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Fota Anglii zatoce biskujskiej
Brytyjskie okręty wiczą żywność dla „Bilbao

LONDYN 11.4, Brytyjskie czyn-

 

zostanie decyzja co do dalszych lo-
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z Kult piękna szerzy Pani... Е
gdy kupi piędną modną bluzeczkę jedw. we wszyst«ich kolorach od zł. 4.80

bieliznę wykwintną damską, apaszki,
€zoszki jedwabne, ubiory do sukien i t. d. w wielkim wyborze po cenach skalkul na taniej

szaliki gazowe, modne rękawiczki „Peccary", poń-

niki oficjalne mie ujawniły dotych-
iczas miejsca przeznaczenia  naj-
większego pancernika angielskiego
„Hood!, który odpłynął wczoraj z
Gibraltaru w ikierunku zachodnim.
W. Londynie jednak panuje prže-
świadczenie, že „Hood“ płynie w
kierunku zatoki biskajskiej, aby
wzmocnić brytyjskie siły morskie
na tym odciniku. Narazie znajdują
się tam jedynie stacjonujące chwilo-
wo w st. Jean de luz 4 kontrtor-|
pedowce brytyjskie, Oprócz pancer- |
nika „Hood“ dla wzmocnienia bry-
tyjsikich sił morskich w zatoce bi-
skajskiej płynie w tym kierunku
również krążownik _ „Shropshire”,
który zamiast iść jak pierwotnie
przypuszczano na Maltę, zmienił
swój lkierunek i przybył wczoraj po-|
południu do Gibraltaru w drodze do|
zatoki biskajskiej,

Przypuszczalnie jutro

 
powzięta

sów 6 statków angielskich z żywno-
ścią, przeznaczonych dla Bilbao, or
czekujących w st. Jean de Luz:e-
skorty marynarki brytyjskiej. Spra-
wa ta posiada również interesującą
stronę prawną, albowiem ewent.
odmówienie brytyjskim statkom
handlowym eskorty, równałoby się
uznaniu przez W. Brytanię sił gen.
|sxanco za stronę wojującą, a dotych
czas rząd brytyjski gen. Franco praw
«lrony wojującej nie przyznawał.

HENDAYE 11.4, W. pobliżu Bil-
"liao okręty floty powstańczej za-

transportowiec angielski
„Geven Seas Trader'. Transporto-
wiec zmuszony został do zmiany
kursu i skierował się do wybrzeży!
francuskich, Drugi statek angielski
„Mack Gregor, udający: się do Bil-

bao, również został zatrzymany

trzymały

| przez powstańców i skierowany do

portu st. Jean de Luz,
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ODWRÓT WOJSK RZĄDOWYCH

Z DURANGO.

BURGOS 11.4. Rozgłośnia w

Burgos podaje, że w następstwie na-

tarcia powstańców na Durango po-

zostaje tylko przebyć kilka wzgórz, 

 

Wynik wyborów w Belgii
Van Zeeland zdobył 3/4 głosów |

BRUKSELA 1.4. Głosowanie u-| których dzielnicach studenci i mło- sy. Kartek białych złożono 18.358.

kończonezostałoogodz.13-е} Prze-
bieg dnia był najzupełniej spokojny. |

Po zamknięciu biur wyborczych,

urny przewieziono do centralnego

biura, gdzie zostaną otwarte dla do-/

konania obliczeń, Około południa |

napływ wyborców był bardzo liczny,

gdyż w Belgii istnieje obowiązek

czynnego udziału w wyborach, a|

dzież. głośnymi. okrzykami _maniie-

śtowali na rzecz van Zeelanda lub

Degrelle'a.

POKRÓT KRÓLA LEOPOLDA.

BRUKSELA 11.4. Dziś powrócił

do stolicy, aby wziąć udział w wy-

borach, król Leopold, który prze-

bywał w Szwajcarii.

BRUKSELA 11,4, Ministerstwo

obywatele chcący zamaniiestować spraw wewnętrznych komunikuje o-

swój negatywny stosunek do wybo-| ficjalny wynik wyborów: van Zee-

rów, składają białe kartki Na uli- jand został wybrany, zdobywając

cach panował spokój, tylko w nie- 376.816. Degrelle zdobył 69.342 gło-

ч

MORSZYN-ZDRÓJ $
JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORŻKICH, | ©
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Iniormacje: Zarząd Zdrojowy Morszyn — Zdrój i wszystkie
placówki Orbisu.
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Po wyborachyw Belgii

 

Zwycięzca Van Zeeland — zwyciężony Degralle

„- BRUKSELA 114. Minister spraw
"wewnętrznych de Schryver o godz.
| 17.30 złożył prasie oświadczenie

| «astępujące: dotychczasowe  rezul-

.4aty wyborów przeszły wszelkie o-

| czekiwania. Premier van Zeeland|
|zdobył 3/4 głosów, podczas gdy

| przed wyborami liczyliśmy na 60

| proc, głosów. Szet rządu w godzi-
nach wieczornych udzieli prasie

' specjalnego wywiadu. -

Dekret ob. ks. Mikołaju
BUKARESZT 11.4. Dziennik u-

rzędowy ogłosił dziś ramo dekret
ikrólewski, postanawiający, że ks.
Mikołaj przestaje być członkiem ro-
dziny królewskiej i traci wszelkie
prawa i przywileje, związane z tym
charakterem, Drugi dekret królew-
ski postanawia, że ks. Mikołaj prze-
slaje być z dn. 10 kwietnia 1937 r.
członkiem armii a w konsekwencji
traci wszystkie prawa i prerogatywy
stopni i tunkcyj, jakie miał w armii
powietrznej, lądowej i marynarce.

Zdrowie Ojca św.
CITTA DEL VATICANO 11,4.

Po raz pierwszy po przebytej cho-
robie Ojciec święty: odbył dziś rano
przejażdźkę samochodową po ogro-
dach watykańskich.

 
"Kłopoty Bluma... |
PARYŻ 11:4 Jednym z najtrud-

niejszych zagadnień chwili bieżącej
we Francji stała się realizacja 40-

H godzinnego tygodnia pracy.
Premier Blum, w przemówieniu

piątkowym, oświadczył, że wyobra-
żał sobie tę reformę 'w ten sposób,
iż 40-godzinny tydzień pracy: po-
dzielony zostanie na 6 dni i że tyllko

2 pod presiją związków  zawodowych
zgodził się zaakceptować ich postu-
lat, który te 40 godzin rozkłada na
5 dni w tygodniu, stwarzając dwa
dni świąteczne. Wykonanie tej re-
formy, wprowadżanej stopniowo w
pószczególnych dziedzinach przemy-
słu i handlu, wywołuje coraz więk-
sze trudności. # o* «0 :

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ
FRANCISZEK FRLICZKA

_ WILNO, ul. ZAMKOWA Np. 9 tel. 6-46 Ё
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Madryt pod ogniem ciężkich dział
'Zażarte walki na przedmieściach stolicy Hiszpanii

aby dotrzeć do Bilbao. Wzgórza te
mogą opóźnić, aie nie zatrzymać ро-

chod powstańców. Jak się zdaje,

wojska rządowe postanowiiy  opu-

ścić ten rejon. Jeden z wieśniakow

oświadczyi, iż odwrót wojsk rządo-

wych z Durango już się rozpoczął.

MADRYT 114. Ciežka artyleria

łożone wokół najwyższego gmachu

stolicy — centrali telefonicznej, Uli-

ce wokói tego $machu są poważnie
zniszczone, Liczba ofiar dotychczas

nie jest znana. Koło południa bom-
bardowanie ustało. Grand Via, jed-

na z głównych ulic, została silnie

uszkodzona.

