „Le Travail", któ
ry otrzymując od partii komunistycz-
nej subsydium w sumie 36 tysięcy
franków, jeszcze wykazuje deficyt 15
tysięcy frankówi

‚ Można sobie wyobrazić, ile kosztu
je ta propaganda prasowa, skoro ist-
nieją jeszcze pisma rozdawane całko
wicie bezpłatnie, jak „Le Soldat Rou-
ge“, „Le Pilote“, „Le Semeur' itd, a
dalej w milionach egzemplarzyroz -
rzucane odezwy, okólniki i różne ulot-
ki, wreszcie pisma ilustrowane dla do
rosłych, młodzieży i dzieci. Czy to
wszystko pokrywa się ze składek
członków partii komunistycznej? A
przecież ta sama partia wydaje jesz-
cze szereg pism poświęconych propa-
gandzie pośredniej, jak np. „La Mai-
son de la Culture“ „Paix et Libertė"
itd., popiera finansowo takie organiza
cje, jak Antyfaszystowska Unia Ko-
biet a = FemmesAz le Fas
cisme), komitet pom la Hiszpanii,
Ligę Robotników Bożbotnych py
des Travailleurs Athćes) i podobne.

Doriot na poparcie swego twierdze
nia, że komuniści francuscy ofrzyma-
li co najmniej 250 milionów subsy-
dium z Moskwy, zestawia listę obej -
mujątą około 150 nazwisk osób, któ-
re moglyby bliżej wyjaśnić sprawę
pochodzenia funduszów, którymi roz*
porzadza partia komunistyczna Fran-
cji. Na liście tej figuruje m. in. Hen-
hi Sellier, członek rządu Bluma...

Włochy Mussoliniego
Otrzymaliśmy książkę francuską,

noszącą tytuł „Ce que IItalie doit
4 Mussolini“ (Editions de „Navissi-
ma'). Książka ta przynosi obfity ma-
teriał, pozwalający na zapoznanie
się z postępami Włoch w różnych
dziedzinach życia i pracy w ciągu o*
statnich lat piętnastu. Jest więc mo-
wa o konstytucji, © korporacjach, o
prawodawstwie, 0 - komunikacji, ©
robotach publicznych, © wychowa-
niu i szkolnictwie, o życiu teatru, o
armii, © flocie, o milicji, o lotnietwie,
o polityce zadraniczneś i , &`  4

PRZEGLĄD PRASY
ZARZĄDZENIE ‚

MIN. ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO
W przeciwieństwie do „Czasu”,

wyraża się inny organ konserwatyw*, 5

ny, wileńskie „Słowo”,: dosyć kry-: = 5 -+».

tycznie o zamknięciu. stowarzyszeń

przez min, Świętosławskiego. Uważa

ono zarządzenie to za „niedźwiedzią, .
(t.: į. obozowi p.usługę „Ozonowi”

Koca), bo:
„chyba nie można przystępować 0=

becnie do formowania nowego sektora
młodzieżowego pod osłoną pieczęci
nałożonych na młodzież nacjonali-

styczną i Bratnie Pomoce. Zresztą ną
nicby się to nie zdało”,
Oczywiście, į :
„Slowo“ twierdzi dalej, že min.

Świętosławski zrobił przysługę tak-

że... „endecji. Bo np. w Wilnie
„Młodzież Wszechpolska wskutek
wydarzeń petardowych zaczęła tracić

popularność... Ale komuś w Warsza-
wie przyszła do głowy myśl, którąby
pogardził trzeźwy polityk, by roz-

wiązać organizację. Od tej chwili
Młodzież Wszechpolska zaczyna z
powrotem zyskiwać dawną aureolę".

Cytujemy tę opinię — bez komen*
tarzyw 56

CYFRY P. WICEMINISTRA
P. wiceminister Ujejski podał w

przemówieniu radiowym niskie cyfry
członków rozwiązanych organizacyj.

„Każdy kto się styka bliżej z Ży«
ciem akademickim — zauważa cyto+
wany wyżej dziennik — wybuchnie
śmiechem. Zestawi poprostu cyfrę
członków Bratniej Pomocy wileńskief
z cyfrą uczestników blokady Domu
Akademickiego na górze Boufałowej:
— więcej akademików było w bloka+
dzie, aniżeli członków Bratniej Pomo*
cy, więcej jeszcze solidaryzowało się
z blokadą na mieście”. A
I to prawda. Cyfra członków nic

nie mówi o wpływach danej organi+
zacji wśród młodzieży akademickiej.
Kończy „Słowo” apostroią do rzą«

dzących: :
„Czy panów nie przeraża odpowie«

dzialność przed historią? Że dziejoni=
sarze późniejsi. będą określać czasy
dzisiejsze:

„Czynniki decydujące w Polsce
strwoniły wszystkie swoje siły na
bezowocną walkę z młodzieżą. Młode»

lo pokolenia nie wychowały. Mło-
ież wycho ała się sama w niena-

wiści, do rządu i ostatecznie zwycię«
a.

„Do tego dojdzie, jeżeli wychowaw=
Sposa młodzieży nie potrafią się
„obejść bez policji”.
Dziennik uważa za niezbędne:
Zmiany personalne na stanowie

skačh kierowniczych oświaty pol
skiej;
odseparowanie nauki młodych Žy+

dów od nauki młodych Polaków; +
cx akiatencwi wszelkiej presji na

przekonania polityczne młodzieży
i wprowadzenie obowiązku służby

wojskowej przed wstąpieniem na uni«
wersytet. sra

Artykuł „Słowa” nosi tytuł: „Wale
kazmłodzieżą musi'się skończyć”. J ©

OKŁAMYWANIE OPINII !
W „Głosie Powszechnym” pisze p.

Kazimierz Zakrzewski o wojnie hisze
pańskiej. Profesor uniwersytetu uży
wa argumentów wybitnie demago*
gicznych: !

„„Uwydatnia się — pisze — w Hi-
szpanii idea obrony (!) niepodległości
i wolności kraju przez masy ludowe,
własnymi „siłami odpierające zamach
na własną ojczyznę i własną swobodę,
Masy ludowe chwyciły za. broń i

walczą z najazdem obcym (!) i ze
zdradą wewnętrzną, walczą, aż do o=
statniego tchu. | walkę tę — wbrew
kalkulacji wszystkich trzeźwych rach-
mistrzów — lud hiszpański prowadzi
skutecznie”.
Nieprawdą jest, by Hiszpania bro+

niła się przed obcym najazdem. Po
obu stronach walczą ochotnicy obcy,
obie strony korzystają z pomocy i
sympatii zagranicznych. Zależność

unistyczno - anarchistycznej Hi-
szpanii od Sowietów byłaby w razie
jej zwycięstwa bez porównania więk=
sza, niż zależność od obcych zwycię*
skiej Hiszpanii narodowej, którą oży*
wie wielka narodowa ambicja i eg=
zaltacja patriotyczna.
ECHA GŁOŚNEGO ARTYKUŁU
Artykuł Aleks. Świętochowskiego

o antysemityźmie odbił się — jek
przewidywaliśmy — szerokim echem
w prasie. Przemilcza go tylko prasa
sanacyjna.
dzienników, które z artykułu zacy-
towały obszerne ustępy, „Nasz Prze=
gląd”* zapytuje zirytowany, „poco
organ p. Grycendlera („Wiadom. —
Literackie") reklamuje notorycznych
żydożerców”". „Piąta rano” także się
oburza na „Wiadomości':

„Czyż nie można było, przy świado*
mej dobrej woli, zamieścić analizę
antysemityzmu w duchu postępu? Czy
dysknsja musi wziać swój początek w
zatrutym (|) źródle?"

iennik“ przypomina, že: |
Świętochowski walczył niegdyś „w
obronie wolności ducha i tolerancji'*
i zestawia z tą miłą Żydom przeszło-
ścią obecne poglady „posła prawdy".
„Niestety, zawiedliśmy się w naszych
nadzieiach" — konstatuie smetnie,

