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Pakt trancusko-soolechi
nie będzie ratyfikowany?

PARYŻ. (Pat). Od dłuższego już
czasu krążą w pewnych kołach par-
lamentarnych pogłoski, jakoby raty-
likacja paktu francusko-sowieckiego
mogła ugrząznąć w połowie drogi
między lzbą Deputowanych a Sena*
tem, zaczynają się przedostawać na
łamy prasy. Wydaje się prawdopo-
dobnem, że wbrew dotychczasowym
przypuszczeniom, izba nie zdoła u-
kończyć dyskusji nad

|

nastąpiłoby dopiero we czwartek
popołudniu. Po uchwaleniu paktu
przez izbę, sprawa ratyfikacji we-
szłaby na porządek obrad senatu,
który jednak, jak zapowiada „Echo
de Paris“ nie okazuje skłonności do

stją. Prawdopodobnie przy tej spo”
sobności wypowie dłuższe przemė-
wienie sen. Laval. Koła lewicowe
przewidują, że w senacie projekt ra-
tyfikacji może napotkać pewne trud-
ności i tem się tłumaczy zdenerwo-
wanie pracy skrajnie lewicowej,
któremu wyraz dała dzisiejsza „ Hu-
manite', oskarżając sen. Lavala o
prowadzenie akcji przeciw  ratyfi-

tą kwestją w| kacji tego paktu. Zdaniem  ONDganut a—222
najbliższy wtorek. Głosowanie więc komunistycznego w senacie przygo”|

* MADRYT. (Pat). Prezydent Za-
mora podpisał wczoraj dekret o
aminestji. Rząd wydał rozporządze-
nie, ażeby ci wszyscy, których obej-

| muje amnestja byli natychmiast wy”
|puszczeni na wolność. Companys
loraz 5 radców generalifadu Kata-
| lonji zostali uwolnieni.
MADRYT (Patj. — Większość

j więźniów kryminalnych w Oviedo ;
| Gijon, którzy zbiegli z więzienia, ko-
rzystając z uwolnienia więźniów po-
litycznych, została schwytana.

GIL KOBLES NIE USTĄPL
MADRYT. (Pat). Gil Robles о-

świadczył dziś przedstawicielom
prasy, że tylko na parę dni opuszcza
kierownictwo stronnictwa. „Action
Popular' pozostawiając jąko zastęp”
cę Jimeneza Fernandezą, Gil Ro-
bles uważa, że jego stronnictwo bę-
dzie odgrywało dużą rolę w izbie, ja-
ko jedno z najliczniejszych.

towuje się niebezpieczna intryga|
przeciw ratyfikacji paktu francusko-,
sowieckiego, która zmierza do tego,|
aby problem ten nie znalazł się na
porządku obrad senatu przed za-
kończeniem sesji.

Kronika telegraficzna
** W Gibraltarze odbyły się wczoraj

wspólne manewry floty i łotnicywa angiel-
skiego. T

** W czasie starcia strajkujących ro- 
przyśpieszenia dyskusji nad tą kwe-

Budżet min. Opieki Społecznej
Posiedzenie Sejmu |

WARSZAWA. (Pat). Na dzisiej- robotnych zmniejsza się powoli, lecz!
szem pienarnem posiedzeniu Sejmu, stale. Rozmiary bezrobocią u nas

ł

i

 

rozpatrywano budżet min. Opieki przerastają oczywiście nasze możli-
Społecznej, który zreferował pos. wości finansowe, mimo to jednak
Tomaszkiewicz. (zachowane zostało dlą robotników

Po referacie zabrał głos p. Mini- zabezpieczenie od bezrobocia, a dla
ster Opieki Społecznej, Jaszczołt, pracowników umysłowych  ubezpie-
który w przemówieniu swem szcze-iczenie na wypadek braku pracy.
śółowo scharakteryzował  działal-| Do reform par excellence nowo”
ność rządu w zakresie rozległych  czesnych należy uznanie przedsta-
zdań powierzonych min. Op. Spo-|wicielstwa robotniczego oraz przy-
łecznej. musowego rozjemstwa w dziedzinie

Najpilniejszą potrzebą górującą |Zatargów zbiorowych rolnych. Re-

nad wszystkiemi innemi jest nie-|formy te dają znaczne wyniki, a
wątpliwie zagadnienie bezrobocia. |ilość zatargów zwłaszcza w rolnic-
P. Minister stwierdza, że liczba bez- |twie, zmniejsza się stale, P. Minister
150553|Z2POwiada wniesienie do sejmiu pro-

Kto „wygrał na loterji?
 

jektu ustawy o układach zbiorowych
w przemyśle i handlu.

1-sze ciągnienie. Zkolei p. Minister szerzej omówił
10.000 zł. 100996. zagadnienia higjeny i bezpieczeń”
2.000 zł. 135808.

botników portowych w Maladze (Hiszpania)
z policją kilka osób zostało rannych.

** Na statku „Gisla”* w porcie Baltimo-

re wybuchł pożar w ładunku saletry.

Sejm czeski zakończył dyskusję
nad budżetem. Deficyt wynosi 6 miljardów
koron.

** W Si Zjednoczonych bezrobocie
wzrosio w ciągu stycznia o 650 tys. ludzi.

** Uwięziono w Paryżu domniemanego
napastnika na Bluma niejakiego  Jonot.

Ma on ręce pokaleczone szkłem z samocho-

du Bluma.

** Do Białogrodu przybył premjer cze-
ski p. Hodża.

** W Bułgarji zakończył się. proces 27
wojskowych oskarżonych o udział w spisku.

2 oskarżonych skazano na śmierć.

** Powódź w Hiszpanie rośnie. W.

Walladollii woda uszkodziła 2 tys. książek

w domu Cervantesa.
** W Kopenhadze rozpoczął się lokaut

ogłoszony przez Irbrykantėw. 100 robotni-

ków straciło pracę.

** Zorganizował się w Paryżu komitet

literacki, który postanowił wysunąć do na-

+

WYWROTOWCY PRZYJĘCI
SPOWROTEM DO PRACY. |
MADRYT. (Pat). Delegacja zło- |

żona z przedstawicieli socjalistyčz-|
nego „Domu ludowego" zwróciła się|
do premjera Azany o przyjęcie z po*|
wrotem do pracy robotników i pra-
cowników umysłowych, usuniętych
za udział w ruchu rewolucyjnym
1934 roku. Premier odpowiedział, że
ponowne przyjęcie tych robotników
już jest postanowione w stosunku do
kolejarzy i pracowników kolei pod-|
ziemnej.

PARYŻ. (Pat). Wczorajsze pr
mówienie premjera Sarraut w lzbie
Deputowanych wywołało ostre ata-
ki ze strony prasy prawicowej,

Przemówienie Sarraut i ostra
forma ataku prasy prawicowej sta-
wia w kłopotliwem położeniu tych
członków rządu, którzy należą do
ugrupowań umiarkowanyca.
tego, że Sarraut w swem przemówie-
niu przedstawił napad na Bluma,
jako nieuniknioną konsekwencję od-
dawna ustalonych planów, zaznacza-|
jąc, że napad na członków „Action!
zapytuje „Le Jour“ — nie jest kom-
promitujące dla ministrów  Dietri,
Francaise" i pobicie dr. Golse po-;
winny być ostrzeżeniem dla prawicy.

 

 

 

Wobec

„Poparli rząd tym razem i komuniści.|
' „Czy jednak tego rodzaju poparcie—
Beauguitte, Nicolle, Thellier, repre- |
zentujących w łonie gabinetu partje

Ruch powstańczy
w Syrji |

DAMASZEK, (Pat). Zamieszki w;
Syrji przybierają już wyraźny  cha-|
rakter powstanią narodowego. Licz-|
ba zabitych, tak po stronie ludności|
jak i wojska, sięga paruset ludzi.
Władze zaczęły stosować system
brania zakładinków, ale bez więk-
szego skutku. Posiłki z Francji przy”
bywają w dalszym ciągu. O ile daw-
niej wśród narodowych działaczy
syryjskich byli tacy, którzy godzili
się na mandat francuski, pod warun”|

|

 
grody Nobla kandydaturę żyda, socjali-

stycznego pisarza niemieckiego von

Ossietzky'ego przebywającego w hitlerow-

skim obozie koncentracyjnym.

kiem wszakże zasadniczej zmiany)
stosunków, to obecnie głosye t zu-;
pełnie umilkły, a natomiast mówi się'
o połączeniu z Irakiem.

, narodowe? Dziennik

Nr. 523
 

AMNESTJA W HISZPANII
SOCJALISTA - WŁAMYWACZ

NA WOLNOŚCI.