ATAKI CZERWONYCH ZOSTAŁY
ODPARTE

SALAMANKA 11.4. Komunikat

czych: na froncie piątej dywizji ar-

mii północnej — lekika strzelanina
na odcinku Huesca. Na froncie szó-

| stej dywizji — odparliśmy atak nie-

| przyjacielski na Sargentes de la

' Lora na froncie Santander, Na fron-

cie biskajskim nieprzyjaciel usiłował
atakować nasze pozycje, został jed-

nak zmuszony do ucieczki. Na fron-

cie dywizji „Avila“ ataki na odcin-

| powstańcza rozpoczęła bombardo-.

wanie Madrytu o godz. 10.45. Około!
* 1 4

1i-tu pocisków padło na domy, po-' włoscy, przebywający w St. Jean

„de Luz, twierdzą, żepomiędzypo- |
publikanami

giównej kwatery wojsk powstat-:

*

począł atak o godz, 16-ej, Wielkie
masy wojsk nieprzyjacielskich, 'po-

przedzane przez 32 czołgi, zaatalko-

wały nasze pozycje, zostały jednak
energicznie odparte, a dwa batalio-
ny zostały niemal doszczętnie znisz-

| czone.

Na. froncie  Kordoby wszystkie- |
BOMBARDOWANIE MADRYTU ataki zostały odparte, a nieprzyja-

ciel poniósł wielkie straty.

BASKOWIE PERTRAKTUJĄ
BAJONNA 11.4. Dziennikarze

wstańcamia re WSZCZĘ-
"te zostały rokowania w sprawie
, wydania Bilbao i okolicy.

| MADRYT 11,4, Bombardowanie
' Madrytu trwało z przerwami całe

| popołudnie. 38 pocisków padło na
główne ulice. W jednej z kawiarń

,w pobliżu Gran Via wybuch pocisku

| zabił 5 osób, a kilka ranił. Na Pu-

jerta del Sol byłor ównież kilku
rannych. :

WIELKA BITWA

MADRYT 11.4, Korespondent
,Havasa podaje, że o godz. 14-ej na
froncie Madrytu rozgorzała zacięta

| walka. Z wyżyny obserwatorium wi-

dać było teren operacyjny: Casa de
„Valasguez, Monte Garabitas o 3

„klm w tyle i wzgórze Perdix na

prawo. W ciągu pół godziny słychać
kach Robledo i de las Navas zosta-; było nieustanną strzelaninę i kano-

ły odparte z wielkimi dla „czerwo-| nadę. Przy pomocy lornetki można

wych” stratami, Na froncie dywizji było śledzić przebieg walki, która
„Soria“ kawaleria dokonała wywia- |na wzgórzu Perdix była gorąca.
du, zdobywajac wiele materiału'wo-| Później bitwa przesunęła się nagle
jennego. Grupa armij madryckich: na lewoi toczyła się w ciągu prawie

na odcinku Questa de las Perdices godziny pod Cerro del Eguila, na

nieprzyjaciel podjął rozpaczliwy a-! prawo od Monte Garabitas. O godz.
tak, wspierany przez czołgi rosyj: |17-ej wojska rządowe bombardowa-

skie. Usiłowania te jednak  zakoń-| ły stoki i szczyt Monte Garabitas, a
czyły się całkowitym niepowodze-| powstańcy — drogę  kastylską.
miem. W rękach naszych pozostało Nieustanna |kanonada trwała pół
pięć czołgów, nieprzyjaciel pozosta- godziny. Po krótkiej pauzie bitwa

Casa del Campo nieprzyjaciel roz- | godz. 18-ej.

NAAŁAA

ADJOODBIORNIKI I RADJOSPRZĘT
w NAJWIĘKSZYM WYBORZE wFiRMIE

iiichal Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacja Iładowanie akumulatorów, słuchawek I radioodbiorników

FACHOWO, TANIO I SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.

  

 
 

wił kilkuset zabitych, Na odcinku na całej linii wznowiona została o.

„e



Zwyciežyč gružiice. može tylko wspólny wysiłek
całego społeczeństwa

Dyletantyzm a fachowość
Przyzwyczailiśmy się do tego, że terminy, którymi się posługuje. Je- bywali pozycję życiową, a nie go-

wszędzie podaż rąk roboczychprze- | żeli przytacza obce! przykłady, po-| nili za posadami.

Trzeba nam ludzi. Nie biernej,|sudskiego w Wilnie odbył się w nie-

 

wyższa popyt za nimi; bezrobocie u- winien je znać; jeżeli powołuje się|
mogą mu być!

tej przeszło-!
chodzi już bodaj że za normalnezja. |

wisko; każdy młody człowiek, o ile;

nie rozporządza specjalnymi ,stosun-|

kami”, liczyj się z tym, że będziedłu- |
go szulkał pracy. A. tymczasem sły-

szy się od czasu do czasu o odmien-

nym zjawisiku; oto szuka się i z tru-|

dem znajduje specjalistów; w nielkto|

rych dziedzinach gospodarstwa brak

jest sił fachowych. Np. zapotrzebo-

wanie inżynierów - mechaników jest

większe, niż ich ilość, poszukująca

pracy.

Czy ten objaw zasługuje na spe-

cjalne podkreślenie, czy na jakąś
treść ogólną? Nie wichodzi tu w śrę

czysto: ekonomiczny brak: równowagi
między popytem a podażą, lecz zja-

wia się wielkie niedomaganie nasze-

go życia, Oto praktyka wykazuje,

że za mało mamy dobrych iachow-|
ców, za mało „ciasnych* specjali-

stów, a za dużo „,szerokich'' dyletan-

tów, którzy gotowi są robić wszyst-

ko, bo niczego dobrze robić nie

umieją,
To poważne zagadnienie narodo-

wo-wiychowawcze, które może w nie

długim czasie wystąpić w dość ostreji

postaci. Dopóki wypieranie żydów
z naszego gospodarstwa odbywa się

na jego nizinach, dopóki obejmuje.

bardziej prymitywne funkcje handlo

we i przemysłowe, nie ma wielkiego

kłopotu; ale gdy przyjdzie czas na;

objęcie wierzchołków życia gospo-

darczego przęz polski żywioł, mogąi
wystąpić dość poważne trudności.
Wiele przyczyn złożyło się na ten

niepokojący! stan rzeczy. Kultura na-

sza jest dość błyskotliwa, ale nieraz

mało gruntowna. Powodzenie życio-

we zdobywają sobie pięknoduchy,

którzy nie pilnują swojego zawodu,

mie kształcą się w nim, a lubią prze-

rzucać się dd jednego zainteresowa-

nia do drugiego. Dość wysoko stoi

 
u nas „ogólna inteligencja" ale ni-

sko inteligencja specjalna. Przystę-

puje się nieraz do rozstrzygania

ważnychi trudrrych zagadnień bez

studiów; z ogromną łatwością roz-

strzyga się najbardziej zawiłe spra-

wy. į

Nikomu nie można odmówić pra-

wa zabierania głosu w sprawach o-

gólnych, np. ustroju gospodarczego

czy polityki gospodarczej, bez

względu na to, czy jest czy też nie

jest fachowym ekonomistą. Każdy

może mieć swoje ideały społeczne i

w nie wierzyć. Ale jeżeli ktoś o

tych rzeczach mówi i pisze, powi-

nien przede wszystkim zaznajomić

|siebie bardzo specjalne

 się ze stanem faktycznym, rozumieć

Lab Party wysunęła do przyszłych
sowa у na, syna znanego angielskiego premiera, Na

dydaturę Olivera Baldwi

na przeszłość, nie

obce źródła, kitóre

ści uczą.