Z pośród żydowskich|
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Agitacja komunistycz
Międzynarodowy Instytut Rolni“ ! niszczenie godeł Polski i innych zna-

czy w Moskwie wydał obszerne ków państwowych, strajki szkolne
dzieło o ruchach agrarnych pod au- i t. p.)'.
spicjami IIl-ej Międzynarodówki * | Według Leńskiego, strajki chłop-
W dziele tym niejaki Leński pi- | skie, zorganizowane w styczniu 1934

sze 0 działalności Kominternu na-wzi | roku, objęły 130 wsi. Miały one nie-
polskiej. Zpracy tej przytacza- zwykle ostry charakter. Przygoto-
my wyjątki, odsłaniające bez żad- wała je i kierowała nimi całkowicie
nych wątpliwości bolszewickie wpły Partia Komunistyczna Zachodniej U-
wy na życie polskie i oświetlające (krainy. W województwach północno-
uiejedno pozornie niejasne=ziawisko. wschodnich Komunistyczna Partia

Czytamy tam, že do roku 1932 Zachodniej Białorusi kieruje strajka-
rewolucyjny ruch polski w Polsce, mi robotników leśnych i chłopów
za niewielkimi wyjątkami, nosił cha- zajętych na robotach leśnych, lub
a: z ze sm,zań przy zwózce drzewa.
radycznych ąpień, co ułatwiało :
e ss Donido w r. 1932— MW 1984 roku chłopski ruch „re-
1933 ruch ten zaczyna tracić charak-
ter rozbieżności i przechodzić od roz-
proszonych wystąpień, obejmujących
jedną wieś, do wystąpień masowych,
obejmujących szereg wsi, a nawet
całe powiaty i województwa,i za-
mieniających się w poszczególnych,

wytpa. w zbrojne powstania|
(Lisko, Mielce, Zach. Galicja,Mea,
na Dolna).
Walka, wybuchająca przede szał

stkim „na gruncie egzekucyj podat-|
kowych i. głodu, skierowwie się
swym ostrzem przeciwko dworom i
dyktaturze faszystowskiej”. Pomna-
żające się zatangi o las, pastwiska,
połów ryb, masowe konfiskaty drze-
wa i żywności, wszystko to, zdaniem
sprawozdawcy, „wyraża dążenie —
arcie chłopa do rewolucyjnego za-
oru ziemi folwarcznej i świadczy o

wzroście agrarnej rewolucji jako
części składowej rewolucji socjali-
stycznej w Polsce" (str. 57).

Dalej znajdujemy chełpliwe przy-
znanie się do roli politycznego kie-
rownictwa we wszystkich ważnie'-
szych zbrojnych wystąpieniach; przy
taczamy je w dosłownym brzmieniu:
— „Najwyższy wyraz osiąguąt re-

wolucyjny ruch chłopski latem 1933
roku w RE
chłopskim w środkowej G
czas tego olbrzymiego ruchu posz-
czególne wsie występowały w posta-
ci zorganizowanych oddziałów z wo-
dzami na czele, przyczem komuniści 2 : .
grali w tych odcziałach rolę isomi- morządem i chce w nim brać czynny

sarzy politycznych. judział, W walce przeciwiko budże-

Strategię oddaje list jednego z u- tem miejscowego samorządu K.P.P.

czestników, przytoczony przez Leń- w 1932 roku przeprowadziła w 40

skiego. Oto wyjątek z niego: gminach, obejmujących 500 wsi, przy

— „Na czele szło 2 podooficerów, | udziale 20.000 chłopów, uchwały

znających taktykę. |przeciwko tym budżetom. W: woje-

My, komuniści, szliśmy razem z wództwie lubelskim w 1933 r, partia

mimi, aby służyć radą polityczną”. — przeprowadziła takie uchwały w 19

Komintern patronuje także zupeł- $minach:

nie otwarcie separatystycznemu ru-| W okresie wyborów gminnych je-

chowi Rusinów, podsycając również |sienią 1933 roku komuniści zdołali
wypielęgnowaną u nas odrębność wprowadzić własne listy wyborcze
białoruską: w kilkunastu setkach wsi, zorganizo-
— „Narodowo-wyzwoleńczyruch |wać kilkadziesiąt ikomisyj wybor-

na zachodniej Białorusi (co ma ozna- | czych, a nawet szczycą się, że zdo-

czać Wschodnią Małopolskę) i Za- |lali-przeprowačzič Ikilkanašcie tysię-

chodniej Białorusi (co ma oznaczać cy radmych. Podobno „nawet rząd

województwa północno - wschodnie) mówi o 2.144 radnych komunistach,

charakteryziuje coraz większa za-|rzekomo tylko na kresach”, czyli z

!
!

słabł i znowu przybrał charakter
spor y. Przyczyny tego, w2-
dług cyłrowego sprawozdania, były
między! innymi następujące (mowa tu
o działalności Stronnictwa Narodor
wego):

— „Rozbiełjność między ruchem
proletariackim i chłopskim, co wy-
korzystuje Stronnictwo Narodowe,
dla osłabienia porozumienia robotni-
czo-chłopskiego, oraz błędy popel-
nione przez poszczególne orgamzacje
partyjne po wsiach (lekceważące
traktowanie żywiołowych form wal-

chłopskie)". —
Po usunięciu w roku 1929 od kie-

| rownictwa partii „prawicowców”, na
| stąpił na wsi zdecydowany zwrot. О-

dnych prawicowych teorii".

Leńsiki wyraża zadowolenie z po-
stępów rozwoju K.P.K. na wsi, któ-
|ra w ostatnich latach wzmaga się,
tak pod względem politycznym, jak
i spoistości organizacyjnej, a to dzię-

sów? Oto, wychodząc z codziennych

za „zwracać > szerokich mas E
o > „wych w języku jasnym, zrozumiałym
a dla nich, wysuwała właściwe hasła

i dzięki temu kierowała większością
chłopskich wystąpień".

Komunizm interesuje się też sa-

 

wziętość chłopskich mas w walce z | tego-wynikałoby, że komunizmprzy- |

narodowym uciemiężeniem i polską zna.e, że ma wpływy szersze, a nie

okupacją (masowe podpalania w = na wschodzie kraju.

chodniej Ulkrainie w 1930 roku, par- Robotą swoją wiosną 1933 roku

tyzanckie wystąpienia w 1932 roku, partia przygotowała grunt dla czer-

 

STANISŁAW CYWIŃSKL

Szobera Słownik Ortcepiczny
bera wyszła ta praca? Czy był on
do teśo powołany ?

Formalnie — tak. Jest to
jeden z najlepszych, a po Briickne-
rze najpracowitszy z naszych lingwi-
stów. Ale czy równocześnie posiada
on ikwalifikacie faktyczne, by
przemawiać do najszerszych mas, do
|zeciętnej polskiej inteligencji,
bo jej szczyty przecież takiego słow-
nika nie potrzebują? Czy zresz-
tą jedna osoba może tu roz-
strzygnąć te rozliczne tru-
dności, które nasuwa wy-
mowa?
W ikażdym bądź razie musiałby to

być iktoś, czyją wymowę można
uznać za typową, ktoś myślący i wy"
sławiający się bardzo jasno, a zaw-
sze obrazowo, konkretnie, ktoś do-
skonale zżyty z duchem naszego ję-
zyka orazi z językami wszystkich
polskich środowisk kulturalnych,
wszystkich warstw i wszystkich pro-
wincyj. Może też raczej aktor czy
mówca byłby tu powołany, a nie
uczony lingwista.

Trudno mi orzec kategorycznie,
czy wśród tych ostatnich jest ktoś
zupełnie odpowiedni do wskazania
norm naszego '*ęzyka. Chyba naj-
lepiej wykonałby tę rzecz Zenon
Klemensiewicz, którego liczne pod-
ręczniki szkolne, dotyczące języka
polskiego, odznaczają się wielką pro-
stotą, przejrzystością wykładu, sty-

Jakem zapowiadał w Gwałcie or-
tograficznym, prof. Schober rzeczy-
wiście rozpoczął wydawać Słownik
ortcepiczny, czyli dotyczący popraw-
ności wymowy. Snadź wydawca pra-
śnął ubiec podobne imprezy, bo
rzecz poszła piorunem. Rzeczywiście
odziwiamy ogrom pracy prof. Szo-
era, zwłaszcza w związku z jej nie-

bywałą szybkością.
A rzecz przecież potrzebna! Ileż-

bo trudności, zwłaszcza dziś, gdy
pewna część społeczeństwa została
zmuszona do posługiwania się nową
pisownią, nastręcza wymowa polska!