MADRYT. (Pat). Ze źróreł mia-
rodajnych donoszą, że Gonzales Pe-
na, przywódca ruchu rewolucyjnego
w Asturji, który kierował napadem
na bank hiszpański w Oviedo, ma
być dzisiaj wypuszczony na wolność.
Pena, który znajduje się w więzieniu
w Burgos, skazany był na śmierć,
lecz następnie kara ta została za”
mieniona mu na 30 lat więzienia.

| asian ii aaa СЕРОН ОН оВОГ WODOKÓS-BZ POZYDOOR OREZPAC

Kłopoty rządu Sarraut
twierdzi, że

wczoraj ci członkowie rządu zada-
wali sobie pytanie, czy możą konty-
nuować swą współpracę w gabine-
cie, którego szef jest wykonawcą
woli partji rewolucyjniej?”
Tpala RIKIOB AAS iai aa

Cdbiėr bez zgrzytu i bez hałasu
Tylko Ci PHILIPS zagwarantunje, -

Na nastawienie nie tracisz czasu

On w lot Ci każdą stację znajduje.

Nie zna co to szumy i szmery,
Radzę więc, tknięty myślą szczęśliwą
Kupuj PHILIPSA, mówię bom szczery

I to koniecznie w FIRMIE „OGNIWO*,

„te wszysikim

Twotmwymaganiom
odpowiadać będzie 25

PRILIPSĄ
SUPERHETERODYNA z OKTODĄ

7 obwodów sirojonych zdu-

miewająco  selekrywność
czarujący ton. wielka re-

serwo mocy Ora2 urządze-

nie przectwzanikowe. dzio-

łające z niespotykana pre- |_

cyzią O przyiem...

syriam ralaliny Philipsa: zaliczko & 3%Ф
taży miesięczne po sl SLS

„do nabycia

   
 stwa pracy.

Na zakończenie p. Minister scha-
rakteryzował stan zdrowotności
„Polsce oraz działalność ośrodków
zdrowia. ,

|
D i iki BADAŁ 1 BTIBOZOEEDRIKCSŚ AnaR OZ PERTWAOAZDOAPRE ;

KOMUNIKAT
SEKCJI ROBOTNICZEJ PRZY STRONNICTWiE NARODOWEM;
Dziś, dnia 23-go lutego o godzinie 4.30 popołudniu, w sali Stron-
nictwa Narodowego, przy ul. Mostowa 1, odbędzie się drugie skole:

Zebranie Członkowskie Sekcji Robotniczej
Stronnictwa Narodowego.

(Wstęp tylko za legitymacjami członkowskiemi.)
Na którem przemawiać będą: Piotr Kownacki na temat „NACJONA-
LIZM W EUROPIE*; Paweł Sperski — „OBECNA SYTUACJA ŚWIA-
TOWA"; Alired Kojer — „OBECNE RUCHY POLITYCZNE W POLSCE".
Prosimy tych kolegów robotników, którzy mają zamiar zapisać się na członków Sekcji
Robotniczej Stronnictwa Narodowego, o wcześniejsze zapisywanie się w Sekretarjacie,

który jest czynny codziennie od g. 11 do 3 i od 6 do 7 wieczorem.

ROBOTNICY!

1.000 zł. — 56240 73074 180243 193629,

2-gie ciągnienie,

25.000 zł. — 23634.

2.000 zł. — 9401 41164 160947.

1.000 zł. — 28005 132321 134714.

Za wzorem narodowej robotniczej Łodzi, zapisujcie się do Sekcji
— Robotniczej S. N.

Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Połskii

ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO.

ki
|

|
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ZIO WŁAGODNYM JRODKIEM PRZECIW ||FRANCUSKIE Ri NAWĘNIA

"nl GiAMBARS ЕЫ
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' WILNO, S-to JANSKA 9.
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Po wyborach
w Hiszpanji

Tłumne demonstracje
w Madrycie
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W poniedziałek 24 lutego w OGNISKU AKADEMICKIEM, Wielka 24.

ZABAWA WSZECHPOLAKOÓW
Początek o godz. 22-ejWstęp 0.99 gr.

  

Falowanie w Hiszpanii
  

Dojście do władzy w Hiszpanii z grupy środkowej, a następnie, gdykilku polityków z grupy radykzino-
[Š.p. Ks. Józef Songin

19-g0 b. m. w społecznej p. Lerroux, z jego bratan

ctwem p. Azane'y, po głosowaniu z
i6-g0 b. m. w wyborach do Kirte-
zów, nie wróży nic dobrego kra'owi,
który nie może wybrnąć z zaburze
nia prawidłowego rozwoju od; czasu
sześcioletniej dyktatury p. Primo
de Rivera'y. Przesunięcia z prawa w
lewo i naodwrot są gwałtowne : da-*
lekie. Falowanie tamtejsze widoczne
jest w przebiegu zdarzeń, od lat z
górą dwunastu,
dużą rozpiętośtią odchyleń.

Dyktatura jen. Primo de Rivera'y.
od września 1943 do listopada 1929,
władała na powierzchni życia, czę
sto nawet z pzorami pewności sie
bie i z chełpliwością, ale tem moc
niej pod powizrzchnią gromadziły
się nastroje : dążności przeciwne
płynące z niezadowoleń, uzasadnio
nych uciskiem politycznym i złą
gospodarką. Aifons XIII-ty usiłowa!
nawrócić naste»nie, w ciągu roku z
śórą ,od listopada 1929 do kwietni-
1931, do rządów prawnych, powie-
rzając zadanie tego przejścia jen.
Berenguerowi : następnie adm. Az
narowi, ale niecuęć i nieuiność kra

* ju były już zbyt głębokie. Gdy wy:
bory samorządwwe z 12-go kwictnia
1931 odsłoniły te uczucia i poglądy
ludności, wśród objawów niemałege
podniecenia, Alions XIII-ty opuścił
14-g0 kwietnia 1931 Hiszpanię, a
nazajutrz, 15-40 kwietnia 1931, ob-
wieszczono republikę z p. Alcala
Zamora na czele rządu. Pierwsze
wybory do republikańskich Kerte |
«ów z 28-go czerwca 1931 potwier

rządu pod przewodni- p. Leroux nie uzyskał poparcia . ! :

Barriosow. kiem włącznie, uwikłało się w brud:

odznaczającyn. się
Isię do 250-ciu rniejsc,

Kortezach, p. Martinez
z tej samej grupy, ale już tylko ce- ne sprawyprz *kupstwa, co stwie: +

łem przeprowadzenia nowych wybo-, dziła w paździe.niku 1955 komis':

rów.

W wyborach
3-g0 grudnia 1933 zupelna
Lewica z 250-ciu miejsc
zach spada do około 100 zaledwie,
w czem 50-ciu socjalistów, w środki
jest około 100 posłów z silną grupą
p. Lerroux, a na prawicy, zbliżającej

| wybija się na

! схо!о katolicko - narodowa grup!
Accion Popuiar z ruchliwym mło
dym politykiem p. Gil Roblesem n:
czele. Powstaje większość prawicc-
wo-środkowa, o
rząd pod przewodn. p. Lerroux od
grudnia 1933, potem krótko p. Sam
pera od kwietnia do października
1934, potem zn>wu p. Lerroux do l;
„topada. Były io zatem dwa lata na
wrotu ku umia:xowaniu.

Załamanie « ę tego kierunku na

 

stąpiło z dwu powodów. Po pierwsze;
AAAT AIi ASIAINTO

U ludzi, cierpiących na żołądek, kiszki
i złą przemianę materji, stosowanie natu-
ralnej wody gorzkiej Franciszka-Józeta po-
budza prawidłowość funkcji narządów tra-
wienia i kieruje odżywcze dla organizmu
soki do krwiobiegu. Zalecana przez lek. |

z 19-go listopada i;
zmiana ; GU. e.

w Korte- między prezydentemi republiki p. Za-

którą opiera się,

śledcza Kortezów, wobec czego p.
Lerroux ustąpi z kierownictwa rzą

Powtóre zaznaczył się zatarg

mora a najsiln:jszą grupą prawicy i
| większości, której przewodcy p. Gil
'Roblesa nie chciał on powołać do
steru, uważając go za niepewnego
|iepublikanina. Próba mniej wyraź-
nego rządu pod przewodnictwem p.
Chaparieta'y z listopada 1935 nie
„znalazła poparcia większości prawi-
'cy i środka, podobnie jak takaż pró-
ba rządu, na którego czele stanął w
grudniu 1935 p. Portelą Valladares.
(ówczas, od 3i-go grudnia r. ub.,

rząd p. Portela Valladares prze-
kształcony został na pozaparlamen-
iai i rozpoczął 7-go stycznia 1936
| Kortezy, z wyznaczeniem wyborów,
t.j. głosowania głównego i šcišlej-
m. na 16-ty lutego i I-szy marca
e,

!

| | Juž pierwsze glosowanie 2 16-60
ib, m. dało taką przewagę lewicy, że
19-go b. m. Portela Valladares ustą-
pił, a do steru rządu wrócił p. Azana.