o

A tymczasem w naszej prasie

szerzy się lelkkkomyślny, dyletantyzm,

który upraszcza i przeinacza najza-

wilsze nawet zagadnienia. Uważa

się czasem, że to, co jest niby no-

we, świeże, w obronie czego nie

można powołać się na racjonalne

argumenty, ma bezwzględną wyż-

szość nad rzekomo „zbankrutowa-
nymi* zasadami. Szerzy się pewne-

go rodzaju mistyka nieuctwa, misty-

Ika, wroga po prostu zdrowemu roz-

sądkowi. NY

Ale ostatecznie samo pisanie

jeszcze nie wyrządza wielkiej szko

„dy. Gorzej jest, gdy ludzie bez fa-

chowego przygotowania biorą na

: zadania i

obowiązki. Gorszym jest dyletan-
tyzm na urzędach i w kierownictwie

publicznych przedsiębiorstw. Ludzie,

którzy zrobili bajeczne kariery,

mieli zwykle pogardę dla fachowo-

ści; każdy uważał się powołanym do

zajęcia najbardziej odpowiedzialne-

go stanowiska, do rozstrzygania o

sprawach, wymagających wielu teciv

nicznych wiadomości. Fachowość nie

popłacała, bo rugowano fachowców.

Nic dziwnego, йе niejeden młody

człowiek dochodził do winiosku, że

nie warto wielkim trudem zdoby-

wać fachowych wiadomości.

Niewątpliwie wielkie rozprze-

strzenienie się etatyzmu sprzyja diyle

tantyzmowi. Dyletant w pryw. przed

siębiorstwie, nie znający się na jego

prowadzeniu, albo zostanie z niego

rychło! usunięty, albo też doprowa-

dzi je do bankructwa, gdy sam jest

jego właścicielem. Ale dyletant w

przedsiębiorstwie publicznym może

się długo popisywać, bo za jego

błędy płaci się z podatków.

Sprzyja też brakowi fachowego

wykształcenia nasze szkolnictwo,

szczególnie zawodowe. Chce ono

zbiyt wielu rzeczy nauczyć i dlatego:

nieraz niczego dobrze nie uczy. Nie

rozwija się dość dokładnie specjal-

nych umiejętności, a uczy różnych

rzeczy po łebkach.

Ale nie wystarczy sama reforma

szkolnictwa, trzeba jeszcze zmienić

ducha, przeobrazić psychikę spo-

łeczną. Trzeba, by młodzi ludzie

chcieli być specjalistami, by okazy-

wali wytrwałość w swej specjalno-

ści, by nie wstydzili się imać żadnej

pracy, najbardziej poziomej. Trze-

ba, by dzięki swej specjalności zdo-

 

wyborów w okręgu Paisley kan-

zdjęciu premier Bałdwin w towarzystwie Syna,

 

nie bezproduktywnej masy, lecz lu-

dzi, z których każdy umie coś na-

prawdę dobrze robić. Ubodzy jesteś- | dla drużyny pierwszej. Mecz ten po-

  

| Sport.
Otwarcie sezonu piłkarskiego |

w Wilnie.

Na stadionie im. marszałka Pił-

dzielę pierwszy w tym sezonie mecz
piłkaski pomiędzy Śmigłym a dru-
żyną tego klubu. Wymik meczu 4:2

my w kapitał materialny; tym usil- | traktowano jako propagandę dla

niej musimy pomnażać kapitał du-

chowy. Bo i tego kapitału w wielu

dziedzinach gospodarstwa bardzo
nam braknie.

nie zdołamy zdobyć i utrwalić
szej niezależności gospodarczej.

Roman Rybarski.

Bez jego pomnożenia|
na- |

 

wojsika i dlatego całe trybuny zajęli
żołnierze.

Bieś propagandowy w Wilnie.

Bieg naprzełaj dla niestowarzy-
szonych zgromadził na starcie ponad
30 zawodników, co uważać
jak ma stosuniki wileńskie, za liczbę

należy,

dośćpokaźną. Zawodnicy ci rekruto
wali się z uczącej się młodzieży i z
młodzieży rzemieślniczej.

Na całej trasie przyglądało się
biegowi bardzo wiele osób, Pierwsze
miejsce w biegu zdobył Mojszewicz
Czesław w czasie 8:29,2 sek, przed
Borejką,  Wioiniewiczem,  Waletw-
skim i Jaszkulem.

Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański
iiiiii iiii aji aa iia

Pielgrzymko nauczycielston na Jasnq Górę
odbedzie sie 24 czerwca r. b.

Pielgrzymka jest aktem wyłącz-

nie religijnym, oddaniem hołdu Kró-
lowej Polski, poleceniem się Jej

opiece, pokrzepieniem serc, wyzna-

niem wiary, nie ma natomiast cha-

rakteru politycznego ani w znacze-

niu partyjnym, ani organizacyjnym.

Pielgrzymka obejmuje mauczy-

cielstwo wszystkich stopni i typów:

szkół akademickich, średnich ogól-
nokształcących oraz zawodowych,

powszechnych i przedszkoli bez

względu na to, czy należy, czy nie
należy do jakich kolwiek organiza-
cyj nauczycielskich.

Pielgrzymikę organizuje Komitet

Główny! w Warszawie; organami po-
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Konfiskata znaczków pocztowych
BERLN 11,4. Niemieckie Biuro

Informacyjne donosi z Pragi: pod ty-

tułem  „Niesłychana obraza Nie-
miec': Prasa donosi, że specjalne

znaczki pocztowe z wizerunkiem

kanclerza Hitlera, wprowadzone w

obieg przez zarząd poczty  niemiec-

kiej przed kilku dniami, zostały

skonfiskowane przez policję Czesko

słowacką w Pradze. Jako uzasad-

nienie tego kroku podano, że każdy

z czterech znaczków zawiera wyję-

te zi książki kanclerza Hitlera „Miein
Kampf", która to książka nie ma

debitu w Czechosłowacji.

Froszm.
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Rozwój
chrześcijańskich kas
bezprocentowych

Jak: donoszą z prowincji, w o-
statnich *czasach powstało w szere-
gu różnych miejscowościach około
20 chrześcijańskich kas bezprocen-
townyich. (m)

"Roznoszenie poczty
po wsiach

WILEJKA. W roku bież. w pow.
wilejskim poczta wprowadza b. po-
żyteczną inowację w  doręczaniu
poczty, która niewątpliwie spotka
się z dużym uznaniem ludności wiej-
skiej. Inowacją tą będą t. zw. listo-
nosze wiejscy, którzy będą rozwo-
zić i roznosić korespondencję po
wioskąch i zaściankach i doręczać
adresatom osobiście. Przy urzędach
dcztowych będzie po kilku takich
istonoszów. Poza doręczaniem ko-
respondencji listonosze ci będą
sprzedawali po wsiach i pocz- ow przyjmowali listy polęconi
Rp.

 

jmocniczymi są Komitety  diecezjal-
ne i powiatowe.

Komitet Główny: ukonstytuował
się w Wiarszawie 18 lutego rb., skła-
da się z 60 osób, powołanych z poza
organizacyj nauczycielskich,  Pre-

zydiium Komitetu, na którego czele
stoi prezes b. premier, rektor, pro-

fesor Antoni Ponikowski, mieści się

w Warszawie w Domu Katolickim,
ul. Nowogródzka 49. Komitet
Główny: jednoczy w sobie działal-
ność wszystkich Komitetów, w

szczególności zaś: ustala program
uroczystości na Jasnej Górze, orga-
nizuje Komitet przyjęcia pielgrzym-

ki w Częstochowie, określi typowe

kosztorysy pielgrzymkowe, zależnie
od odległości, łącznie z ceną karty
uczestnictwa, organizuje pociągi

pielgrzymkowe na różnych trasach.  
Na terenie poszczególnych die-

cezyj zostaną utworzone Komitety

diecezjalne, a w powiatach — po-
wiatowe lub: dekanalne, które na-
wiążą kontakt z prasą lokalną i za-
łatwią wszystkie czynności  organi-
zacyjne według wskazówek Komite-
tu Głównego.