Ot, weźmy choćby nazwisko au-
tora noweśo słownika. Jak należy
mówić: Szobera czy też Szobra?
Prawda, że mówimy n.p. Kader, Ka-
dera, ale równocześnie: Luter, Lutra.
Prof. Otrebski, a także prof. Nitech
każą odmieniać: Koschmieder, Ko-
schmiedra, acz Briickner nazywa to
„wilczem prawem“. Ale przecież tm
w polskiej mowie powszechne, że
przypomnimy sobie: kaliber, kalibru;
koliber, ikolibra; rober, robra; kuier,
kufra; kuter, kutra; arbiter, arbitra
it p. Więc jak ostatecznie: Szobe-
ra, czy Szobra?

Jednak zawieśmy narazie te wąt-
pliwości na kołku i ožmieniajmy na-
wisko Słownika Ortoepicznego tak,
jak odmienia je większość.

Zapytajmy najpierw, czy dobrze
się stało, że właśnie z pod pióra Szo-

wolucyjny*',zwyjątkiem Wołynia о-'

„ki i żądań, wysuwanych przezmasy |

balono ostatecznie „cały szereg błę-

ki „prawdziwej bolszewickiej linii".
Jaką drogą doszło do tych sukce-'

potrzeb ludu, partia nauczyła się|

 

na na wsi
wcowego powstania chłopskiego (str.

|61). Jednak przyznają, że partia nie|pod przewodnictwem pana premiera
wadego opanować organizacyjniesen, Sławoja - Składkowskiego po-
aeg. m A centralnego|siedzenie Rady Ministrów, w które-

i adzi awkami, a także|so wyniku wydany został komunikat
, przeprowadzić zalecanej szerokiej następującej treści:

A A az wśród. robot- № ciągu ostatnich dni w rządzieników i : ` :асН zSU wię, |ptpeyśzone zna, "jęki
jła czynny udział w „ogólno-krajo-nadTA
| wych strajkach od 25 września do6, BaiTe ai oi aeSR 2;SBS"| R A RES Roa U rozważań na ten temat stwierdzono,
ia osada z chłopskich zę tendencje do podnoszenia cen są
W. środkowej p e Sele, p" |czynnikiem hamującym rozwój ży-
'Wsch.M: iais USE Tow. | SA gospodarczego, wyrażający się
Szkm Biał ki RODU OW: m. in. we wzroście produkcji & Коп-|

iałoruskiej, które liczyły W'|sumcji. Stwierdzono również, że w
Idziesiątki ty-| szybkości wzrostu cen Polska zajęła;

sięcy opów, omunistyczne orga-|; : iei i
mizacje partyjne na wsi „nie potra-| KŚ сН

‚ у „w dostatecznej mierze otoczyć iš ToA A НЕ zwiko-

ae” Ada Oras: wanie cen w Polsce jet:wałóań
я częściowo wzrostu «cen szeregu 6u-

: Komitet wew nawet wykorzy.| rowców zagranicznych oraz cen ar-|
stywanie wszelkiego rodzaju organi- tykułów żywnościowych, częściowozacyj, legalnych możliwości, tworze- zaś wynika z chęci szybkiegopowe-

Ihióżnych masowych zrzeszeń $0- towania strat, poniesionych w okre-
łat arczych, oOoświatowych Sie długotrwałego kryzysu, bądź też
ae 2 RE Ria Ezwiązków | jest rezultatem przejawów wybitnie| obnyic! „rolników (str. 61). spekulacyjnych. |

. Leński przyznaje, że ruch kont: Gdyby te zjawiska miały się roz-|
PO Amaa d wijač IŁ, samym ścieranka1 mu-| ności, : widz. = ;
Ёа‚жіечу;%;‹?жпуш przeci: siałyby pociągnąć za sobą poważne

eh een Narodowego. aam:aSa

! A2e.>padukcji, dla realizacji planu inwesty-
| a b. AMG 2 PO- cyjnego i akcji zatrudnienia bezro-|
kidas aeBA Rako Ro botnych oraz dla rozwijającego się

Be A si MWa: i AE pomyślnie eksportu. Natomiast po-
st ASS A rodo PROW SOW, wstrzymanie tempa rozwoju cen i
tronnictwa Narodowego podczas skorygowanie nadmiernych w tej

strajku, doprowadziły do tego, Że dziedzinie przerostów mogłoby w
nosiły one naogół charakter spokoj. obecnych warunkach zapewnić Pol-
ny w ramach biernej manifestacji scei na dłuższy okres czasu pomyśl-

ność gospodarczą.
, (str. 62).

W tymże sprawozdaniu znajduje- Wychodząc z tych założeń, Ra-

da Ministrów stwierdza, że w inte-my jeszcze po raz drugi (str. 64)

ESSSS RESAAS "roi sale życ Soopodarczeg
Uznając główną przeciwwagę swej aeJJ 2 enas A

działalności w Stronnictwie Narodo- |" ) ОНИ :
Rozważając sytuację w zakresie

cen artykułów rolniczych, rząd
wym, Komintern dał wskazówkę, jak

stwierdził, że podniesienie się cen
należy bronić się, a nawet próbować
osłabić tę wrogą komunizmowi siłę. Į : ;
CKKPP w czerwcowej uchwale 1934|tych artylkutėw, jest zasadniczo zja-
roku poleca, aby walkę o „doły bie-|wiskiem dodatnim i korzystnymdla|

całego życia gospodarczego kraju.
Nie mniej utrwalenie korzyści, jakie

Si i omy Stronnictwa Na
rodowego prowadzić przez wywo- i 1

w tej drodze odnosi žycie gospodar-
cze, przez zmniejszenie rozwartošci

ływanie „wewnątrz Stronnictwa Na-
rodowego" masowych odruchów, ła- .

„nożyc cen”, wymaga wysiłków w
kierunku ziłagodzenia wpływu zwyż-

przeciw zwyżce
№ środę dn. 7 b. m. odbyło się
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lem żywym, jasnym, zajmującym, du- wprowadzonego tak niefortunnie
„žem cbyciem się z dyćaktyką i do- przez naszego uczonego do gramaty-,
brą znajomością psychologl: ucznia. ki elementarnej, ogłosił w wyimagi-

Czy i Szober posiada te cechy? nowanej bibljografji taką pozycję:
| Przecież to naukowiec czystej | Prof. S. Szeber: Cecha cech i
dy. Język jego jest suchy, abstrak- cecha cechy cech; — dochód na wil-,
cyjny, raczejopotocz- lę Łez Dziecięcych w Zakopanem. |
ika? Ua od Boć to chyba jasne: do szerokiego

ści syabsad twórczej, nie- ogółu może przemawiać „tylko ten, |
artystyczny; słowem jaknaidalszy od kto umie mówić zrozumiale dlań i.

przeciętnej normy i od żywej mowy
ogółu. Nie przesądza to, rzecz jas-

przystępnie. Natomiast uczony, u
którego abstrakcja bezwzględnie za-

na, o wysokiej randze prof. Szobera
śród językoznawców, jak n. p. He-

bija konkret, winien ograniczać swe
SE tylko do koła wybranych,

lo ai Bioałobynojaie zegia tl do takich samych,jalk on uczo-£sd adis = o.dzie nych. A czyż wielu laikówpotrafi
lekcji propedeutyki filozoficznej w SI“ połapać w takim np. ustępie, wy-|

szkole średniej.
Zdawałoby się, że i prof. Szober

wyjętym ze 135-ej str. nowego Słow- |
nik

|sam winien sobie zdawać sprawę z
tej własnej odległości od norm popu-

a.

„Przysłówiki, tworzone od imie-

larnych w myśl zasady Gnothi seau-
ton = poznaj samego siebie. Przecie

słowów, mają dwojakie znaczenie: 1)
są znaczeniowo przysłówkami; bywa
to wtedy, ikiedy imiesłowy, od któ-

musi on pamiętać n.p. ów Zjazd Na-
uczycieli, gdzie postawiono wniosek,
by żądać od władz wycofania ze

rych zostały utworzone, otrzymały
znaczenie przymiotników, n.p. za-

szkół podręczników prof. Szobera.
jalko niezrozumiałych i dla uczn*ów i

chwycająco = wspaniałe, od: za-
chwycający wspaniały; 2) mają

dla nauczycieli. Szczęściem znalazł
się na Zjeździe b. uczeń prof. Szo-

znaczenie przysłówków odczasowni-
ikowych (nieodmiennych), np. uspoka
jająco=uspdkojając;  kojąco=kojąc.

bera, który wytłumaczył obecnym
parę lkrwestjonowanych ustępów —
1 wniosek został wycofany. No, ale

Różnica znaczeniowa między przy-
słówkami odczasownikowymi i imie-

ostatecznie trudno, by do każdego
egzemplarza iksiąžek prof. Szobera

słowem przysłówkowym polega na
tem, że przysłówek odczasownikowy
wyraża swykle okolicznik sposobu, a

dodawano jeszcze premjum w posta- imiesłow przysłówkowy — okolicz-

ci żywego interpretatora ich za- ność towarzyszącą. Ponieważ sposób
wartości! | czynności wyrażamy albo przez po-

Pamięta też chyba prof. Sz., równanie jej z inną czynnością, albo
jjak pewien  dowcipniśs, biorąc przez oznaczenie jej skutku więc

|asumpt z terminu: cecha cech, czynność, wyrażona w przysłówku|

|żenia cen niektórych

Nadzwyczajne zarządzenia
cen i spekulacji
ki cen artykułów. rolniczych na
koszta utrzymania.