Stanisław Stroński,

Dziś dopiero, po przez mrozy,
zadymkę i zaspy śnieżne, doszła
mię w mojej samotni wiejskiej wieść
żałobna 0 zgonie ś. p. ks. Songina.
Niechże mi wolno będzie, choć z tak
znacznem, zgoła kompromitującem
dla starego dziennikarza opóźnie-
niem, nadużyć gościnności _„Dzien-
nika Wileńskiego", by na Jego ła-
mach zamieścić tych kilka słów, ni-
by skromną wiązankę  kwiecia je-
siennego na zaśnieżony kurhanek
szczerego przyjaciela i wiernego
współtowarzysza pracy, w czasach
i warunkach niezmiernie ciężkich,
pod knutem cenzury moskiewskiej
i pod batem okupacji niemieckiej.

Jeżeli św. p. ks. Songin cieszył się
w Wilnie szczerą sympatją i popu-
larnością, to dla tego, że się nigdy o
tę popularność nie ubiegał. Usta je-
go brzydziły się gładkim  frazesem,
towarzyską obłudą, wszelkiem kar-
jerowiczostwem — szorstkim niekie-
dy, a zawsze prawdziwym był w sło*
wie i stosunkach, ale pod tą chropa-.
wą powierzchnią żarzyła się dusza
zacna, prawa, ogniem wielkiej, szcze
rej miłości, miłości Ojczyzny, bliź-
niego, a zawsze w Chrystusie Panu
Jego kapłańskim zasługom i cnotom

 

Jubileusz prof. J. Bułhaka
Koło -Miłośników Wilna i Wileń-

'szczyzny przy Wil. Oddziale Pol.
tych rzeczy rozdzielić i inaczej nie-
można zrozumieć twórczości J. Buł-
haka.

wartość naukową i estetyczną.
Książki Bulhaka, a jest ich szereg

znaczny, ujmują nietylko swą treścią

į|

dziły przesunięcie się nastrojów na' Tow. Kraj. urządza dziś o godz. 7-ej
łewo, gdyż aa 470 miejsc ogółem wiec. w lokalu Związku Zawodowe-
lewica zdobyła ponad 250 głosów, w go Literatów Polskich zebranie, po-
czem socjaliśc: 114, środek z grupą
radykalno - społeczną p. Ler:oux
blisko 100 głos w, prawy środek p
Zamory około 0, grupki pomniejsz.
około 50, tak :z na prawicę został:
iedwie 40.

Po uchwaleniu i ogłoszeniu 9-$-
grudnia 1931 gł«wnej części nowej
konstytucji republikańskiej, prze
szedł p. Alcala Zamora na stano
wisko prezydeatą republiki, a pre
zesem rady ministrów został p. Aza
na, ten sam wtaśnie, który
vbecnie. Rządzi” wówczas przez bli
sko dwa lata. ibyły to rządy o bar:
dzo czerwonem zabarwieniu, Usta
wodawstwo rcine oparto na wy
właszczeniu, częściowo z odszkodo |

wraca,

'święcone trzydziestoleciu pracy ar-
j tystycznej prot. Jana Bułhaka.

Prof. J. Bulhak jest fotografem
artystą, jest jednym z pionierów fo-
tografiki, sztuki bardzo młodej, któ-
ra obecnie zwycięsko podbija świat.
Jan Bułhak rozpoczął swój trud ar-
tystyczny samotnie bez _ żadnych u-
bocznych wpływów. Syn naszej zie-
mi, zrośnięty z nią miocno z: dziada
pradziada, w: poszukiwaniu środków
artystycznego wypowiadania się, na-
trałia na aparat fotograficzny i —
jznajduje swe powołanie. Bułhak w
bardzo prędkim czasie / zrozumiał
wartości istotne aparatu fotogra-
ficznego, wcziił=się w jego możliwo-
ści, zrozumiał zalely i wady, by
wreszcie uczynić narzędziem zupeł-

Dorobek artystyczny Bułhaka to| zawsze barwną i zajmującą — od-
fotografje i książki. Bułhak jest poe-|znaczają się one niezwykle jędrnym,
tą krajobrazu polskiego i od lat nie-|obrazowym stylem. Oprócz utwo-
strudzenie przemierzą Polskę wzdłuż |rów, które zaliczyć trzeba do litera-
i wszerz, gromadząc jedyny w swo- | tury pięknej, Bułhak napisał wielz
im rodzaju zbiór, inwentaryzujący studjów naukowo - estetycznych, jak
piękno naszej Ojczyzny. Zbiory te „Fotografika”, „Estetyka światła”
są już uporządkowane i tworzą 150 i in.
tomów: po 50 zdjęć w: każdym. Mają Z okazji jubileuszu zasyłamy p.!
one wielką i często niezastąpioną J. Bułhakowi gorące życzenia dal-

„szej, owocnej pracy. |

Rozkład rekolekcyj w kościołach m. Wilna
1. Rekolekcje parafjalne w kościele wieczoremi trwają przez 3 dni 19,|

po-Bernardyńskim w niedzielę I po- 20 i 21 marca — nauki o godz..6ra- |

w okresie Wielkiego Postu w 1936 roku 1:

złożono już w dniu pogrzebu hołd
zasłużony ze strony bardziej ode-
mnie powołanej. Że swej strony
pragnę jedynie zaznaczyć, iż była to
naturą prostolinijna, która nieznała
kompromisu ze złem, chociaż nie-
wiedzieć jak zamaskowanem, nie-
znała zwłaszcza kompromisu z włas
nem sumieniem — szła drogą prostą,
oświetloną pochodnią wiary, wyto*
czoną przez poczucie obowiązkui
miłość ojczyzny, -niezbaczając o włos
ani w prawo ani w lewo, zwalczając
mężnie wszelkie przeszkody, głucha
na wszelkie pokusy. Poznałem z tej
strony św. p. ks. Songina zwłaszcza
czasu naszej współpracy pod okur
pacją niemiecką, kiedy wszelkie in-
spiracje ze strony władz okupacyj-
nych, niekiedy pozornie zgoła nie-
winne, potrafił odpierać z nieugiętą
stanowczością i hartem, niebacząc
na grożące, najcięższe represje.

 

Jedną tu jeszcze pragnę podkre:
lić zaletę zmarłego: jego niepospoli:
ty talent finansowy, tak niezmiernie
rzadki w naszem społeczeństwie, a
'tak bardzo potrzebny. Nie był on 2
tych którzy „mierzą siły. na zamia-
ry' a kończą bardzo prozaicznie
bankructwem. Do św. p. ks. Songina
da się raczej zastosować słowo
Goethego „In der Beschrūnkung
zeigt sich erst der Meister"(„W sa-

waniemi nikłem, a częściowo bez od-.
szkodowania, nad ustawodawstwem
aobotniczem czuwał jako minister
pracy skrajny przewódcą socjal'-
styczny p. Largo Caballero, a szcze-
gólnie jaskrawo zaznaczyły się prze |hak także pisze.
śladowania katolicyzmu posunięte aż! Może pisać o tem,
do wypędzenia niektórych zakonów|czyma tak, jak może przedstawić to
: paru biskupów. Szło to wszystko oczom widza w obrazie. Lubuje się
tak. daleko, że bardziej umiarkowa słowem, pieści je tak samo, jak swo-
ny prezydent republiki p. Zamora je obrazy. Czytając opis krajobrazu,
doprowadził ć» ustąpienia p. Aza j widzimy jego dzieła fotograficzne i
na'y 8-go września 1933, powierzając Gżyrawko, oglądając je, przypomi-
ster rządu p. Aleksandrowi Lerroux' namy sobie słowa poety. Niemożna

WIELKIE MIESZKANIA

nie podatnem, podporządkowanem
zadaniom swego  posłannictwą —
stania się narzędziem nowej sztuki.

Bułhak nietylko fotografuje, Buł-
Bułhak jest poetą. 
 

PRZERABIASZ NA MAŁE? Į zais ovgodz.3wieczorai rwaia
1

co jest przed о-,

stu — 1 marca, początek 0 godz. 6
wieczorem i trwają przez tydzień do'
12 niedzieli postu — nauki o g. 6 wie-
czorem. || !

twinów w kościele św. Mikołaja w!
| niedzielę I postu — 1 marca — por
"czątek o g. 6 wieczorem i trwają|
przez trży dni: 2, 3i 4.marca — na-;
uki o godz. 6 rano i 5 wieczorem.

3. Rekolekcje dla Tercji św: Fran-
ciszka'i św. Dominika w kościele
O.O. Franciszkanów —początek we
środę po l-niedzieli postu 4 marca o
godz. 6 wieczorem. i trwają przez
trzy dni 5, 6 i 7 marca — nauki o
godz. 6 rano i 6 wieczorem.

4, Rekolekcje parafjalne w ko-
ściele Niepokal. Pocz. N. M. P. w
niedzielę il postu — 8 marca —po-

 
1į

przez
nauki o godz. 6 rano i 5 wieczorem.

no i 6 wieczorem,

8. Rekolekcje parafjalne w ko-
ściele św. Rałała w niedzielę 4 postu
— 22 marca — początek о godz, 6

2. Rekolekcje parafjalne dla Li- wieczorem i trwają przez 3 dni 23,
'24i 25 marca — nauki o godz. 6 ra*
no i 6 wieczorem.