Głównym zadaniem diecezjalnych
i powiatowych Komitetów jest zjed-
nywanie uczestników pielgrzymki.
Pracę należy talk organizować, by
działalność _Komitetów była jak
najsprawniejsza i zapewniala jak
najlepsze rezultaty. Wnioski, uwa-
gi, propozycje oraz zapytania Komi-
tety powiatowe i dekanalne skiero-

wują do Kiomitetu Archidiecezjalne-
go w Wilnie, ul. Zamkowa 8. Komi-
tetowi przewodniczy rektor profe-
sor M. Zdziechowski. Komitet Ar-
chidiecezjalny. rozpoczął swe  czyn-
ności i przesłał do przewielebnych
Księży Dziekanów odpowiednie in-
strukcje.

  

bluzki jedwabne,
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WIOSNA i MODA... to:
haftowane, apaszki gazowe, poń-

czoszki, rękawiczki, torebki, bielizna damskaimęska

krawaty — OSTATNIE NOWOŚCI sprowadzone przez firmę

J. KŁODECK
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ZAMKOWA 17
tel. 9-28

Wyrok w sprawie zamachowców
bombowych na sklepy

SOSNOWIEC 11.4. W. Sądzie: O-
kręgowym w. Sosnowcu zapadł wy-
rok w. sprawie przeciwko 9-ciu
członkom Stronnictwa Narodowego,

oskarżonym о dokonanie szeregu

zamachów bombowych na objekty

żydowskie i о oblewanie żrącym|

żydowskie w $osnowcu

płynem futer żydów. Sąd skazał Jó-
zefa Hincygiera na półtora roku
więzienia, Bogusława Grudniewicza

na 10 miesięcy więzienia i Henryka

Zawadzkiego na 8 miesięcy więzie-

nia. Pozostałych 6 oskarżonych u-

niewinniono.

 

KSIĄŻĘCA PARA HOL ENDERSKA W PARYŻU

 

żęca para holenderska bawiła ostatnio Zajęcie przedstawia księżniczkę Juliannęi
chadzki po

be kilka dni w Paryżu.
„ Bernarda podczas prze-

mieście,



GŁOSY CZYTELNIKUW

Gdzie ma stanąć pomnik
Adama Mickiewicza

Wobec tego, że Komitet Budowy
Pomnika A. Mickiewicza dotych-
czas, o ile mi wiadomo, nie dokonał
wyboru miejsca pod pomnik, pozwa-
lam sobie podać pod rozwagę Komi-
tetowi i opinii publicznej punkt mia-
sta, lktóry zdaje mi się, nie był do-
tychczas brany pod uwagę. Jest to
niewielki plac z boku ratusza a
przed kościołem św. Kazimierza
przy zbiegu ul. Wielkiej i Niemiec-
kiej. Przemawiają, według mnie, za
umieszczeniem tu pomnika  Mickie-
wicza następujące względy:

1) Położenie placu, centralne w
Starem Mieście: „klimat' jego histo-
ryczny i estetyczny. O kilka kroków
stąd stoi dom, skąd M. wyszedł na
swą pielgrzymkę. Ze stopni kościoła
św. Kazimierza Jan Sobolewski!
(„Dziady”, cz. III) oglądał scenę wy-

 

wiezienia z ratusza „studentów ze
Żmudzi”. Dalej klasztor Bazylianów,
więzienie M. (Konrada) i jego kole-
gów, filaretów, i wreszcie jako kla-
mra, zamylkająca księgę dni ostat-
nich M. w Wilnie, — Ostra Brama.
Tu pożegnał M. kolegów, przyjaciół i
miasto rodzinne na zawsze.

2) Logika koncepcji pomnika M.
w ujęciu Kuny. Wolałbym, copraw-
da, żeby na pomniku w Wilnie sta-
nął Mickiewicz, jalkim był w W. ge-
nialny młodzieniec, gdy je żegnał na
zawsze. Ale trudno, będzie jak jest.
Będziemy więc oglądali na pomniku
M. jako pielgrzyma, który ukończył
swą wędrówkę życiową i po wyro-
kach sjpełnionych wraca „na Ojczyż-|
ny łono”.
Gdzież skieruje najprzód pielgrzy-

ma kroki jego „dusza utęskniona”?,

 

Rezerwat przyrodniczy
w pow. dziśnieńskim

gdzież będzie wypatrywał z wytężo-
ną uwagą silniej, jak nie ku Bazy-

| lianom i ku Ostrej Bramie?
Wzgląd, że tak powiem, wycho-

|wawczy. Tu przecież, przez Ostrą
Bramę przybywają do Wilna liczni
przyjezdni ze stron dalszych, a prze-
dewszystkiem ci, o których nam naj-
więcej powinno chodzić, — liczne
rzesze pielgrzymującego do Wilna i
do Kalwarii ludu polskiego i litew-
skiego, ludu katolickiego. Po naboż-
nem powitaniu Najświętszej Panny w
Ostrej Bramie, spotkają i poznają ci
goście postać tego, prawdziwie naj-
większego Polaka, Iktóry rozszerzył
serca nasze i rozpłomienił dusze
nasze. daaš

Zapewne, projekt mój, jak każdy
inny, może mieć swoje złe strony
(n. p. plac trochę za szczupły; tło
dalsze — żydowskie, niezharmonizo-
wane), ale mimo to, względy przeze
mnie wymienione, przeważają, mo-
jem zdaniem, na korzyść projektu.

Z  

Kronika wilenska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda 0  zachmurzeniu zmiennym,

naogół malejącym, lecz miejscami jeszcze

przelotny deszcz.

Temperatura bez większych zmian.

Umiarkowane wiatry z kierunków po-

łudniowych.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Stałe protokuły za handel w

niedzielę. Za zakazany handel w
niedzielę policja wczoraj sporządzi-
ła 7 protdkułów karnych właścicie-
lom żydowskich sklepów. Ponadto
sporządzono około 15 protokułów
za nielegalny wyszynk alkoholu w
piwiarniach, jadłodajniach itp. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej, Zebranie ogólne Z. P.
L K. z przyczyn niezależnych za-
miast poniedziałku odbędzie się we
czwartek majbliższy dn. 15 bm.
punktualnie o godz. 7 w lokalu
własnym (Zamkowa 8 I p.).

Prof. dr. W. Komarnicki wygło-
si odczyt z cyklu o komuniźmie pi.
gó polityczny Rosji Sowiec-

ej“.

GLĘBOKIE. Na skutek staran
Delegatury Ochrony Przyrody na
powiat dziśnieński w Głębokiem w
śrudniu ub. roku zwołana została
przez Komitet Wileńskiej Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody  Ko-
misja, która dokonała oględzin ob-
szaru upatrzonego na rezerwat przy,
rodniczo-łowiecki nad rzeką Bere-
zyną w maj. Zamoszu. Komisja u-
znała, że obszar mad Berezyną na-
daje się na utworzenie rezerwatu i
że jest rzeczą nader pożądaną u-
tworzenie tego rezerwatu z uwagi
na lkonieczność ochrony rzadkiej
fauny, występującej nad Berezyną,
mianowicie: 8 żeremi bobrów: na rz.
Berezynie, na przyległych zaś grun-
tach stwierdzono wiystępowanie jed-
nego z najrzadszych w Polsce zwie-
rzęcia — norki, a pozatem orła-bie-
laka, czarnego bociana, łosia i in-
nych, bardziej pospolitych, jak sar-
na i głuszec.