, Dłatego też niezależnie od znie-
sienia z dniem 15 marca rb. zwrotu
ceł przy elksporcie zbóż, dla zabez-
pieczenia podaży zbóż na rynku we-
wnętrznym, rząd postanowił wstrzy-
mać eksport zbóż chlebowych i ich
przetworów oraz wprowadzić nor-
my przemiałowe w wysokości 70
procent wymiału z ziarna żytniego i
65 procent z pszenicy. Zarazem po-
stanowiono dopuścić dodatkowy
import pasz w celu zmniejszenia spa
sania inwentarza zbożem.
W zakresie cen artykułów prze-

mysłowych uznano za rzecz koniecz
ną kontymuowanie dotychczasowej
akcji, prowadzonej przez organa
rządowe a wyrażającej się wścisłej
kontroli ruchu cen towarów prze-
mysłowych. Aikcję tę w najbliższym
okresie postanowiono wzmocnić
przez powołanie specjalnej komisjź
kontroli cen przy prezesie Rady
Ministrów, do iktórej kompetencji
należeć będzie koordynowanie dzia-
łalności poszczególnych działów ad-
ministracji w sprawie cen, zgłaszanie
do właściwych ministrów wniosków,
dotyczących regulacji cen na arty-
ikuły, posiadające znaczenie dla g0-
spodarstwa społecznego idla lud-
ności oraz zmierzające do zapew-
nienia należytej podaży tych arty-
kułów na rynek wewnętrzny, jak
również do obniżenia kosztów pro-
dukcji i wymiany.

Do dyspozycji ikomisi kontroli
cen postawione będą m. in. elemen-
ty tak ważne, jak możność zwiększa-
nia ikontyngentów importowych i
dewizowych, możność obniżania lub
znoszenia ceł, uruchamianie kredy-
tów obrotowych i regulowanie taryf
kolejowych. We wszystkich tych
sprawach komisja, jeśli uzna to za
celowe, będzie mogła zgłaszać od-
powiednie wnioski „które w szybkim
trybie załatwiane będą przez odpo-
wiednie ministerstwa. Ponadto do
dyspozycji kontroli cen oddane będą
środki natury represyjnej, a to przez
zapewnienie jej współdziałania apa-
ratu administracji ogólnej i skarbo-
wej.

Komisja kontroli cen szczególną.
uwagę zwróci na kształtowanie się
cen artykułów inwestycyjnych i bar
dowlanych. Rada Ministrów stwier-
dziła już obecnie możność zapewnie-
nia większe: dostawy: cegły i prze-
łamania spekulacji cen w zakresie
tego artykułu w okręśw warszaw-
skim i w okręgu centralnym, a to
przez zastosowanie wacka ulgo-
wiej taryfy na przewóz cegły na od-
ległość ponad sto kilometrów.

Uznano również za wskazane оф
| działanie w kierunku zahamowania
zwyżki cen drzewa na rynku krajo-
wym: oraz oddziałanie w celu obni-

sortymentów
drewna, konsumowaneśo na cele
budowlane i opalcwe przez nieza-
možna ludnošė w tych okręgach, w.
których lasy państwowe posiadają
faktyczną moimość ywania na
kształtowanie się cen.

 

odczasnikowym, jest albo czynno-
ścią, z którą się porównywa czyn-
ność główną, wyrażoną w słowie o-
sobowem, albo czynnością, która (est
przedstawiona, jako skutek czynno-
ści głównej; np. uśrniechał się pyta-
jąco= uśmiechał się tak, jakby py-
tał, przemawiał u: ajająco =
przemawiał tak, że uspokajał itp.

Umyślnie przytaczam ustęp tak
długi, by czytelnikom dać pojęcie o
stylu Szobera, który dzieli wzdłuż
włos na czwxcro, nawet nie domyśla-
jąc się, że całe to rozumowanie jest
absolutnie zbędne, bo przekracza
zdolność rozumienia nawet wykształ
conego humanisty, a cóż dopiero

ch czytelników, na których wy-
ca (Arct) zda'e się liczyć.
A gdy jeszcze ćo ogólnych cech

umyłsłowości i stylu prof. Szobera
dodamy, że wrósł on bardzo silnie
w grunt Warszawy, że innych pol-
skich dzielnic i ich wymowy nie zna
tak dokładnie, że w szczególności
słabo się orjentuje w naszej tu wy-
mowie kresowej — to sceptycyzm
nasz wobec tego Słownika jeszcze
wzrośnie. Znamienny n. p szcześół.
Nie zna on ksią:ki Łętowskieśo Błę-
dy Nasze, wydanej tu w Wilnie wr.
1915 i na 408 str. uwzględniajacej
1433 t zw. haseł, czyli około 80%
wyrazów i zwrotów! Natomiast całą
swą wiedzę o mowie tu naszej opie-
ra na analogicznej, lecz wysoce pr7e-
starzałej książeczce Aleksandra Wa-
lickiego (Warszawa, 1876 i 1879), o-
mawiającej wogóle błędy w mowie
polskiej, nie zaś specyficzne nasze
„litewskie”,

(D.'c. n.)
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Kronika wiieńska „Dni Przeciwgrużlicze” w Wilnie
Walka z „białą dżumą” jest koniecznością!Z MIASTA.

— Wilnianie poznajcie Wilno.
W najbliższą niedzielę zwiedzimy
kościół św. Piotra i Pawła na Anto-
kolu. Zbiórka w ogródku przed Ba-
zyliką. Wymarsz o godz. 12-ej.
— „Tydzień Propagandy Muzeów*

18 kwietnia rozpoczyna się „Ty-
zień Propagandy Muzeów'. W go-
dzinach przedpołudniowych i połud-
niowych będzie można poznać bo-
gate zbiory, obrazujące nasz doro-
bek we wszystkich dziedzinach.
Zwiedzanie muzeów w okresie wspo
mnianego tygodnia jest bezpłatne.
Zwiedzającym będą udzielane szcze-
gółowe informacje przez fachowców,
czyli przy oglądaniu eksponatów
będziemy mogli dowiedzieć się o ich
znaczeniu i wartości.
— Tymczasowy Komitet organi-

zacyjny Kasy Bezprocentowej przy
parafii św. Teresy (Ostrobramskiej)
w Wilnie, podaje do wiadomości, że
w dniu 11 kwietnia rb. w sali klasz-
toru Ojców Karmelitów Bosych przy
ul. Ostrobramskiej 12, о godz. 19-ej
odbędzie się Walne zebranie celem
wyboru Zarządu, Komisji Rewizyj-
nej i Sądu Polubownego, .na_ które
uprasza się o przybycie wszystkich
członków i sympatyków.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Dodatkowy kredyt na roboty

inwestycyjne w Wilnie. Zarząd m.
Wilna otrzymał z Funduszu Pracy
dodatkowy | kredyt inwestycyjny.
Kredyt tym razem udzielony został
nie w gotówice, lecz materiałach i
przedstawia się następująco: 160.000 3

zł na zakup rur wodociągowych,
20.000 zł. na zakup cementu oraz
50.000 zł. na zalkup kostki kamiennej
wdltyńskiej.

Uzyskanie tego kredytu pozwoli
na ożywienie zobót miejskich, (h)

' Polewanie ulic w Wilnie.
Zarząd miasta wydał zarządzenie w
sprawie polewania ulic i chodników
w mieście.