9. Rekolekcje parafjalne w ko-
ściele Ostrobramskim we środę. po
niedzieli 4 postu, 25 marca — po-
czątek o godz, 5 wieczorem i trwają
przez 3 dni 26, 27 i 28 marca — na-
uki o, godz. 9 i pół rano i 5 i pół wie-
czorem. ;

10. Rekolekcje parafjalne św. Ja-
na i św. Ducha w kościele św. Ducha
w niedzielę Męki Pańskiej (niedzie-
la 5 postu) 29 marca — początek o
'godz. 6 wieczorem i trwają przez 3
«dni 30, 31 marca i 1 kwietnią — na-
uki o godz. 6 rano i 6 wieczorem.

11. Rekolekcje paraljalne w ko-

|moograniczeniu wykazuje się praw
1 * * m * *
dziwe mistrzostwo ). Nie znosił —
według własnych słów Jego—,fan:
tazji Ikawalerskiej“. Co robił, tę ro-

'bił na trzeźwo, solidnie na podsta:
„wie ścisłych - obliczeń, przęprowa-
"dzał konsekwentnie, nie obiecując
za dużo, spełniał  najsumienniej
wszystkie zaciągnięte zobowiązania,
to też nie pozostawił po sobie naj:
mniejszej krzywdy ani żalu, jeno pa:
mięć  wdzięczną ze strony tych
wszystkich, którzy. mieli szczęśliwą
sposobność z Nim. współpracować,

Podobało się „ Wszechmogącemu
tę pełną hartu 'ńaturę postawić na
ostatnią, najcięższą próbę, dotknąw-
szy Go jedną z najstraszliwszych
chorób, może dla tego, by dać in-
nym przykład, jak prawdziwy chrze
ścijanin znosi najcięższe cierpienia

i Kiedy przed paru miesiącami odwie:

B. 6. K. udziela kredytu!5.555uci
== j stu we środę 11 marca — początek

ysSeas Taro я o g. 6 wieczorem i trwają przez trzy
« 11 dni 12, 13:i 14 marca — nauki о g. 6

Y

wieczorem.
6. Rekolekcje paraljalne w ko-

Tegoroczny kiermasz ludowy wjśw. Kazimierza i wyruszy stąd naj. 1. Rekolekcjeparafjalne w ko-

dniu św. Kazimierza w Wilnie z ini-|pl. Lukiski. Na czele pochodu jechać ściele św. Piotra i Pawła we środę

 

16, 17 i 18 marca — nauki o godz. 6
rano i 6 wieczorem.

ściele Serca Pana Jezusa we środę dziłem starego druha, widząc Go w
po niedzieli Męki Pańskiej (5 postu); beznadziejnym już stanie i próżno
1 kwietnią — początek. o godz. 6 szukając jakiegoś odpowiedniego sło
wieczorem i trwają przez 3 dni 2, 3 | wa pociechy, wybąknąłem coś w ro-
i 4 kwietnia — nauki o godz. 6 dą aju poprzedniego zdania, w офро-
ino i 6 wieczorem. wiedzi, pozbawiony już wtedy. cał:

х kowicie głosu, uśmiechnął się dziw-
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'nie pogodnie i dobrotliwie pogrozil

"uni
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| mi palcem.

| Zaiste, ten skromny kapłan ka'
i tolicki spełnił w swe: pokorze chrze
iścijańskiej to, co ongi, dotknięty tą
isamą chorobą (rak gardlany) cesarz
Niemiec, Fryderyk III przed šmier-

„cią doradzał swemu wyrodnemiu sy-
imowi, Wilhelmowi II: „Lerne leiden

    

  

  

ściele WW. Świtęych w niedzielę III

ywy Zw. Propagandy Turystyki| będzie rycerz przybrany w zbrojęj PO niedzieli 3 postu 18 marca o g. 6

postu — 15 marca — początek o g.
5 wieczorem i trwają przez trzy dni

ować będzie w wiele atrakcyj-|symbolizujący rycerskie
imprez.

 

  

 

   

tradycje |

wycięczek przybywających do|asysta, pojazdy szlacheckie, wozy
1 na kiermasz należytezorgani-| ze służbą, a potem tłum mieszczan i

zwiedzania zabytkówmia-| chłopów. Drugą część chodu re-
sta, przedstawienia w teatrach wi- prezentować będzie ilno nowo-
leńskich, pokaz tańców ludowych, czesne, a więc wozy dekorowane
rewję luter it. p. Największe zain” przez instytucje społeczne, młodzież
teresowanie wzbudzi pochód, jaki akademicka, młodzież szkolna, fir-
odbędzie się w dniu 4 marca. Po- my handlowe i przemysłowe.

I
Program  przewiduje| Wilna. Za rycerzemi pojedzie konna,;J, W, P. Dr. DOBRZAŃSKIEMU AE

w Wilnie,
Za pomyślne dokonanie poważ-

nej i ciężkiej operacji oraz troskli-
wą opiekę podczas choroby, skła
damy tą drogą serdeczne podzię-
Ikowanie,

Antoniostwo Hołowniowie
Kolonja Wileńska. chód ulormuje się przed kościołem!
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ODWOŁANIE ĆWICZEŃ. Е
Zgodnie z obowiązującym regula-

minem w wojsku zawieszono ćwicze-
nia na otwartem powietrzu na czas,

w qm $dy mrOZY przekraczają 15 stopni, h|

ohne zu klagen' („Ucz się cierpieć
| bez skargi”).

| Kończąc tych kilka słów wspo*
mnienia, pragnął bym na drogiej
mogile położyć ten napis:
„Bonum in vita certavit certamen.

I. niech Mu świeci światłość
wiekuista

Na wieki wieków — Атеп'
` Jan Obst,

 

 



 

- ODWROTNA
"STRONA MEDALU
"Sądziś dwa:języki literackie w Pol-

sce, 'które oba nazywają się polskie-
mi. Jeden jest właściwym językiem

polskim, drugi polsko - żydowskim.
Ten drugi odznacza się tem, że nie-
tylko używa złych form, złych: zwro-
tów; że:nie rózumie często znaczenia

polskich wyrazów, ale że ustalone, ja-

sqo określone pojęcia określa po swo-

jemu, wyrazami fałszywemi, bo to w
interesach Żydów jest dogodniejsze.

Używają go nietylko Żydzi, ale i wie”

lu, niewątpliwych z pochodzenia Pola-
i „ków, którzy się od Żydów uczą lub ich

inieresom, jak mogą, służą,
*"Na jarmarku «w jednem z naszych
miasteczek stał gospodarz ze wsi i

targował coś u Żyda. Do niego pod-

szedł inny gospodarz i zapytał go:
j— Cóż tyz Żydem handlujesz? Są

przecie stragany polskie, katolickie.
"Wziął go pod rękę i poprowadził w

kierunku straganu polskiego.
*Na to rozległ się krzyk, przez wiele

gardeł powtórzony: „gwałł”, „rozbój”,
„napašė“..,; ;

Nie było żadnego gwałtu, ani rozbo-
ju, nikogo ie napadnięto. Panował
wzorowy spokój.. Tylko poważny go-
spodarz polski, ciesząc się, że widzi

na jarmarkupolskich straganiarzy i że

mógł u nich.kupiė, co mu bylo po-
trzebne, poinformował o tem nieświa-

domego sąsiada i z początkami pol-

skiego handlu w miasteczku postano-
wiłgo zapoznać. Żydzi to w swoim
t.zw. polskim języku nazwali „gwal-
tem" i „rozbojem”. Używanie fałszy-

wychwyrazów na znane i zrozumiałe
pojęcia jęst tu aż nadto jaskrawe. I

używanie ich jest świadonie, czynione

w” wyraźnym: celu, :

 
|
Ii

"Niėzawodnie nietyłko nasza wieś ,
fest-przeludniona į nie ma dosyć pracy
dla swych ludzi. I miasteczka są za-

tłoczone Żydami, których byt nie jest|

rajem.Powojennę lata zmusiły. boga-
tych Żydów, nawet amerykańskich, do
dostarczania pomócy finansowej na-
szym. Żydom  małomiasteczkowym w

' 'рй!.і__{{*'ів požyczkowych bezprocen.
tówychi £ p, tem bardziej, že opa-
nowanie przez nich mniejszego handlu,

stanowi podstawę dla fortun żydow-
skich w większych miastach.
Łatwo też zrozumieć, iż Żyd pa-

trzy na-mieszkańcawsi, osiedlającego

się w miasteczku, a zwłaszcza biorą-

cegosię do handlu, jako па wroga,

czyhającego na jego życie. On się nie

przejmuje położeniem naszej wsi, on
tylko uważa, jż miasteczko i jego han-
del należy da niego, on tylko na Po-
ląka, który w te dziedziny wkracza,
patrzy jako na napastnika, który
€hce mu odebrać zarobki, a handlowa-
nie Polaków z Polakami w Polsce za-

wsze jest gotów nazwać. „gwałtem”,

-„rozbojem'. : į

uTe jego pojęcia podziela inteligen-

Ėja żydowska, której nie obchodzi.

sprawa przeludnienia naszej wsi, która

zagarnięte. przez Żydów nasze mia-
„steczka uważa za utrwalone i uświę-
conę.swoje posiadanie, a wszelkie

próby rozwinięcia pracy w miastecz-
ku, zwłaszcza handlowej, ze strony

naszej młodzieży. wiejskiej uważa za

„najgroźniejszy przejaw. „antysemityz-
mu”, za wyraz „dzikiej nienawiści”,
ża.„zoologiczny nacjonalizm" i t. p.