Komisja zaprojektowała utwo-
rzenie rezerwatu, przedkładając swe 

wnioski odnośnym władzom, któ-
rych zrealizowanie, wedle posiada-
nych informacji, napotyka trudno-
ści. Ze względu na to, że ostatnio
zaszedł w'yjpadek uszkodzenia dwuch
żeremi bobrowych i postrzelenie
jednego orła-bielika, sprawa  przy-
śpieszenia utworzenia projektowa-
nego rezerwatu ma duże znaczenie z
uwagi na ochronę zwierzostanu.

ZAKŁAD
KRAWiECKI mr NA SEZON WIOSENNO-LETNI
otrzymałem materiały najnowszych deseni.
wykonanie tak z własnych, jak i powierzonych materiałów.

St. KRAUZE
CENY KONKURENCYJNE

Pierwszorzędne

ul. Wlieńska 32 m.21
I piętro, tei. 15-5
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Ejszyszki pod sztandarem narodowym...
Organizacja nandlu chrześcijańskiego

Ejszyszki i sąsiedni Raduńnale-

lżą do szeregu miejscowości na Wi-

leńszczyźnie, w których Polacy

stanowią... _ mniejszość, a żydzi

większość i to znaczną. W, obu tych

miasteczkach aa i —

oczywały. dot: nii lzielnie w

sach basdlaczy żydowskich. W! o-
| statnich jednak czasach wpływy: ży-

 

Nielegalne wycinanie
lasów

Ostatnio zanotowano w lasach
podwileńskich masowe kradzieży
drzewa. Wiczoraj podczas ścinania
drzew w. lesie Zalkretowym ujęto
Andrzeja Giudaūca (Belwederska
20), który: zdołał ściąć 30 sosen.

Ponadto w lasach zarządu mia-
sta ujęto 7 innych (t. zw. defrau-
dantów leśnych. (h)

 

STANISŁAW. CYWIŃSKI.

dowskie zostały poważnie zmniej-

szone. Tam, gdzie przedtym nie by-

io ani jednego sklepiku chrześcijań-

skiego, dziś już kilka takich przed-

siębiorstw istnieje i stale się rozwi-

ża, bo wieśniacy okoliczni omijają

żydów, a zaopatrują się jedynie u

chrześcijan. Prócz sklepów spożyw-

czych założono ostatnio sklepy ga-

lanteryjne i wyrobów żelaznych.

Społeczeństwo katolickie Ejszy-

szek i Radunia nie poprzestało jed-

nak na tym, lecz postanowiło w

dalszym ciągu likwidować wpływy

żydowsikie. Powstał również pro-

2

j20bera Słownik Ortoepiczny
Sto lat temu, wkładając w usta

Warszawiaka słowa:
O Litwie dalibóg — że mniej wiem

niż © Chinach — piętnował ten lek-
ceważący stosunek naszych braci do
nas, jak do ubogich krewnych. Od
tego czasu mało co się zmieniło. Toć
jeśli żaden Wilnianin nie ośmieli się
pisać o języku polskim bez doskona-
łej znajomości, i to znajomości bez-
pośredniej, mowy innych polskich
środowisk kiulturalnych, czemu kra-|
kowski Nitsch czy warszwski Szober
nie uznali za potrzebne spędzić cho-
ciażby rok na Wileńszczyźnie, zanim
umyślili mówić o całości mowy
polskiej? Przecież mowa tu nasza,
acz częściowo zepsuta przez obce
wpływy, jednalk jest, obok tego, wy-
soce oryginalna tą oryginalnością
zdrową i twórczą, co mogą potwier-
dzić Ściśli jej badacze, tacy jak prof.
Olgier Chomiński, dr. Helena Turska
iin. Lecz w Krakowie i Warszawie
nikt nic o tem nie wie. Wprawdzie
prof. Nitsch próbował nawet kiedyś
pisać o języku tu naszym, ale dziś

snadź o tem zapomniał, bo wprowa-
dzając do pisowni, wbrew słabym
normom dotychczasowym, takie n.p.
dziwolągi, jak: druhna, puchacz, pu-
char i t. p. (miast wyraźnie tu przez

wymawianych: druchna, puhacz,  pubar) nie zasięgnął opinji żadnego

wschodniego Kresowca, lecz sam
twierdzi (a z nim prof. Szober), że
tylko oni; umieją odróżnić w mowie
— h — dźwięczne od bezdźwięcz-
nego —ch—.

Dokładniejsze zapoznanie się z
dwoma wydanemi dotąd zeszytam.
Słownikami Ortoepicznego Szoberą
(do wyrażu: migotać, razem str. 192).
niestety, callkowicie potwierdza na-
szą aprioryczną diagnozę.
Szukamy przedewszystkiem wyjaś-

nienia, czy i a ile Szober zgadza się
z Nitschem, że nowa pisownia nie
wywiera rzekomo wpływu na wymo-
wę, czy rzeczywiście prof. Otrębski,
ośmielający się twierdzić coś podob:
nego, jest analfabetą. Niestety, u
Szobera nie znadujemy wtym
punkcie, bezwzględnie naj-
ważniejszym, ani słowa. Ot,
przy wyrazie: co, podaje on odmiany
w dwu ostatnich przypadkach: czym,
o czym, ale ani się zająknie nawet,
jak to pogodzić z wymową ogromnej
chyba większości ludzi wykształco-
nych: czem, o czem (Patrz w artykule
Gwałt ortograiiczny cytaty z Jabło-
nowskiego, Wasilewskiego, Iłłakowi-
czówny i t. p.).
Podobnież w drugiej ważnej spra-

wie, sprawie owego —|— czy —-

w wyrazach > (apatja, An-

glja, anemja, Indje, Rosja, Azja, Szwe

jekt urządzenia
Raduniu

w  Ejszyszkach

jeszcze opanować rynków.
Jak świadczą powyższe

Prawnuk

Bawiący od kilku tygodni na Wi-
leńszczyźnie prawnuk Adama Miic-
kiewicza, 32-letni Armandy, Górecki,

onegdaj zapadł na obustronne zapa:
lenie płuc. Znajduje się on obecnie
od 5 dni w kilinice wewnętrznej U.
S. B. na Antokolu, gdzie walczy ze
śmiercią; chory parę razy na dzień
traci przytomność.

cja itp.) nie znajdujemy u Szobera
żadnego wyjaśnienia. Przecież, gdy
piszemy: Marja, wymiawiamy bez
wahania wyraźnie Marja, ale przy
pisowni: Maria powstają wątpliwo-
ści.. Możemy wszak wymawiać: Mia-
ri-a, Mari-ja, Mary-a, Mary-ja, co
uwydatnia się przy przenoszeniu wy-
razu: daiwniej przenosiliśmy Mar-ja,
a dziś jak? Mari-a, czy też Mar-ia?

I tak każdy z powyższych wyra-
zów 'wymagał wyjaśnienia, których
jednalk Szober nie udziela. Toć prze-
cież nawelt wedle dawnej, łatwiejszej
pisowni są tu w niektórych wypad-
kach trudności (Austrja? Anglja?).
Tembardziej zaś, po wprowadzeniu
nowej pisowni konieczne tu były
wyjaśnienia. Lecz Szober milczy.
Dlaczego? Czy to, co dla nikogo nie
jest jasne, dlań jednak jasne jest?
Czy też chowa on tu głowę w pia-
sek jak struś, by nie widzieć trudno-

ści i niebezpieczeństwa? Tak zresz-

tą czy inaczej, trzeba stwierdzić, że

właśnie w dwu punktach, objektyw-

nie najważniejszych, Słownik kom-
pletnie zawodzi.