Wiłaściciele nieruchomości obo-
wiązani są do dopilnowania, aby
dozorcyt* /utrzymywali w  czystošci
jezdnie, chodniki, podwórka itp.
które winne być polewane w  po-
łudnie i wieczorem. (h)

SPRAWY PODATKOWE.
— Podwyższenie opłaty za czyn-

ności egzekucyjne, Ż dniem 15 bm.

obowiązywać ma nowa taryfa o egze

kucjach skarbowych. Przede wszyst-

kiem nastąpi zmiana taryfy opłat na

upomnienia od 5 zł. należności — 25

gr. od 5 do 20 zł. — 50 gr. itd. Na-

stępuje skala wzrastającej progresji.

Również podwyższa się opłaty za

czymności egzekucyjne. Są one wyż:

sze o kilkadziesiąt procent od opłat

pobiersi.ych obecnie. (h)
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Akademickie Koło Misyjne
zawiadamia, że w niedzielę dnia 11

b .m. odbędzie się w lokalu własnym

(Wielka 64) Zebranie ogólne, po-

przedzone Mszą św. o godz. 9-ej, z

reieratem kol. F. Bendiga p. t. „Pra-

sowy: odcinek wewnętrznego frontu
misyjnego”. Obecność członków ko-

nieczna. Goście mile widziani.
— Wiosenna zabawa sokolic od-

będzie się w niedzielę dnia 11 kwiet-

nia w sali Gniazda (ul. Wileńska 10).

Początek o godz. 18-tej. Biletyw

cenie.0,99 zł., wstęp: za, zaproszenia-

mi lub stałemi kartami wstępu.- W

czasie zalbawy loterja fantowa oraz
niespodzianki. Bufet tani i obficie
zaopatrzony na miejscu.

Sodalicja Marjańska A-czek

U. S. B. w Wilnie niniejszym podaje

do wiadomości, że w niedzielę dn.

11 b. m. odbędzie się Zebranie ogól-

me. Msza św. o godzi 9-ej w Domu

Sodalicyjnym (Zamkowa 8) poczym
śniadanie i zebranie z referatem ks.

prof, M. Klepacza p: t. „Czy chrze-

ścijaństwo może być fikcją".
) ZAB.

«- Osobliwe ostatki. Z  pośró

impreż zielonego karnawału na czo-|

lo wybija się ostatni lelktorat tańca

A. Z. S., który odbędzie się w nie-

dzielę: dn. 11 bm. o godz. 18.30 w

sali hotelu Europa przy dźwiękach

fenomenalnego _ kwintetu / jazzo-

wego.

-— Zielony karnawał. W Ognisku

Akademickim (ul. Wielka 24) w dn.

10 bm. urządzony będzie „Pierwszy

powitałny wieczór zielonego karna-

walu”. Początek o godz. 10-ej wiecz.

do 6-ej rano. . Jako atrakcja występ

solowy i nowy zespół salonowo-

jazzowy.
RÓŻNE.

—Podziękowanie. Rada Central
na Stow. Pań Miłosierdzia składa
serdeczne, staropolskie „Bóg za-

płać” Czcigodnym Siostrom Nazare-
tankom za Święcone, ofiarowane

majbiedniejszym Stowarzyszenia -

raz p. )rowej, cukierniom

Sztralla i Rudnickiego, firmom O-
dyńca, Zabłockiego, Borkowskiego,

nienia zatrzymano. (h)

AWY.  

Żebrowskiego, Januszewicza, Frlicz-
ka, Pikiela, Andrzejkowicza i Rodo-
wicza oraz p. Welerowej i Moczula-
kowej.
— Bibljoteka Wiedzy Religijnej

(ul. Zamkowa 8) prosi o podanie do
wiadomości, iż prócz niedawno omó-|
wionego na łamach naszego pisma|
przez: prof. Cywińskiego znakomite-|
$o dzieła: x. arcb. Józefa Teodoro-
wicza p. t. Od Jahwy do Mesjasza,
do nowych nabytków Bibljoteki na-
leżą talkiże książki, jalk:

Maritain — Sztuka i mądrość,
Pastoreili — Dostojeństwo Choroby,
Lippert —_ O człowieku- dobrym,
Le Fort — Papież z Ghetta, Szpyr-
kówna — Cuda w Lourdes, Mereż-
kowski — Jezus Nieznany, X. Ka-
linka — Golgota, Mauriac — Życie
Jezusa, F. Mauriac —Pielgrzymi,
Lacordaire — Jezus Chrystus, De-
murger — Ideał prawdziwego chrze-
Ścijanina, Bp. Radoński — Dni try-
umiu Eucharystji, Rudholtz — Mała
opologetyka dla świeckich.
Е Korzystač z Bibljoteki može kaiž-
dy.

WYPADKI.
bójka wśród nieletnich.

Między 17-letnim Iwanowskim (Chocimska
47), a 15-letnim R. Filipskim (Chocimska
51) wynikła krwawabójka na noże, przy-
czym Iwanowski ciężko poranił Filipskiego.
Chłopca w stanie beznadziejnym skierowa-

no do szpitala św, Jakuba. Sprawcę pora-

— Krwawa

‚

ieair i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

ijutro o godz. 8.15 współczesna

„Małżeństwo” «z 'pp. Niedźwiecką

kiewiczem w rolach głównych.

* — W niedzielę popołudniu, po cenach

propagandowych sztuka E. O'Neill'a „An-

na Christie“.

— Koncert Akademickiego Chóru Ju-

gosiowiańskiego „Obilic* odbędzie się tyi-

ko raz jeden Teatrze Miejskim na Po-

hulance wtorek przyszłego tygodnia
wieczorem.

— „Mazepa Juliusza Siowackiego, bę-

dzie najbiiższą premierą obecnego sezonu,

nad której przygotowaniem pracuje od

dawna zespół teatru pod reżyserią dyr

vzpakiewicza.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Tydzień

Propagandy Ffeatru. Występy J. Kulczyckiej

Lsiś po cenach propagandowych op. Stolza

„Taniec szczęścia” z Kulczycką.

— Juirzejsza popołudniówka w „Luini“

jutro o g. 4 pp. op. Stoiza „laniec szczę-

ścia” w obsadzie premjerowej,

-— „Rose Marie", ta ulubiona w Wilnie
operetka będzie grana na jutrzejszem wie-

tzornem widowisku.

— „Wiadczyni Filmu* w „Łutni*, Je-

den z najbardziej renomonowanych kom-

pozytorów współczesnych Gilbert jest zna-

my nie tylko ze swych pięknych melodji,

ale również, że treść jego operetek jest

zawsze daleka od szablonu, oryginalna i

ciekawą. Jedną z najlepszych jego opere-

tek publiczność wileńska będzie miała

uiożność poznać w. przyszłym tygodniu

„Władczyni Filmu" z J. Kułczycką w roli

tytułowej,

— Ostatnie przedstawienie dla dzieci

w „Lutni*, Ostatni raz afisz zapowiada na
julro malowniczą baśń  „Księżniczkę

grochu”,

„й 2а kotar, studio
Uwaga! Zmiana w wycieczce radiowejl

Organizacja wycieczki radiowej w naj-

bliższą niedzielę ulegnie zmianie ze wzglę-

du na projektowany wypad poza miasto.

Zbiórka najpóźniej o godz. 10 przed głów-

nym wejściem na dworzec osobowy. Koszt

biletu kolejowego 30 gr. Trasa 6—7 klm.

Powrót około 3 pp. 2

Kto ma rację? Mąż czy żona?

Wiecznie aktualny ten problem roz-

wija ostatni przebój Teatru na Pohulance

p. t. „Małżeństwo'”, Przedstawienie dla ra-

diosłuchaczy odbędzie się w środę 14 b. m.

Bilety po cenach specjalnych do nabycia

codziennie od 12—13 i od 17—19 w księ-

$arni Zawadzkiego przy ul. Zamkowej.,

Pierwsza po kryzysie nadwyżka budżetowa.

Odczyt radiowy wiceministra prof. Tadeu-

sza Grodyńskiego.