Nie myślimy przekonywać Żydów,
Żeludność polska jch szczególnie ko-
„cha, nawet, że na tę miłość zasługują.
Gdyby wszakże, Żydzi byli najdosko-
malszymi, najzacniejszymi ze wszyst-
kich ludów ziemi,.to gdyby chcieli,
zrozumieliby, że my nie możemy do-
puścić do tego, żeby w Polsce jakie- |
kólwiek pole pracy dla Polaka było

zamknięte. Zwłaszcza dziś, wobec:
groźnego dla przyszłości naszej o'czy-
znv przeludnienia i nędzy naszej wsi,

_ radujemy się, że część jej młodzieży o-

twiera sobie pole pracy w miastach i
miastęczkach.Ten prąd jest dowodem
żywotności naszego narodu, który ma
siły. do bujnego życia i chce żyć, a nie
stopniowo zamierać.

Jeżeli niętylko nam, ale i Żydom jest

šaciasno napolskiej ziemi, to nasze

 

1920119356—
Obóz narodowy w. Polsce był prze”

ciwnikiem tej polityki i tych działań,
które doprowadziły w r. 1920 do woj-
ny polsko-rosyjskiej. Gdyby obóz ten
miał wówczas wpływ decydujący na
politykę państwa polskiego, nie -by-
łoby polityki mającej na celu rozbi-
cie jedności rosyjskiej przez wysunię*
cie zagadnienia ukraińskiego, nie by”
łoby prawdopodobnie doszło do za*
targu zbrojnego między Polską a: So”
wiełami. W chwili wszakże, gdy. w
wyn'ku  zatargu wojska sowieckie
znalazły się pod Warszawą stanęły
żywioły narodowe w pierwszych sze”
regach tych sił społecznych. które się
najazdowi przeciwstawily..,

Dziś opinja całego świata docenia
znaczenie europejskie bitwy pod
Warszawą. Nikt dziś nie może wąt-
pić, że Polska powstrzymała wów”
czas pochód bolszewizmu na Euro"
pę zachodnią. Gdyby w roku 1920
Warszawa była padła, a armja bol:
szewicka zajęła Polskę, to nie byłoby
dziś państwa polskiego a jeśo miejsce
zajmowałaby jedna ze stederowanych
republik sowieckich; dzieje Europy
zachodniej zaś potoczyłyby się inną
zgoła koleją,
Z doświadczeń r. 1920 wynika też

z całą oczywistością, że realną zapo-
rą dla pochodu komunizmu ze wscho-
du na zachód jest Polska, naród pol*
ski żyjący zgodnie ze swoją tradycją,
ze swoją psychiką i ze swemi potrze”
bami,
O doświadczeniu tem i o płyną*

cych z nieśo wnioskach warto sobie
przypomnieć w chwili obecnej, Bo rok
1936 posiada I'czne podobieństwa z
rokiem 1920. Podobnie jak wówczas  odbywa się ofensywa komunistyczna
na cywilizację zachodnio-europejską. |

 

Tylko metoda się zmieniła. W r. 1920
była 'to ofensywa zbrojna, armja s0-
wiecka miała się stać nosicielką ideo-
logii komunistycznej, : odegrać tę sa-
mą rolę w .Europie w służbie komu-
nizmu, jaką na początku wieku XIX
odegrał«Napoleon I w.służbie idea-
łów: Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Obecnie ofensywa komunistyczna po”
słuśuje się metodami politycznemi i
dyplomatycznemi, ›
Hasłem politycznem jest walka z

„łaszyzmem'”, posunięciem taktycz*
nem porozumienie z masonerją i u-
tworzenie w państwach zachodnich
„Frontów Ludowych” poza któremi
stoją loże i jaczejki. Zwyc'ęstwa wy”

rcze w Hiszpanii i we Francji ma-
ją powołać tam do rządów swoistą
„kiereńszczyznę”, która utorue dro"
йе` 40 rządów „robotn'czo”włościań*
skich” i czystego komunizmu. So'usz-
nicy tacy jak radykali i socjaliści bę”
dą wówczas, porzuceni a nastanie
czas na czysty komun'zm. ы

Równolegle z tą akcją wewnetrz-
"ną w państwach Europy zachodniej
idzie międzynarodowa akcja dyplo-
matyczna — zbliżenie angielsko'so"
wieckie, pakt  trancusko-sowiecki,
osaczanie i okrążanie Włoch. Ma. to
doprowadzić naiprzód do obalenia fa-
szyzmu we Włoszech, potem do zni*
weczenia hitleryzmu w Niemczech a
wreszcie do usunięcia niebezpieczeń*
stwa zapanowania Obozu narodowe*
$o w Polsce, Mylą się i łudzą ci, któ”
rzy sadzą, że dzisiejsza akcja dyploma"
tycznia, rozpoczęta w czasie zjazdów
niedawnych dyplomacji w Londynie i
w Paryżu, jest skierowana przeciwko
Niemcom; przedmiotem jej jest hit-
leryzm; gdyby Hitler upadł zmienłby
się natychmiast stosunek polityki ma-  

! dobrych

sonerji- i komunizmu *' do Nięmiec —
przestałyby one być'znienawidzonym
wrośiem....
W tem nowem położeniu, jakie się

wytworzyło w r. 1936, musi być Pol-
ska, podobnie jak w roku 1920 real-
иа przeszkodą na drodze do skomu*
nizowania Europy. Są przeto fikcją
i złudzeniem wszelkie pomysły zape-
wnienia pokoju i spokoju Etropie'z
pominięciem Polski lub przeciw Pol-
все. i

Państwo nasze pragniei potrzebu”
je poko'u i spokoju. Naród polski chce

sąsiedzkich stosunków. z
Rosją, nie ma w planie wtrącania się
w panujące tam: stosunki, nie zamie”
rza ani walczyć na terenie rosyjskim
z panującym tam ustrojem politycz”
nym i społecznym, ani też nie.sta-
wia sobie celu rozbijania Rosji przez
popieranie takich ' lub innych dążeń
narodowościowych. Lecz narod nasz
nie chce komunizmu ani u siebie, ani
też wśród narodów Europy: zachod-

niej. `
Geografja i historja sprawia'ą, 2e

przeznaczeniem naszem jest przeciw*
stawienie się dziś pokojowej 'penetra”
cii komunizmu tak samo,jak w 1.1920
przeciwstawiliśmy sią jego penetracji
zbrojnej, Podobieństwo między r.. 1936
i r. 1920 poleda także na tem, że tak
jak wówczas obóz nasz był przeciw-
ny polityce prowadzącej dot zbrojne-
go zatargu z Rosją, tak dziś jesteśmy
przeciwni wszelkim usilowan'cm wy-
wolafia wojny w Europie, bó wedłuś
wszelkiego prawdopodobieństwa woj*
na taka doprowadziłaby do śwałtow'
nego ataku komunizmu na narody
Europy zachodniej i mosłabysię za”
kończyć jego zwycięstwem. -

Ss. K.

Szkoła wyznanitwa na Górnym Śląsku
W odpowiedzi na uwagi KAP-wej o

stanie prawnym szkoły wyznaniowej
na Górnym Śląsku .„Foiska Zachod”
nia" umieściła artykuł, w którym
nisze, że charakter szkoły śląskiej
wcale nie jest zagrożony i że pozosta-
nie nadal wyznaniowym, chociażby się
nawet napisy na budynkach -szkol-
nych zmieniło. Przyjmujemyto pu
bliczne oświadczenie „Polski Zachad-
niej'. chętn'e do wiadomości, Społe"-
czeństwo jednak do takich „abewnień
słownych nie ma zaufania, jeżeli czy*
ny idą w innym kierunku, Wbrew
przepisom ustawy z 28, IV. 1966
zmieniono już np. szkołę wyznanio*
wą na symultanną w Pszczynie, w
Siemianowicach: a w innych miejsce*
wości czyni podobne starania.

Z tem większem zastrzeżeniem pa*
trzy ludność katolicka na wymazy*
wanie napisu katolickiego na budyn
kach szkolnycch, Czy wymazywanie
napisów tych przyczyni się do wew*
nętrznego zespolenia głęboko religij-
nej ludności śląskiej z Macierzą, o
tem bardzo wątp:my. Trzeba było być
świadkiem scen przy wymazywaniu
napisów katolickich na budynkach
szkolnych np. w Szopienicach. Trze*
ba było widzieć oburzenie. Judności,
jakie towarzyszyło temu aktowi.