Ale to dopiero początek.
Zawodzi też zupełnie kyyestja ak-

centacji Prof. Szober każe np. wy-

mawiać: akurat z akcentem na —
at?! Przyznam się, że w całej mej

życiowej praktyce spotlkałem się raz

tylko jeden z tą wymową, a to w

wierszu Boya:
.. mój brat

Widział wszystko akurat!
I pomyślałem: jaka to zabawna li-

cencja| | mówiłem zawsze, jak
 

r h i ludność tamtejsza jest
a straganów  chrzešcijai-| tecznie ušwiadomiona o szkodliwo-

skich, gdyż dotychczas nie zdołano| ści

 

 

już  dosta-

wpływów żydowskich i o ko-
nieczności ich likwidacji, jalk też o

fakty, |korzyściach, jakie daje handel
chrześcijański. m.r.S.
 

Adama Mickiewicza
walczy ze śmiercią w Szpitalu na Antokolu

cały personel lekarski otaczają red.
Góreckiego specjalną opieką i ma-
ją nadzieję utrzymania chorego

dziennikarz paryski przeziębił się i|przy życiu, Moment przełomowy w
chorobie spodziewany jest dziś lub
jutro, jeśli nie nastąpią jakieś nie-
przewidziane komplikacje.

Red. Górecki przybył do Wilna
przed paroma tygodniami w związ-
ku z procesem о zwrot folwarku

Kierownik kliniki, proi. Janusz-|Dusinięta w pow. wileńsko-trockim.
kiewicz, ordynator dr. Klukowski i P. Górecki stale mieszka w Pa-

ryżu. (h)

wszyscy: akūrat (akcent na — ku).
Tymczasem prof. Szober bezwzględ-
nie zabrania talk mówić.

Podobnież: galop; wedle Szobera
ma być akicent na końcu (przyczem
następuje dziwaczne odróżnienie: ga-
lop, rzeczownik, i galop przysłówek).
Algebra — broń Boże, nie kładź ak-
(centu na — al, lecz na — gel Niepo-
dobna zrozumieć skąd to wzięte.
Liceum, mwbrew wyraźnej genezie
greckiej, (likcion, akcent na głosce
środkowej — kci — (można wedle
Szobera wymawiać dwojako: i z ak-
centem na — ce, oraz (zaiste po bar-
barzysku), z akcentem na —li (7).
(To samo będzie zapewne z: muze-
um, które, że pochodzi od greckiego:
museion, z akcentem również na -ei,

winno więc być i po polsku akcento-
wane tak samo, t. zn. na -ze.)
Podobnież nieuzasadnione jest ak-

centowanie w wyrazie: idea na — i;

jedynie wałściwy akcent to, zgo-

dnie z grecczyzną: idća (na - de).
Przy: farmaceuta niema akcentu.

Tymczasem mówił mi pewien świa-

tły Warszawiak, nawet dr. filozofji,
że w Warszawie się akcentuje — u,

bez uwzględnienia dyftongu (farma-
ce-u-ta). Szober milczy.

Dziwaczny jest pomysł akcento-

wania w wyrazie: szczegóły na trze-

ciej! głosce od końca: — szcze! —

Któż tak mówi?
Podobnież w wyrazie obcym: bor-

do, zdawałoby się trzeba przesunąć

akcent na koniec. Szober przeciw-
nie, każe akcentować — bor,

KRONIKA POLICYJNA.
— Pod motocyklem. Pod przejeżdżają-

cy motocykl na ul. Kałwaryjskiej dostała
się 11 letnia Aniela Pakulska (Bołtupie 13).

Koła motocyklu zmiażdżyły  dziewozynct
klatkę piersiową.

Pogotowie ratunkowe skierowało Pa-

kulskę do szpitala św. Jakuba. (h)

WYPADKL
Zamach samóbójczy kobiety. E.

Surwiłłówna (Zawalna 17), będąc w silnej

depresji duchowej targnęla się na życie

wypijając większą dozę denaturatu.

Skierowano ją do szpitala św. Jaku-

ba. (h)

NNKAPLSLTBANDPOZIE AZTKZREWKA

Teatr i muzyka |
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

© godz. 8.15 po cenach propagandowych

po raz ostatni sztuka E. O'Neill'a „Anna

Christie“,

— Koncert Akademickiego Chóru Ju-

gosłowiańskiego  „Obilic” — w Teatrze

Miejskim na Pohulance dany będzie tylko

jeden raz w dniu jutrzejszym we wtorek

wieczorem po cenach zwyczajnych. Program

koncertu w trzech częściach obejmie lu-

dowe pieśni jugosłowiańskie oraz  współ-

czesnego utwory najcelniejszych kompozyto

rów jugosłowiańskich, pod kierownictwem

dwuch znakomitych dyrygentów. Pascan-
Kojanova i Dragutinowica. — Przedsprze-
daż pozostałych biletów po cenach zwy-

kłych, odbywa się w Kasie Teatru „Lut-

nia”,

— Nowa premiera sezonu — arcydzieło
literatury dramatycznej Juliusza Słowackie
go „Mazepa ukaże się w sobotę bież. ty-

godnia w reżyserskim opracowaniu dyr.

Szpakiewicza, z p. Szymańskim w popiso-

wej roli Wojewody.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Tydzień

propagandy teatru. Występy Janiny Kul-

czyckiej. Dziś „Taniec szczęścia”.

— Premiera „Władczyni Filmu*  Gil-

berta. Nasi artyści J. Kulczycka, M. Wawrz
kowicz pracują od paru tygodni nad swe-

mi partiami.

Z za kotar studio
> w)

Godziny nadawania Warszawy il.
Warszawa II nadaje obecnie program

próbny od godz. 13.00 do 15.30 z tym, że

od 13.10 do 14,30 nadawana jest muzyka
popularna, od godz. 14.35 do 15.30 rozryw-
kowa muzyka taneczna.

Od dnia 11 kwietnia rb. Warszawa Il
rozszerza godziny nadawania w ten sposób,

że w dni powszednie nadawać będzie co-

dziennie program od godz. 13.10 do 15.30 i

od 23,00 do 24,00, w niedziele zaś i święta,

wobec tego, że stacjaWarszawa I nie ma
przerwy popołudniowej, tylko od godz.

23,00 do godz. 24.00.

W związku г rozpoczęciem nadawań

programu przez stację Warszawa II w go-

dzinach nocnych stacja Warszawa 1

wa kończyć będzie swój program nie o godz.

23.30 jak dotychczas, ale o godz. 23.00.

centowanie nie jest jasne, jak: Am“
sterdam, analiza, antyteza, arbiter,
Argolida, Demostenes i t. p. zupeł-
nie nie zostały pod tym wzgędem о-
mówione, Poprostu autor nie zdaje
sobie sprawy, że tu mogą zachodzić
wątpliwości.

Odwrotnie, nieco humorystycznie
brzmią takie zastrzeżenia: Anna (nie:
Ana), Antoni (nie: Anton), apetyt
(nie: a petyk), badyl (nie: badel),
barszcz (nie: baszcz), bursztyn (nie:
busztyn), kulać (nie kulkać ani
kulgać; ani: kulchać, ani: kulować)
it p. Czyż wogóle można przewi-
dzieć wszystkie zniekształcenia? —
Trzeba tu znać, rzeczywiście zmać
mowę potoczną. Ale co robić, gdy
się jej nie zna?...