Dokonane ostatnio - prowizoryczne za-

mknięcie za ubiegły rok budżetowy wyka-

zało, że rok ten w gospodarce państwowej

zamknięty został nadwyżką 2.400.000 zł.

sztuka

i Szpa-

w

we

na

 Metudy i wyniki' tego osiągnięcia o-|

świetli odczyt radiowy podsekretarza Sta-,

nu w Ministerstwie Skarbu, prot. Tadeusza|

Grodyńskiego p. t. „Jak osiągnięto w Pol- |

sce pierwszą po kryzysie równowagę budże-|

tową', Prelekcję tę usłyszą radiosłuchac

dnia 10 kwietnia o godz. 18.50. |

Rozmówki zakopiańskie w oświetleniu |

skeczu radiowego. |

„Wesola z dnia 10a

przyniesie słuchaczom o godz. 22,00 w hu-

morystycziym oświetleniu „Rozmówki za-

kopiańskie". Wesołą tę audycję opracowałj

Syrena"

K.| dla radia Tadeusz Czyściecki, znanysłucha-

czom z wielu swych poprzednich humory-
stycznych audycyj mikrofonowych,

„Dni Przeciwgurźlicze* w Wilnie.
Dnia 7 ikwietnia «b. rozpoczęły się

„Dni przeciwgruźlicze” i trwać będą

do 30 kwietnia rb., stawiając sobie

za zadanie propagandę na rzecz wal-

ki z gruźlicą, uświadomienie najszer-

szych warstw ludności, zarówno miej

skiej, jak i wiejskiej, o niebezpieczeń
stwie tej choroby społecznej, wresz-

cie akcję zdobycia środków mate-

rialnych na cele przeciwgruźlicze
przez sprzedaż nalepek i okoliczno-
ściowe imprezy.

Na czele „Dni  Przeciwgružli-
czych stoi Komitet Honorowy, na

czele z ks. Arcybiskupem Metro-
politą Wileńskim J. E, Jałbrzykow-

skim i pp. wojewodą Bociańskim i

gen. Dąb;Biernackim.
Do prezydium Komitetu Wyłko-

nawczego 'weszii: dr, Borowski, ku-

rator Godecki, dr. Bądzyński i dr.
Zofia Kuncewiczowa.

Organizacja pracy będzie prze-

prowadzona w następujących sek-

ciach: 1) finansowej, 2)

5) akademickiej.

Tradycja „Dni Przeciwgruźliczych”

 

Poiskie Radio Wilno
Sobota, dnia 10 kwietnia.

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

poranna. Audycja dla szkół. 11.36 Audycja

dla szkół. 11.57 Sygnał czasu i hejnał, 12.03

Zespół Stefana Rachonia. 12.40 Dziennik

południowy. 12.50 Mała. skrzyneczka—Cio-

cia Hala. 13,00 Koncert życzeń, 14.30 Imie-

niny Leontyki — audycja dla dzieci. 15.09

Wiadomości gospodarcze, 15,15 Skecz (re-

klama K. K. O.). 15.21 Płyty. 15.25 Życie

kulturalne, 15.30 Codzienny odcinek prozy.

15.45 Muzyka operetkowa. 16.05 Skrzynka

techniczna. 16.15 „Wesołe wspomnienia' —

orkiestra. 17.00 Koncert solistów. 17,50
Przegląd wydawnictw. 18.00 Pogadanka ak-
tualna. 18.10 Przemówienie Kier. Okr. U-
rzędu W. F. i P, W. 18.15 Wiadomości

sportowe. 18.25. Koncert, 18.50 Pogadanka

aktualna, 19,00 Audycja dla Polaków za

granicą. 19.30 „Polski Strauss" — Leopold

Lewandowski. 20.30 Nowości literackie.

20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadanka

aktualna. 21.00 Koncert mieszany. 22.09

Wesoła Syrena. 2230 1 Muzyka taneczna.

22.55 Ost. wiad. dzien. rad. 23.00 d. c. Mu-

zyki tanecznej.

Giełda warszawska
z da. 9. 4. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 288.30 289.02
Londyn 25.81 25.88
N. J. czeki 527',
Paryż 23.64 23.70
Praga 18,38 18.43

Ajk cj e:
Bank;Polskig101.50 102.00

Papiery:
3 proc. poź. Inw. I emisja 65.75

64.90

528 i pół

5proc. konwersyjna56.00
„ kolejowa 54.75 55.00

6 dolarowa 55.00 kupon 2.46

64 z premj. dolarowa 45.00
EET „  stabiliz. 368.00 kupon 8494
° 4 „  konsolid. 55.50 .56.75

walłuty:

Dol. amer. 528 525 i pół
Marki niem. 125.00 122.00

Giełda zbożowa -towarowa

i tniarska w Wilnie
Dnia 9 kwietnia 1937 r.

Ceny za towar średniej. handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno,przy nor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg

{-со wag. st. zał), Ziemiopłody—w ładun-

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

szych ilościach.

ь W slotych:

Żyto I stand, 696 g/l *) 24.50 — | 25.00
Żyto II stand. 670 g/l *) 23.75 — 24.25
Pszenica I stand. 730 g/l*) 31.50 — 32.00
Pszenica II stan. 710 g/l") 31.00 — 31.50
Jęczmień I stand.

678/673 gfl 2450 — 25.0
Jęczmień II stand. 649 g/l 2350 — 24.00
Jęczmień III stand.

| 6205 g/l 2250 — 2300
Owies I stand. 468 g/l 2250 — 23.00
Owies II stand. 445 g/l 21.75 — 22.25

Gryka 610 g/l 30.00 — 31.00
Siemię lniane b. 90%/» t-00
wag. stoc. zał, 46.00 47.00
Len trzep, stand, Woło-
žyn b, I sk. 216,50 1745.00 — 1785.00
Lem trzep. stand. Horo-
dziej b. I sk. 216.50 1910.00 — 1950.00
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50
Len trzep stand, Treby b.
I sk. 216.50 = =
Len cresany Horodziej b. 4

I sk, 303,10 2020.00 — 2060.00

Kądziel Horodziejska b. |
sk. 216.50 1700.00 — 1740.00
Tsrganiec mocwony as0r-
tyment 70/30 1060.00 — 1100.00

*) Przy ulgowych taryfach, £ których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżsi

200 klm,

2 : liakiei ąPzoPaĆĆO | dzaj pomocy finansowej jest sku-

dy, 3] akoji, katoBokieji=.A] PREZ '|teczny, świadczą wyniki, osiągnięte

— niezbyt bogata, jeśli chodzi o o-
kres trwania (w Wilnie są organizo-
wane od r. 1928) — daje pozytywne
rezutaty zarówno — jeśli chodzi o
alkcję zbiórkową, jak i stronę propa-
$andową,
Tegoroczne skrócenie okresu „Dni|

Przeciwgruźliczych” do trzech tygo-
dni (a nie, jalk normalnie, dni czter-
dzieści), spowodowane akcją pomo-
cy zimowej, która w znacznym stop
niu wyczerpała ofiarność społeczną,
nie powinno zmniejszyć corocznych
wpływów ze sprzedaży: nalepek, po-
prostu dlatego, że  uiebezpieczenń-
stwo gruźlicy ciągle jeszcze jest du-
że.
W interesie własnym i najbližszych

powinniśmy pomóc w walce z „białą |

džumą“, jak popularnie nazywa się|

gruźlicę, która co roku zabiera z!
Polski 80 tysięcy obywateli.

to sumy duże, z którymi można
przystępować do planowej walki z
gruźlicą.

„Dni Frzeciwgruźlicze” są rozpo-
częte. Kupujmy nalepki i uczęsz-
czajmy. na imprezy, organizowane
przez Komitet Wykonawczy „Dni
Przeciwgruźliczych”,

Ryby,
pasztet,
Jarzyny,

bigos,
gulasz
kapusta,
zupy,
sosy-

» są lepsze w smaku
przy użyciu 

Widomym
działu w akcji przeciwgruźliczej bę-

dzie kupowanie nalepek. Że ten ro-

w innych krajach: Stany Zjednoczo-

ne sprzedają nalepek przeciwśruźli-

czych na 5 milionów dolarów, Fran-|

cja — na 14 milionów franków. Są|

Żarząd Instytutu Caritas Archi-

diecezji Wileńskiej podaje do pu-

vlicznej wiadomości wnik akcji Ty-

,godnia Miłosierdzia Chrześcijańskie

go, urządzonego w okresie uroczy-

stości św. Kazimierza w morcu b. r.

na terenie całej Archidiecezji Wi-

leūskiej.

Zebrano ogólnie 6.151,09 zł. z

czego przeznaczono: dla ubogich w

terenie 4.143.66 zł, dla ubogich w

Wilnie 2.007,43 zł.