Należy wyraźnie podnieść, że my”
lą się ci, co przypuszczają, že obu-
rzenie to jest dziełem sztucznie wy*
twarzanem, czy też dzielem  dewo-
tek lub pobożnych doktrynerėw.
Możemy zapewnić. że jest to żywioło”
wa reakcja ludu katolickiego, głębo*
ko przywiązaneśo do tradycyjnej
szkoły katol'ckie;, która do tego,
czem jest i ma być, otwarcie naze-
wnątrz się przyznaje, 8

Kto ponosi winę? Ośólnie jest zna-
nem, że przywódcy P. Związku Na-
uczycielskiego „Ogniska” zawzięcie
dążyli i dążą do zmiany dotychcza*
sowych napisów, ci sami, co uparcie
dążyli i dążą do zmiany samego cha*

rakteru wyznaniowego szkoły. Lud
wvczuwa, że usunięcie nap'sów ka”
tolickich ma być pierwszym krokiem
do usunięcia katolickiego charakteru
szkoły, i dlatego broni swych nieza-
przeczalnych praw. Chociaż więc
zmiana napisów nie zmienia charak-
teru szkoły, jak zapewnia „Polska
Zachodnią” ' za miarodajnemi czynni-
kami, me to ieskos ten-
dencjami | dział: ią „Ogniska“ u-
„waža, že czujnošė jego jest na miescu
i kón'eczna, Bo czuwając widzi, że w
poszczególnych « wypadkach stwarzą
się fakty dokonane, że powstają tu i
tam szkoły o charakterze symultan-
 

nym, że przeprowadza się komasację
szkół pod względem wyznaniowym,
że przydziela się do szkół katolic-
kich nauczycieli-ewangelikėw albo
nauczycieli, . z których jedhi żyją w
małżeństwach  niekatolickich a dru-
dz” uważają chrzest. swych dzieci za
coś w rodzaju „koszmarów. średnio”
wiecznych WMO Lód

* Nieprzekona lud twierdzenie, jako”
by chodziło 6jakąś niewińną t'fika-
cie. śdyż: osólnie wiadomo, że w in*'
nych dzielnicach ż powodu napisów
katolickich na szkołach ń'e podnosi
się żadnego śwałtu. Czem się więc
tłumaczy ta dążność na Śląsku? (kap.)

 

"Nota Niemiec do Szwa carji
oskarża rząd związkowy o prowokację

BERLIN, (PAT). Jak się dowiaduje
przedstawiciel PAT, ze-strony miaro-
dajnej, nota, wystosowana do rady
związkowej  Szwajcarji, utrzymana
jest w bardzo stanowczym tonie. Od-
> ona nastrojom, które wywo-

łał w politycznych kołach niemieckich
zakaz działalności krajowego i okręgo
wego kierownictwa partji narodowo -
socjalistycznej w Szwajcarji.

Zbliżenie włosko-niemieckie

Zakaz ten nazwany jest prowokacją
narodowo - socjalistycznych Niemiec
i „bezprzykładnem urażeniem”, Wska
zują pozatem, że forma uchwały rady
związkowej pozostawia pewne wątpli::
wości, gdy merytorycznie dotyczy ońa
tylko kierownictw, a nie samej organi-
zacji, co stanowi pewnego .rodzaju
sprzeczność. di

Hitler bada Mussoliniego |
PARYŻ. (PAT). Pobyt ambasadora

Rzeszy w Rzymie von Hassela w Ber-
linie budzi żywe zainteresowanie w
kołach politycznych, które nie ukrywa
wają, iż podróż ta mieć może duże
znaczenie. Kilka dzienników zamieś-
ciło na ten temat obszernę depesze z
Berlina, na zasadzie których można
przypuszczać, iż głównym tematem
rozmów ambasadora Hassela z kierow
nikami polityki niemieckiej były na-
stępujące 3 sprawy:
*1) kwestja zdemilitaryzowania stre-

fy nadreńskiej,

położenie jest takie, że na niej musimy

żyć, a gdy żyć nie będziemy mogli, u-
mierać; o Żydach zaś tyle.się na świe-

cie myśli, tyle poszukuje się nowych
terenów do ich osiadania, że nie po-
winna ich przerażać konieczność o-
puszczania Po!ski. :

Wracając do języka polsko - ży-

dowskiego, to niestety upowszechnia

się on coraz więcej nietylko wśród

Żydów, ale i we wcale licznych, zbli-
żonych z Żydami kołach polskich.
Walczyliśmy o nasz język przez dłu-
$ie lata niewoli, a dziś w niępodległem
państwie psujemy go fatalnie w mo*

wie, w piśmie i nawet w szkole,
Co więcej, gdy mowa jest o sprawie  żydowskiej w naszym kraju, nasi pu-

blicyści i politycy, przyjmują określe-
nia żydowskie na to, co się u nas
dzieje, i niezawsze można powiedzieć,

że czynią to.przez nieświadome ule-
ganie wpływom żydowskim. Gdy w
kraju rozwija się ruch żywiołowy. ma-

jący tak wyraźne źródła. w warunkach
naszego życia, w potrzebach naszych

mas, jestešmy świadkami publicznego
pomieszania pojęć, formalnej orgii fał-
<zywego używania wyrazów, ubliżają.

cego nam poprostu szafowania „zoolo-

gicznemi nacjonalizmami"“, „rasowemį

nienawiściami”', „agitacją antysemic"

ką” i to jeszcze przyniesioną z zagra-
nicy Kiedyż się ci panowie nanowo
rauczą mówić po polsku? -  

\

2) sprawa polityki względem Sowie-
tów i paktu francusko > sowieckiego,

3) zagadnienie naddunajskie.

Według dzienników - francuskich,
kwestja rna, rozważana w łącz-
ności z obecną sytuacją; polityczną,
wynikającą z zatargu włosko - abisyń
skiego i ze sprawą ratyfikacji'paktu
francusko - sowieckiego, żywo zajmu-
je kierowników polityki niemieckiej.
Możliwe jest — pisze „Le Petit Jour-
nal”, że kanclerz Hitler przeprowadził
pewne sondowania u Mussoliniego na
temat stanowiska, jakie zajęłyby Wło
chy względem paktu lokarneńskiego.
Nie uleka wątpliwości,iż w stosunkach
włosko- niemieckich nastąpiła poważ-
na poprawa.Kilkakrotnie: mówiono na“
wet o możliwości układu włosko- nie-|

mieckiego. '

„Le Temps“ uważa-za możliwe, iż w
Rzymie odbyły się pewnesondowania
polityczne ze strony niemiecx'e;. są:
dzi jednak, że'należy się; wystrzegać
wyciągania z tego przedwczesnych
wniosków. Możliwe, iż Berlin stara się
wyzyskać obecną sytuację, «bv przy
gotować się do zbliżenia włos=o - nie-
mieckiego i uzyskać zapewnienia na
wypadek, gdyby Rzesza wysunęła
kwestję paktu lokarneńskiego pod pre
tekstem, iż został gn naruszony przez
pakt francusko - sowiecki. Nie można
sobie jednak wyobrazić zbliżenia wło-
sko - niemieckiego — „ k + „Le
Temps" — bez uprzedniego uregulo-
wania sprawy austrjackiej,  

PRZEGLĄD PRASY
TRUDNOŚĆ KONTROLI

". PARLAMENTARNEJ ,

Trafa: uwagi 0 brakuskutecznef
kontroli «wypowiada w: :„Wieczorze
Warszawskich 'aufor; podpisujący się
kryptonimem Dr..A. Dem.

Problemat kontroli. jest w Polsce
specjalnie trudny, :

*

„W ustrojach parlamentarnych kon=

trola: parlamentarna -jest ułatwiona przez
częstą próbę zaufania. U nas... Sejm moża
wprawdzie wyrazić rządowi lub poszcze.
śólnym ministrom brak zaufania, ale de
cyzja'ostateczna zależy od Prezydenta
Rzeczypospolitej. W tym stanie rzeczy
masz Sejm niusi opierać się więcej na ma-
terjale rzeczowym, aniżeli parlament w
państwie o.ustroju demokratyczno-parla-
mentarnym. :

"A'tego materjału Sejmowi brak —
mianowicie 0 tyle, że sprawozdamie N.I.K.
otrzymuje.on w pół roku. uwagi zaś ©
zamknięciach rachunkowych mniej więcej
w dwa latapozakończeniu okresu budże-
towego: To był właśnie najsłabszy punkt
zarzutów posła Kozickiego w stosunku do
Lasów Państwowych, że posłutiwał się
om, jako najświeższymi materjałem, uwa-
gami ;N.I.K. 'do zamknięć za rok. 1932-3.
Od łego czasu:zmienili: się odpowłedzial.
ni ministrowie:„a mogły się radykalnie
zmienić także i*stosunki w. kontrolowa=
nemprzędsiębiorstwie. i c

Trudńościtemoże, a nawet _powinien=
by usunąć wybrany przez Sejm referent,
ale tu wchodzi znowu w grę brak czasu a
miekiedy i'kwalifikacji,a ewentualnie tak=
że osobiste'.nastawienie do danego zaga=
dnienia. Wogóle trzeba otwarcie powiee
dzieć, że „kontrola, sprawowana przez
Sejm,.jęst. narazie niedokładna, wyryw=
kowa, chaotyczna, że należy ona ciągle
jeszczę do:słery . teorji , konstytucyjnej,
która czeka na danie jej praktycznych
możności realizacji".