Natomiast wielce szkoda, że przy
wyrazie: jaśniej nie wskazano na
błąd tak rozpowszechniony szczegól-
nie w Warszawie, szczególnie na
dworcach: jasniej słońca (nazwa ja-
kiejś pasty do podłogi).

Brak wyrazu: intymny, acz jest:
intymować (7).

Dziwaczne są niektóre rozróżnie-
nia: Więc dochodowy, oznacza dają-
cy dochód, zaś dochodny, to: dający
dobry dochód. Ewangelijny to: odno-
szący się do ewangelji, ewangeliczny
zaś — to opisany w ewangelji, zgod-

zycja: Dlaboga (wykrz.) nie: dia

ny z nią,

ga, ale dla Boga (rzeczown.) (7). i Całe mnóstwo wyrazów, gdzie ak:

niezrozumiała jest taka

„кч
(Dokończenie nastąpi.)
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Cudowny kolorowy dodatek: p.
punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15. Bilety

 

Z%ChwYT! OKLASKI!
NAJPIĘKNIEJSZY FiLMI

  
BOGDA, CYBULSKI i i in.
Nadprogram: wspanialy koloro-

wy dodatek i in. |

swaOSTREJ
SWIECISZ BRAMIET 
 

Polskie Kino

Šwiatowid
Dziś fenomenalny tenor o bożyszcze 519 i ENIE

 

 

Korona Polskiej Produkcji |

„TPRĘDOWATEJ::
Wiszniewska, Chmielewski, Grabowski i_in.)

t: „Dom dziwów i in.

ki

 

AP dai gł. BRODNIEwICZ, JUNOSZA-STĘ-
POWSKI, BARSZCZEWSKA, CWIKLINSKA,

Uprasza się o przybycie na początki seansów

honorowe i bezpłatnezaieważne й

ZAPAMIĘTAJCIE
Po 2 miesięcznym nienotowanym powodzeniu w Warszawie

Już w tych 66 kąpitalna komedi
dniach w kinie „Helios a udziaiem EUGENIUSZA B 0 D 0

PIETRO WYZEJ
którą publiczność uznała za najlepszą4ą i najweselszą

z dotychczasowych wyprodukowanych w Polsce

Głosy prasy:| „Nareszcie dobry film polski“
„owietna ta komedia nie ustępuje w niczym dobrym komediom za-
gran produkcji, a rozmachem reżyserii, z pomysłami imponuje po-
prostu“
„Od początku do końca uwaga widza jest skupiona a wesołość na
widowni doprowadzona do maximalneggo poziomu.

 
   

HELIOS|
w milionowym
filmie prod.
światowej

Flm ktyry każdego zachwyci.  Nadpr. Dodatek i aktualia. Ostatnie dni.

haterka filmu
„„Mayeriing '* Danielle Darieux' Henry Garat

   

Najpiękniejsza z pięknych, rewel. gwiazda Europy, bo
ulubiony amant

IGPOŃCZZY
Pocz. o g. 2-ej

„POLKI ВОМ
ODZIEŻOWY*
fWILNO.

WIELKA 21
poleca w wielkim

& wyborzeżk

„Ubiory_оОМО
damskie, męskie,

2 dziecinne uczniow-Ą
skie;

a
Cenyniskiej &

PAZ |)
р

20000000000000000000% KUPNO
I SPRZEDAZ į

400000002000200000000

Kupię
całą, używaną cegłę
do 2 tys. sztuk na-
tychmiast. Zgł do
adm. „Dz. Wil" pod
aks A. 802—3

SPRZEDAM
Zna przedmieściu dom

4 pokojowy z ogro-
dem warzywno - o-
wocowym pół hekt.
Światło elektryczne i
wodociąg. Dowiedzieć
się: Wilno, Szope-
nowska Nr. 4, . mle-
czarnia Wiejska.

$ PRACA į
$ PoszukKiw.y ?
40060€000000402:0076

SŁUŻĄCA
do wszystkiego po-
szukuje pracy. Posia-
da dobre rekomen-
dacje. Mostowa 3—6,

TECHNIK
wykwalifikowany
długoletnią praktyką
wykonuje roboty mier
nicze, kreślarskie i
inne solidnie i niej
drogo. Łaskawe zgło-
szenia: Wilno, ul. Po-
łocka 13 m. 8 pod
P. Sz. 102RE)

SIOSTRA || DOM
z długoletnią prakty- nowy, murowany, 5
ką szpitalną i pry- mieszk, na Zwierzyń-
watną, poszukuje po- cu do sprzedania. —
sady lub dyżury przy Dow. się: Sosnowa 1
chorych oraz  wszel- m. 4.
kie zabiegi  pielęg-

 
niarskie, Poważne re- i
ferencje. Wilno, ul. NAGKA į

iWiłkomierska Nr. 3
m. 8 vis A vis kościo-|*992%000000000000009

LEKCJI
ła Św. Rafała.

ŻĘ angielskiego udziela
rodowity amerykanin
Putkowski, ul. Ko-
šciuszki 16—2. 812

 

- SSAC
SEROWAR |

specjalista, długol.
praktyka zagr. po-
szukuje pracy. Wi-|
leńska 52—16 Ko-!

SĘ i OK ae|
, |799000000000000204009.

Zo

DUŻY LOKAL

zarW.

  
$ MIESZKANIA

 

M A R s Dziś z wesołym błyskiem w oczach
z pocałunkiem na ustach

3 świazdy — Joan GRAWFORD,

w fimie „NiE „ufaj „mężczyźnie

   

kreskówka
i aktualia.

Clark GABLE i

 
 

 

 

Owies „RYCHLIK TRYBANIECKI

(najlepszy na lekkie gleby) odporny na rdzę,

kwaliłikowany poleca

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY
SYNDYKAT ROLNICZY
Wilno, Zawalna 9, telei. 323,

NIA HANDLU

 

 

 

Nasiona
kontrolowane przez Stację Oceny Nasion w Wilnie 

nym filmie „DlaciebieMario"
śpiewa AveMaria Wrel” glównej kobiecej wybitna ario
KATHE v. NAGY. Nad program atrakcje
„ GORZUCHOOSKI| pah

 poleca ZAMKOWA 9 anas“ CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH „NE 0-
Zegarki szwajcarskie wyregulowane. Biżuteria, złoto, srebro, Ś ulica Dolna 33. 3 po- wiino, Zawalna 28, tel. 21-48

Platery nowe fasony. koje x kuchnią z Cenni*i na żądanie bezpłatnie skuteczną radę.
'Reperacje zegarków z gwarancją. 3 wszelkiemi  wygoda-
ZnESC" Ti 782|

 

4RANK BUCK I FERRIN FRASER.