W związku х Tygodniem Milo-

sierdzia Zarząd Instytutu Caritas

wypłacił: koszta organizacyjne (pro*

paganda, afisze, ulotki, portorią, po-

dróże, imprezy itp. 169,85 zł, na

zapomogi dla ubogich 125 zł. zapo-

mogi dla akademików ubog. 165 zł,

na Święcone dla ubogich 300 zł., na

jadłodajnie Caritasu (obiady dla naj-

biedniejszych Wilnian) 1.000 zł. Ra

zem: 1.759,85 zł, Saldo w sumie

Owies „RYCHLIK TRYBANIECKI'

(najlepszy na lekkie gleby) odporny na rdzę,

kwalifikowany poleca

 
WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY

SYNDYKAT ROLNICZY
Wilno, Zawalna 9, telef, 323,

(ENN EITI TIC ENATROSAI

ZAMKOWAIŹ

 

„ŹRÓDŁO.PRACY"
WILNO, TROCKA 19—4

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

obstalunki jak i reperacje w zakresie:

TRYKOTARSTWA — nowe serwety i re-

STWA I KRAWIECCZYZNY.

Ceny b. niskie.

|

Va ES: i

 
 

znakiem naszego u-|R

  

;4 popoł

murowany, nowy o 310

peracje trykot. i pończoch, BIELIŻNIAR- sad,

>

ае kostek bulionowych

  

Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego
instytutu Caritas

247,58 zł. przelkazano do Kasy Cen-
trali.

Przewielebnemu Duchowieństwu,
Organizacjom Akcji Katolickiej,
Zgromadzeniom - SS. Misjonarek
Najśw. Rodziny, Serafitek i Magda-
lenek, Tow. „Labor,, 4 Drużynie
Harcerskiej, PP, Kazimierzankom z
Mostciwej i Marianistkom za pomoc
w urządzeniu kwest i różnych im-
prez dochodowych Tygodnia Miło-
sierdzia tą drogą wyrazy gorącej,
serdecznej wdzięczności składa

Wypadek na kolei
MW dniu 8 bm, na st. Nowodruck,

na szlaku Woropajewo — Głębokie,
pociąg roboczy nr. 5.512, „wskutek
nieprawidłowego nastawienia zwrot
nicy, wjechał na tor zajęty przez
wagon ładowny. Uszkodzone dwa
zderzaki parowozu i wagonu. Wy-
padków z ludźmi nie było.

 

KUPNG i SPRZEDAM
„ | SPRZEDAZ | zrąb domu drewnia-

sooqoorecoętG0G|MEZO 7/2X16 mt,
2 mtr. 80 cm. wysok.

Dom na !Dowiedzieć się Trakt
rozbiórkę Batorego Nr. 30 m. 1.

$

drewniany piętrowy
do sprzedania. Zarze-| DO SPRZEDANIA
cze 42. — dom murowany O

2-ch mieszkaniach po
4 pok.i 4 pok. drewn.
domek. Plac. 2500 ш.

DO SPRZEDANIA
plac wł. ziemi 1038
mž pod owoc. ogro- |frontowy. Cena 25 t.
dem, strona słonecz- zł, Koło dyrekcji ko-
ma. Cena 7.500 zł. Na'lejowej Inform. Mic-
Zwierzyńcu koło ul.|kiewicza 46 — 9 ой
"Tomasza Zana. Infor-|3—4 po poł. 801—3
macje: _Mickiewicza
46 m. 9 od godz. 3—| DO SPRZEDANIA

ч 745|dom drewn. na Zwie-
© |rzyńcu o 4-ch 3 pok.

mieszkaniach, nowy,
lat 11 bez podatków,
jplac 1120 m.2, dochód
rocznie 2.100 zł. Cena

DOM
drewniany, z weran-
dą, słoneczny, plac
własny 708 m. do

sprzedania. ul. Ty-|19,500 zł. Informacje:
zenhauzowska 10-b. |Mickiewicza 46 m. 9

194—3 gd 3—4 ppoł.

SPRZEDAJE SIĘ a
plac obszaru 4.000 KKURA
mtr.> przy ul. Rossa iš
са 8.000 zł, Dowie- *99*902700904094 r
dzieć się Ostrobram- iūstjiui
ska 4 (piekarnia). О 2 3

. iertianistyki193—

DOM Z-k ow. Michaiski Nr.
m. 2 (obok Kura-
torjum Szkoln.)

 
do

Młody m450%rr%%%45400409
ładna dzielnica. į PRACA į

ASA RPSZ 4 POSZUKIWAJ
i ‚ жезФФФоЭФуФ5ФФФо3

Kupię | Mierniczy
wykwalifikowany z

mieszkaniach
sprzedania.

całą, zie cegłę

do 2 tys. sztuk na- kijkuletnią praktyką

tychmiast. Zgł. do (scalenie) poszukuje

adm. „Dz. Wil" pod posady od zaraz lub

„K. A. 802—3 później, Łaskawe zgło

E о M. | szenia Żelichowski

AE is, I dawaj Leon, Gródeka

kań do ii b EN

Tyzenhauzowska 19,O EA
i: 791—3“

 

NAUCZYCIELKI,
korepetytorki, wycho

folwark 123,5 h, w 16'wawczynie, ony A

km. od Wilnapięknie | wszelkiego rodzaju
położony nad p domową pole-

 

SPRZEDAM

Wilją i szosą, Po-|ca Wojew.BiuroFun-

tocka Nr. 9 m, 9, duszu Pracy, Poznań-

ska 2, tel, 12-96. |
`

 



 

 

CGIIING
Osteini Uzieńn

W-g. A, DUMASA
W rg. gł.

DAMA KAMELIOOA
Greta Garbo, i Robert Taylor
 

Polskie Kino

Światowid|

giez АМе Maria
KATHE v. NAGY.

1 Dziś fenomenalny tenor włoski bożyszcze Europy i Ameryki

Benjamino Gigli
w prześlicz-
nym filmie
w

„Dla Ciebie Mario"
roli glównej kobiecej wybiłna artystka

Nad program a.rakcje
 

4
HELIOS į haterkafilmu

e”|  „Mayeriing'*
w milionowym
„filmie prod.
światowej

Nad pprogram atrakcje i aktualia.

Najpiękniejsza z pięknych, rewel. gwiazda Europy, bo

Danielle Darieux'

ŃiceCGN = žali ©

Henry Garat

 

   

Największy wybór modnego, gwarantowanego

о ы му 1а
W. NOWICKI

na sezon wiosenny i letni polecamy

obuwie: spacerowe, wizytowe, Sportowe
dziurkowane, brezentowe, modne wiatrówki, opanki, rzymki,

gandiówki, sandałki i t.
Codziennie nadchodzą nowości sezonowe

w”chrześcijań-
skiej wytwórni

 

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

„Ały i pazury”
Davis ponownie wzruszył ramio-

nami.
—Nie wiadomo. Jakiś ząb. mają,

obecnie przechowywany w świątyni
w Kandy — w oczekiwaniu Pawi
Hari.
— Jak się odbywa ta uroczy-

stość?
— Czekaj — sam zobaczysz. Od-

ibywa się parada, na której widok
Barnum zzieleniałby z zadrości. Set-
ki słoni z całego Cejlonu i — nosi-
ciel.
—Nosiciel?!

Nosiciel Zęba. Największy
słoń, jaki żył kiedykolwiek. Spoj-
rzeć z dołu, wydaje się, że to tur-
nia. Żaden maharadża nie miał ni-
śdy większego. Olbrzym w świecie
słoni, Półpiąta metra jak obszyt.
Waga siedem ton jak obszył.
— To niemożliwe. Nie ma takie-

go słonia.
— Zobaczysz —.rzekkł Davis.
I zobaczyłem. Ale wpierw jesz-

cze zobaczyłem Kandy, piękne Kan-
dy, Iktėre od roku 1815, czyli do

 

   
   

Nasiona
gwarantowane poleca Gospodarstwo (Ogrodnicze Žž,

ist. od 1860 r. w. w EL E R tel. 1057
Sadowa 8 — WILNO — Zawalna 18

Róże i Dalje
Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

CZYTAJCIE

ulubiony amant!

Hołd kinematografii dla Najświętszej Panny w Ostrej Bramie to tiim

Co w Ostrej
Świecisz Bramie..

Który już: wkrótce trumfialnie wkroczy na”ekran kina
Dziś i jutro od
g. 12-ej do 4-ej 0 czym marzą kobiety |oeeceosezore
 

MARS)

Nestępny program:

Od g. 4-ej„NIE UFAJ MĘŻCZYŹNIE"
3 gwiazdy — Joan GRAWFORD, Clark G.