"A jednak kontrola gospodarki, poli-
tyki i administracji rządowej jest nie-
odzownym* warunkiemprawidłowego
funkcjonowania. nowoczesnej machiny
państwowej,

„Nasz Przegląd” omawiając mowę p.
ZR ało. zachęca

go dor „wobec ruchu : przeciw-
żydówskiego.. Pod tym względem po-
ślądy p. Hirschhorna pokrywają sie z
apelem księcia Janusza Radziwiłła. Р,
Hirschhorn pisze:: > / `

| „Trzeba' sobie „przedewszystkięm.. u-
šwiadomič, že.za samourządzenie gwał+
tów karać najtrudn'ej.. Gwałtów dopusz-
cza się bezinmienny tłum,. wśródktór go
niełatwo wykryć prawdziwych  spraw=
ców, bo albo uciekają albo wykręcają się
w sądzie dzieki brakowi « dostatecznych
poszlak. Nadto bezpośredni sprawcy są
najmniej. winni, bo ich się obłamuca, о-
tuman'a, wmawia im, że gdyby oskarże-
nia miotane na Żydów nie były prawdą,
to. ne wolnoby było wytaczać ich publicz=
nie w. pismach. |.
Dopóki więc nie- istnieje powszechna

wolriość, swobodńa * wymiana -poglądów
we wszystkich sprawach i pod każdym
kątemwidzenia. propagatorzy nienawiści
plemiennej nie mogą się cieszyć wyjątko-

wemi przywilejami”,

* Dzisiejsza -praktyka-p. Hirschorna
nie zadowala. Obecnie— zdaniem ży
dówskiego dziennikarza —: my, naro*
dowcy, cieszymy się. „wyjątkowemi
przywilejami *.. Ц i

| P. Hirschhorn żąda zaostrzenia cen.
zury nawet wobec Teatru Polskiego,
gdzie wystawia ię obecnie (przy п’е-
słabnącem*' powodzeniu) - „Zburzenie
Jerozolimy”. Sztuka tamiałarzekomo
zostać uznana za „bezwartošciową“ i
za i urzającą przeciw: Żydom”.
Trzeba więc ją zakazać...

Takie szerokię plany.i takie piękna
ambicje.ma prasa żydowska.

| KRYTYKZ„ROBOTNIKA“

"P. Czapiūski wystąpił - w „Robotni-
ku” z długim artykułem wstępnym,
krvtykującym oświadczenie Rady Na-
czelnej Str. Narodowego. P. Czapiń-
sski widzi w niem„pustkę zamiast pro.
śramu”,. Nie będziemy z nim polemi-
zować, gdyż oświadczenie Rady Na-
czelnej zostało w większości skonfi+
skowane. P. Czapiński. jeśli chce po*
znać pr , Stron. Narodowego,
znajdzie dość materjału (nie tylko w
oświadczeniu ostatniem) w różnych e-
nuncjacjach naszegoobozu iw publi«
cystyce, | ; }

Żezaś p. Cza ińskiego razi ^ уу-о-
świadczeniuRŃ..słowoŻyd na to nią
poradzimy,.
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Pan profesor w roli proroka
Prof. J. St. Bystroń, określając w

rozdziale pierwszym swej „Socjologii
(wyd. Nasza Księgarnia, 1936) jej po-
jęcie i zakres, zastrzega się: „socjolo-

gia nie daje nam podstaw do przewi*
dywania $rzyszłości, pozwała nam o”
na rozumieć mechanizm pewnych zja”
wisk: ale nie jest w stanie przew'dy-
wać historycznego układu zjawisk w
przyszłości.”

Każda nauka bada to, co jest. Two-
rzenie zaś obrazów odległego jutra
wkracza w dziedzinę sztuki, która
czasem maluje wspaniałe wizje przy”
szłości, kiedy indziej znów daje rze-
czy liche, banalne: oklepane, bez żad-
nej wartości. Naogół nauka nie idzie w
parze z prośnostykami..Uczeni.uspo*
sobieni bywają. zwykle . krytycz-
nie do tych, którzy lubią przepowia-
dać, co będzie. Ludzie poważni trak”
tują sceptycznie wszelkie tego rodzaju
zapowiedzi, ”

Zdarzają się jednak wyiatki.-Nie-
którzy profesorowie, biegli w różnych
gałęziach wiedzy: chętnie występują
w roli proroków, którzy dzięki Swej
mądrości niezsłębionej mogą przepo”
wiadać, iakiemi drogami potoczą. się
dzieje budzkości.
Niedawno p. Florian Znaniecki, pro-

fesor socjolośji i filozofii kultury na
uniwersytecie poznańskim, w swym
odczycie na temat «życie polskie a

0 dobrą książkę polską
Pod tytułem: „Niech wołanie o dobrą

polską książkę mie leci w próżnię” —
otrzymaliśmy od Polskiej Macierzy Szkol
„nej następujące pismo:

„Wobec tego, że wszelkie Konldsze Za-
rządu Głównego Polskiej Macierzy Szkol-
„nej obracane są na polskie szkoły kreso-
we, warszawskie bibljoteki Macierzy, zo-
stały pozbawione możności stałego do-

 

-pływu nowych książek zakupywanych
przez centrale celem ich zasilenia. War-
szawscy czytelnicy bibljotek Macierzy, 'o
bezrobotna intel gencja, to młodzież n'e-
zamożna, nie mająca na to, by kupować
sobie lekturę szkolną, to bezrobotni, któ-
rych przymusowe bezrobocie należałoby
wyzyskać na przyzwyczajenie ich do ko-
rzysłaniaz bbljotek Macierzy. które do-
br; „książką mogą umilić niejedną ciężką
chwilę. pozbawionego pracy,

Wobec: zwiększonego zapotrzebowania
na książki i to, jak widać ż powyższego.
książki, rozmaitego typu. Wydz'ał Miejski
Zarządu Głównego / Polskiej Macierzy
Szkolnej (Krakowskie-Przedmięście 7 m.
4), gorąco prosi właścicieli książek, nie
zebranych w specjalne księgozb'ory, o
ofiary w nowościach, czy też ks'ążkach

„ starych, jak np. dżieła: Kraszewskiego,
Sienkiewicza, Orzeszkowej. Rodz'ewi-
cżówny i t. d. dla warszawskich b/bliotek
Połskiej Macierzy Szkolnej. Na żądanie,
książki magą być zabierane. po otrzyma-
miu telefon'cznego zawiadomienia (tel.
6.56.31, Wydział Miejski).

 

„PAWEŁBOURGET

 

kultura polska”, jaki wysłosił w gma-
chu gimnazjum Anny Jagiellonki w
Kaliszu, zapowiedział, że rola Kościo”
ła katolickieśo się kończy. Nie jest
to wszakże jedyne proroctwo p. prof,
Znanieckiego.

Przed kilku miesiącami wyszła je*:
$0 огаса р. t. «Ludzie teraźniejsi a cy”
wilizacja przyszłości” (Warszawa
1935, Książnica-Atlas), Ideja przewo”
dnia książki sformułowana została
krótko na str. 23 i 24. Punktem wyj”
ścia jest przekonanie, że cywilizacje
narodowe załamują się «w walkach
zewnętrznych: w kryzysach wewnętrz-
nych, w przeroście wytworów nad
twórcami" _i, prawdopodobnie, roz*
padną się, a przez to największe sy"
stemv świata kultury „maihord-ioj
wartościowe wzory utracą wszelkie
znaczenie życiowe dla zrzeszeń ludz= |:
kich, na przeciąś licznych pokoleń”.
Zapewne „powstanie cywilizacja
wszechludzka: która nietylko uratuje
wszystko,. co warte uratowania z cy”
wilizacyś narodowych, lecz doprowa*
dzi ludzkość do poziomu, przewyższa*
jaceśo najśmielsze marzenia utopi*
6tów.' Są „w świecie nowoczesnym
niewątpliwe zaczątki nowej cywiliza*
cji — nie „międzynarodowej, lecz
wszechludzkiej: zawierającej nie nier*
wiastki wspólne wszystkich cywiliza-
cyi narodowych, lecz p'erwiastki naj-
cennieisze różnych cywilizacyi naro-
dowych, połączone w niebywałej do*
tychczas syntezie, oparte na niezna-
nvch w przeszłości formach współży*
cia społecznegoi rozwiiające 6 w
nieprzew'dzianych dotąd kierunkach”.
Sadząc „z istnieiącvch zaczątków, cy*
wilizacia .wszechindzka. jeże! powsta:
nie, różnić się będzie od cywilizacyj na
rodowych nietylko tem, że cała ludz-
kość w niei bedzie uczestn'czyła..Bę-
dzie ona łakże cywil'zacią * humani-
styczną: z przewagą kultury ducho-
wei, podczas ćdy wszystkie dotych-
czasowe 'cywilizac'e były -naturali-|
stvczne 'z przewaca kultury mater"
jalnej, Będzie to cywilizacia $nołecz*
nie harmon'jna, wo!na od konfliktów
i antagon'zmów, które przepełn'sią
dzieie- dzisiejszych  cywilizacyj: Bę*
dzie to wreszcie cywilizacia plnna, o
równowadze dynamicznej.. w której
swobodna twórczośćbedzie normalną
funkc'ą kulturalną jednostek i *rup
ludzkich, | nie potrzebującą |przeła*
mvwačovorów ii nie.powodujacą kry:|.
zYSÓW, jak w dotychczasowych ć"wi-
lizacjack 6 6 równowadze stałej lub sta-
tveznei.I tylko taka cywilizacja hū-
„manistyczna, harmoninaįpłynna |mo-
że być cywilizacjąwszechludzką.”