„Pėtyi pazury”
Marku, stary, siwobrody. || zmierzchu do świtu.

nosiciela miał się udać w podróżdo | — Nosiciel się niecierpliwi — mó-
Imdyj. Jakieś dziewięćdziesiąt lat te-  wili tubylcy, — Tęskni za Marku.
mit mnóstwo. Tamilów przeniosło się|Niedługo się uspokoi,
na CejloniMarku był Hindusem, nie|| Ale olbrzym nie myślałsięuspokoić
Syngalezem. Rozumie się, chciał od- | Szarpał-się na łańcuchu, nie jadłi
dawać cześć bogom u ołtarzy przod-|pojękiwał gardłowo,' jakby próbując
ików. Na wschodzie tubylcypodtrzy- mówić. Przychodzili inni mahauci,
mują sumiennie związki rodzinne i; żeby się nim zaopiekować, Odpędzał
regularnie odwiedzają krewnych o-|wszystkich trąbą, przy czym małe
raz groby; rodzinne. : ślepia robiły się czerwone ze wšcie-

Tyczy się to, oczywiście, i mał-|kłości. Zaczęli go się bać. Jakiśzły
żeństw. Służący w Kalkucie mawia- |bóg dżungli „opętał nosiciela! Grze-
li do mnie: szny duch nizin wstąpił w olbrzyma!
„ = W. przyszłym tygodniu muszę Aż wreszcie którejś bezksiężyco-
jechać doBurmy, sahib, Już rok nie|wej nocy, kiedy dżungla tonęła w ci-
byłem. Muszę odwiedzić żonę,żeby | szy, a ulice Kandyj świeciły pustka-
znów miała dziecko. mi w stajniach słoni wybuchły strasz

Marku był trochę za stary na ta-| liwe ryki. Dał się słyszeć szczęk
>an>.karsię a. łańcuchów, trzask desek i M chwilę
nić rodzinnymi iętościom. Zwol-| późni tężne nogi zadudniły w
mił się więc i pojechał. Ledwie zdą- Sk. aa '
żył przeprawić się przez cieśninę do Nosiciel się urwał.

j, mosiciel zacząt się denerwo- W. mieście: wybuchło przerażenie.

  

ło schwytać za wszelką cenę! Był chy i pętlice, Nosiciel chwilę im się
świętym zwierzęciem! Przeszło! pięć- |przygładał srogimi, czerwonymi śle-
dziesiąt lat nosił ząb Buddy! km wreszcie zniżył łebi przypu-

O świcie tłum mahautów i sło-|Ścił szybki diabelsko atak. Długie
niarzy rzucił się w gąszcze dżungli kły bodłyipruły niby gładkie, białe
za uciekinierem. Z szukaniem śla- miecze. Kaleczone słonie zawracały
dów nie było kłopotu. Połamane ga- z rykiemi uciekały, brocząc krwią
łęzie zwisały luźno z drzew, trawa z wielkich dziur wbokach. Mahauci
i krzaki były stratowane, na mokra- |na próżno czepiali się swoich wierz-
dłach znaczyły się wielkie, beczko-| chowców. Spadali w grzęzawisko
wate dziury, tropy olbrzyma. |pod straszliwe, tratujące nogi. Je-

Znaleźli go — czterdzieści mil od|den, nadziany na kieł, wyleciał wy-
Kandy, — wzbitej dżungli. Stał pod,|soko w powietrze i spadł z krzy-
skałą. Na widok pogoni ryknął, zni- kiem.
żył łeb i zaśroził trąbą i kłami. Ataikujačy colnęli się i ponownie

Zaczęto wołać o słonie — dwa- |!natarli. Mahautów ogarnął zapał re-
naście sztuk, trzydzieści, czterdzie-|ligijny.
ści, pięćdziesiąt! Tyle, żeby go mo-|  — To nosiciel! Musi wrócić do
gły otoczyć, obezwładnić i pchnąć z| Kandy! Miusi znów nosić Ząb Bud-
miejsca samą przewagą liczebną. dyl Cóż z tego, że kilku z nas zgi-

Sprowadzono słonie z całej okoli-|nie? — to nosiciel!
cy — największe, najsilniejsze z o- Tym razem użyto do ataku dwa-
swojonych robgczych słoni i wszyst-|naście najsilniejszych słoni. Buntow-
'kie słonie myśliwskie, zaprawione do |nik znów: się bronił, rozdzierał kia-
u zrzmienia dzikich braci, łapanych mi, parskał, ryszał, walczył nogami
w: kreale, Ze słoniami przybyłytłu-|i trąbą. Odparł natarcie swoim roz-
гзу mahautów i słoniarzy. Wszyscy wóełecz ij ogromem, powyrywał
kyli gotowi pędzić buntownika do| strzępy mięsa szarżującym słoniom,
Kandy. mazabijał i natratował mahautów.

Do pierwszej próby użyto osiem Na placu (boju zostało ośmiu zabi-
tych. Zwycięzca ryczał wyzywająco, wać, Nie chciał jeść, kołysał się bez-| Zabłysły światła, w mrokach za-

ustannie na boki, nie sypiał... Brzęk |krzyczały głosy, trąbki zwołały wszy
jego łańcuchów rozbrzmiewał od stkich w Kandy. Nosiciela trzeba by-

 sajpotężniejszych słoni. Ruszyły mu-
rem, niosąc na grzbietach czujnych cofnąwszy się pod skałę.

Franchot TONE.
46 Nadprogram: Piękna

EYTYYTYPYYYPYTYTTYCYYYYYYYCYWPPYYYYTYYYYY

REKLAMAW „DZIENNIKU WILEŃSKIM"

JJEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM POWODZE-

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.

  mahautów, zaopatrzonych w łańcu- Wieść usapoPEM Lis

 

 į ł POKOJE
+10200000000000000060

Z SALĄ

do wynajęcia. Sala,
trzy pokoje, dwie al-DO WYNAJĘCIA е :

mieszkanie 5 pokojo-|E0W71 duża szatnia.
* Lokal przydatny ra

we z wygodami, sło- siedzibę stowarzysze- odremoniowane “ да mia. lib na. więkozy
warszta! owiedzie

ragas, A

“| |uDzien. Wileńskiego .
Mieszkania -
poszukuję 2 pok. z CZYTAJCIE

kuchnią Zgł. do adm.|' ROZPOWSZECH-: Wil” & „Kwz Wil dla „K| NIAJCIE PRASĘ
ĖS NARODOWĄ

ALLAD ADSL ELHCDUDTICID GPD WOWODPO

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

czy zwrócić się do największego w Wiinie Zakładu

KOSMETYKA"
*która na wszelkie dolegliwości zewnętrzne Pani znajdzie

JAGIELLOŃSKA 16-6, w godz. 10 19

 

sięgięła do Indyj. Nosiciel Zęba u-
uciekł do dżungli! Wsścielkł się! O-
sA Zalbija ludzi i słonie: jak mu-
chyt!
A w. džiungli pod skałą buntownik

bronił się noc w noc mahautom, któ-
rzy zakradali się do niego w ciem-
nościach z łańcuchami i powrozami,
próbując mu spętać nogi. Ale stale
ich odpędzal, miaždzyt podrzucat na
trąjbie, wdeptywał w muł.
—Gdzie Marku! Nikt mu nie da

rady, tylko, Marku!
Wezwanie poszło za Marku do

Indiyj, żeby wracał, Koleją, okrętem,
na słoniu, na wozie! Na skrzydłąch
pośpiechu! Żeby wracał do dżungli,
do oszalałego nosiciela! Żeby wra-
calł — jak najprędzej!

Marku wrócił, Przyszedł, chwie-
jąc się na nogach, zasapany, zmor-
dowany poklróżą, przygarbiony, z ki:
jem w ręku, którym macał ziemię, by
iść po suchym. Na miejscu walki, oto
czonym ludźmi i słoniami, zastał jat-
ki. Między; drzewami jęczały ranne
słonie. Poharatani kłami mahauci le-
żeli rzędem i wydawali ostatnie
tchnienia. Dwaj zabici, nieruchomi,
wdełptani płasko w błoto, byli zbyt
blisko olbrzyma, żeby ich móc za-
brać.

(D. <. n.)

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, s odnoszeniem do domu lub dkpocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł 6—
CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr, za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
słowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25, Kronika redakcyjna I komunikaty za wierez druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej, Dla poszukującysh pracy 50%: znitki, Administracja

sobie prawo zmiany terminu druku ma. i nie przyjmuje zastrzeżeń miejscu.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. * Drukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1.
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