Madprogram: Pieknažkreskėwka i aktualia.
LE i

 

3 = a- - оё
Nieodwołal- s 46 Ginger Ro Szk

: nie ostatni Bł k t d gers i Fred akč

PAN dzień ] 33 ę I na aro a Aster <

Fiim wiary I Nawrócenia

„TY, co w Ostrej Świecisz Bramie

Franchot TONE. perła produkcji poiskiej

 

 

poleca 
ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ

Wilno
Wielka 30

d.

Galanteria damska, męSka I dziecinna
Najniższe ceny.

JULIA GNIADKOWSKA
Wielki wybór.

WILNO, UŁ. WIELKA
Gorsety. Pasy lecznicze: wyrób własny. Reperacje
Saaa ii i a a АСАО

SKUTECZNIE I TANIO

Opryskasz drzewa owocowe
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Poleca

 

W zawrotnym tempie życia
dobie rekordów, zdobyczy —
bije wszystkie rekordy
kto dobrze czas liczy

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE

Mickiewicza 4,

į w. JUREWIcz tel. 25-15 w Wilnie

 

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 Wilnie Zakładu

„NEO0O-KOSMETYKA“
która na wszelkie dolegliwości zewnętrzne Pani znajdzie

| skuteczną radę. JAGIELLOŃSKA 16-6, w godz. 10 19

 

|K. GORZUCHOOSKI
Zegarki szwajcarskie wyregulowane.

A Reperacje zegarków z gwarancją. Е

$00040900000040444

POMÓŻMY
| BLIŹNIM 
WDOWA

z trojgiem dzieci,
wieku szkolnym, zp:
wodu choroby i nę-
dzy, prosi o pomoc.
Adres w admin. „Dz.
Wileńskiego".

 

Od Jej chęci i woli

 

ZAMKOWA 9
Biżuteria, złoto, srebro,

Platery nowe fasony.
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mieszkanie 5 pokojo-
we z wygodami, sło-

kapitalnie

piwnicą do wynaję- parterze. Mostowa25.
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„BOLSK) DOŃ
ODZIEŻOWY*
WILNO.

WIELKA 21

poleca w wielkim
wyborze

Ubiory gotowe
damskie, męskie,

dziecinne uczniow-  
 

<ia. Cena 45 zł, An-
792—4
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Ceny niskie
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gdy nabędziesz chemikalje w Lokal przydatny ra

CENTRALI ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH| |sedzibe stowarzysze-
Wilno, Zawama 28, tel. 21-48. Sde. =Doiedsicć

w; czanie o) jkiw: się w administracji .

= ssh E JEDzii Wileńskiego'. NIA HANDLU
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przybycia wojsk brytyjskich, stano-
wiło jedną z ostatnich placówek ta-
jemnicy i gniazdo zaciekłych wojow-
ników. Ostatni król kandyjski odbu-
dował miasto naokoło sztucznego je-
ziora. Domy, gmachy i świątynie od-
bijają się wbłękitnych wodach. Przy
jasnym cejlońskim księżycu widok
jest cudny. Zobaczyłem Świątynię
Zęba, w kitórej jest przechowywana
„relikwia”. Ogromne, kamienne blo-
ki, rzeźbiona marmurowa balustrada
porastają michem i świecą piętnem
czasu. Ale jako znawca zwierząt,
więcej się interesowałem owym! sło:
niem niż architekturą,

Zobaczysz go na paradzie — о-
biecywał Davis, — Tylko poczekaj.

Miał słuszność, mówiąc, że Bar-
num zzieleniałby z zazdrości. Para-
da była przepyszna od początku do|
końca — słońce migotało w klejno-|

 

TEKLAMAW „DZIENNIKU WILEŃSKIM"

JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM POWODZE-

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. TI

  

przeraźliwym brzmieniem nad nie-
ustający gwałtowny łoskot bębnów.
A słonie szłyi szły, malowane sło-
nie — wielkie słonie, małe słonie,
słonie z całego Cejlonu — w oiśnie-
wających rzędach, złotych, niebies-
kich, purpurowych — szły, aż ulica
dudniła od ich nóg. Maszerowali ka-
płani buddyjscy z terkotem kółek
modlitewnych,  dialbelscy tancerze
zataczali taneczne koła, czarownicy
podąžali śmiesznie do taktu krokom
słoni.

Wreszcie ujrzałem z bardzo da-
lelka nosiciela, górującego nad. po:
chodem niby szary szczyt nad łań-
cuchem wzgórz. Przez tłum poszedł
trwożnie uroczysty pomruk, Wszys-
cy patrzyli na złotoszklany palankin
na grzbiecie olbrzyma, kryjący ząb
Gautamy Buddy. Sam zamruczałem
trwożnie, ale... nawidok ogromu te-
go słonia. Nie wyobrażałem sobie,
żeby słoń mógł być tak kolosalny.
Słupowate nogi waliły w bruk jak
„baby!* do wbijania pali. Tułów, dłu-
sošci wielu metrów, kołysał się w
chodzie niby olbrzymie drzewo na   tach; stroje ikrajowców, jaskrawowietrze. Kły, lśniąco białe ze zło-|

czerwone, żółte, zielone, grały blas- | tymi obręczami, były wygięte пагро-

kami tęczy; wachlarze z piór chło-| dobieństwo ogromnych „półksięży-

dziły żar powietrza; dziwaczne in- ców. Cień kolosalnego zwierza prze-

strumenty  hiduskie wybijały się słaniał bazary.

Davis dotknął mego ramienia.

— No? — zapytał.
—Dałbym dziesięć lat życia, że-

bym mógł zabrać tego słonia do

Ameryki — odpowiedziałem.

— Oddałbyś całe życie, Frank.
Tubylcy nigdyby go się nie wyrzekli.

Już pięćdziesiąt lat nosi Ząb Buddy.

Zwróciłeś uwagę na mahauta?

Obejrzałem się. Na łbie olbrzy-

miego słonia siedział okrakiem, wy-

silając się, żeby wielkimi palcami

bosych nóg sięgać Za ogromne uszy,

wyjątkowo maleńkii stary mahanut,

Cienki i wychudzony: z. siwą zwich-

rzoną brodą, nie zupełnie zakrywa-

jącą pomarszczoną, chuderlawą szy-

ję, trzymał się nadzwyczaj dumnie,

ale wyglądał tak ikrucho, tak staro,

że dziw, iż nie zleciał z wysokości

czterech i pół metrów na drogę. Pa-

trząc na niego, bałem się, że lada

chwila podrzut wierzchowca strąci

go na ziemię.

— Nikt nie wie, który starszy —

opowiadał Davis — czy Marku ma-
haut, czy nosiciel. Całe życie byli

razem. Tylko jeden Marku, nędzne
chuchro, potrafi dać radę temu ko-

losowi. Trudrio rozstrzygnąć, który
którego więcej kocha, pan zwierzę,
czy!zwierzę pana.

 

Parada ciągnęła się dalej tęczową
fatasmagorią świetnych barw, ale ja
już zobaczyłem najciekawsze — naj-
większego słonia na świecie. Reszta
minie nie obchodziła.

Nazajutrz wyprawiłem się do
dżungli i zwerbowałem sześciu naj-
lepszych szikarich na Cejlonie, a w
dwanaście dni później wróciłem z
czterema srogimi panterami, na któ-
re miałem zamówienie. Potem uda-
łem się na Malakikę, Przez następ-
nych kilka lat ciągle miałem w pa-
mięci obraz olbrzymiego słonia no-
sicielal zęba Buddy. Naturalnie nie
spodziewałem się upolować równego
mu kolosa, ale służył mi odtąd za
wzór dla wszystkich słoni, które wy-
słałem 'do Ameryki — za wzór...
Marzyłem, że może kiedyś uda mi
się zdobyć takiego samego. Natural-
nie skończyło się na marzeniach.
Taki słoń był na świecie jeden.

Później dowiedziałem się o nim
historii niemal tyle wartej, co upo-
lowanie takiego olbrzyma. Słysza-
łem ją od Davisa, który specjalnie
nie nalegał, żebym mu uwierzył.
Rzeczywiście, gdybym już wówczas
nie znał gruntownie zwyczajów sło-

| ni, byłbym to wyśmiał, jako bajkę.
(D. c. n.)

 
ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Ko munikaty zł. 1— za mm. jednoszp.,

słowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty xa wierar druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne

sobie prawo msizny terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

 

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

x odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie uł. 7 gr. 50, zagranicą @, 6—

uekrologi 40 gr. ra tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w driale ogłoszeniowym sa

о 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega

 

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

  

 