Kto chce, niech wierzy w te огого*
stwa -=nF. Flor'ana' Znaniochioza Nie
są one nowe, O tej przyszłej cywiliza-
cii wszechludzkiejj wiecznym pokoju
i szczęściu raiskiem, jakie czekają na”
szych potomków, mówiono i pisano
już bardzo dużo. A tymczasem nazie-
mi toczy się międży narodami zawzię”

tv, na śmierći życ'e bój o każdą du*
szę ludzką. Miljony braci naszych wal

3)
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Przekład Heleny Hulewiczowej,

"Więc co? Oparła łokcie o stół gł 'wę
m tęce i ginęła w tem zawrotnem rozmy-

ślaniu, gdy zegar z kominka wydzwoni!
„godzinę ósmą. Raptownie powstała. Już
(lie czas na szamotanie się z sobą. Minu
ta,dwie, a Julian może się pojawić.

.W.tym stanie na'wyższe: duchowej
walki, zrodziła się w jej umyśle idea,o
której nieszczęsna nie pomyślała dotąd. To
tylko poprzednie uczucia rozrzewnienia
wcielone w czyn. Jakże się stało, że nie

pomyślała o tem wcześnie ? Trzeba, prze-
cież póiść do pani Risley, tak, do pani

Risley, powiedzieć jej o wszystkiem,
prosząc, żeby nie denunc'owała zasadz-
Ki, której ledwie nie padła ofiarą 1 od

której będzie ocalona i to na zuwsze!
Była tak wspaniałomyślna, że nie ze-
chciałaby kazać uwęzić wspólniczki Jul-
fana Róliere. Albowiem wydanieban lyty
pociągnęłoby za sobą i wydanie ротос-
micy... Jednakże mówić, twarzą w twarz
powiedzieć tej dobrodzidlce o szczególe

nikczemnego manewru, który zrobił
z niej garderobianą... i.dlatego? O wsty-
dzieł... Przez minutę to wrażenie był»
na mocniejsze. Znowu odezwało się w
niej: „Nie! Nief'* rzucane już wob.c po-
przednich zamierzeń, Inatychmiast po
"tem głośno krzyknęła: „A więc 'akf"
Dawne serce mieszczankiwiedzione kn
uczciwe drodze, zbudziło się;a w tyn:
madmiarze upokorzenia zna'dowała cier-
pienie ekspiacyjne, które stae się pó-
trzebą, prawie fizyczną, skoro się utraci.  

ło dla siebie szacunek... „Jakież to bę-
Azie cięžkie!“ jęknęła jeszcze, .poczem
znowu głośno: „Tem lepiej!”... Zdyszana
wypadła ze swego pokoju. Biegła, pa
nie dać sobie czasu do namysłu...
zapulsała do drzwi saloniku. %a =
kimże bólem przeszył ją słodki, dźwięk
głosu, odpowiadającego: „Proszę!!...-

Pani Risley wciąż 'eszcze leżała . na
otomanie. Przy niej na stoliku reszt<:
skromnego pożywienia: srebrna, małe
waza i tacka z winogronami. Na widók
służącej — i to tak wzbvrzonej — wy-
dała lekki ckrzyk zdziwienia: :

— Już wróciłaś, Aurelio?...
stało?

— Stało się to, pani,żecię oszukałam,
że ja nie garderobiana, že mo'e imię nie
Aurelia, żem kochanka złodzieja, który
za pięć minut może wejdzie tuta.... Stało
się, że kazałam podrobić klucz 45 „pan:
szkatułki, że on wie, gdzie perły... I to.
że nie mogę ścierpieć myśli, aby to się
spełniło po tak delikatnem, tak szlachet.
nem postępowaniu pani ze mną, tutaj
jeszcze przed chwilą... Och, niech pan'
nie woła!

Pani Risley rzeczywiściepodsialą .w
czasie przemówienia Adeli. |
— Nic pani nie grozi ode mnie, widzi

to pani.. A on... Och! on! nie mogę go
wydawać... Nie mogę... Tylko niech pa-
ni pozamyka. drzwi na klucz i' rygle...

Cóż się

Jeżeli zechce wejść, będzie musiał wy-  

szy.o swój byt w krwawym niękiedy
znoju, w ciężkich niezmiernię, zma”
ganiach, nie tylko zprzeciwnościami
losu lecz zczyha,ącymi na naszą Zgu“

| bę. pracującymi dla niej przedstawi-
cielami innych cywiilizacyj narodo-
wych, Nieraz rodacy nasi w tych za”
pasach, toczonych w obronie swych
ideałów, okazują bohaterską wytrwa-
łośći.hart niezłomny. Czasem znów
ten i ów załamie się, pada: poddaje się
pokusom wrośów,
Czy proroctwa takie, jakie głosi p.

Znaniecki przynoszą pożytek, zagro
żonemu na wielu terenach w swym
bycie narodowi polskiemu? Czy..jego

. pesymistyczne. przepowiednie. co do
"losėw sakiai narodowych i u-
'łudne wizie cywi Ižacji

, kiej wzmacniają odporność polską na
wszechlūdz-

zakusy wrogów? Czy zw'ększają na-
szą solidarność narodową .i siłę w

* trudnem współzawodnictwie z potęż-
nymi sąsiadami? ..
*Bv odnówiedzieć na te pytania nie

"trzeba się długo. głow'ć.
Nazakończenie nastiwa się jeszcze

* uwaga.
Pismo. nasze aoi w numerze

niedzie'nm, 2 dnia 16b. m. artykuł
prof. Władysława. Tarnawskiego P.
t. „Brat Kipling z ložy w Lahore“.
O jednej z jeśo nowel autor artykułu
pisze w ten sposób:

„Nowela „W'eczornąpocztą”, po-
wstała na parę ląt przed wojna świa”
tową, dzieje się w r. 2000 naszej ery,a
osnuta jest na nadzwyczałjnem rozwo*
ju lotnictwa, Narody zachowały ewe
jezyki i pewna odrebność „ale wszy”
stkie podlegaja Najwyższej Radzie
Komunikaoii. oinę wolno prowa*
„dzić, 0ile nie zakłócałaby ona nor-
„malnego ruchu powietrznego, (a więc
'zapewne cuwerenność państw jest czy:
sto teoretyczna). Istnieje ięzyk mię"
'dzvnarodowy. Do zw'2>ku komun'ka-
cyfnegó należą wszystkie narody.—
słyszymy, że naidłużei wytrwałą w
separatyžmie Kreta, ale i ona przy”
łączyła się właśnie do wszechpotęż-
nej orśanizacj. Cóż to, innego, jeżeli
nie błogie sny maeona,'

Jak widzimy: jest pewne pokrew'eń
„atwo między. proroctwami,p. prof. Zna
nieckieśo a wirią przyszłości, jaką
roztacza- ;,„brat Kipling z gy w ać
hore". (arx)

 

Twmtwawtiny
likkikasiadėi wystawa lalek. w

„Nancy ołwarto międzynarodową wysta
wę Jalek, na które. reprezeńtowanych
jest, „poza Francjją, 28 krajów. europei
"eieich i pozaeurope skich, Dział Polski.
(zorganizowany staraniem Konsulatu R.
P. w Strasburgu obemu'e piękną kolek-
c'ę 22 lalek wstroach ludowych z po-
szczególnych dzielnic polskich. Przed-
stawia się On szczególnie okazale ii wzbu-
dza powszechne zainteresowanie pu
'bliczności|

м°

 

ważyć Ik"Pani przemówi.. Mowie
się,że pani nie wyszła... odejdzie sobie,,,
Jeżeli nie odejdzie, wtedy pani ucieknie
drugimpokojem. Zawoła pani pomocy,
sama zrobię..."

Błyskawicznie, w czyn zamieniajsc sło
wa, Adela podskoczyła ku drzwiom
przedpoko'u. W istocie zamiknęła ie klu
czem ha dwa spusty, następnie .posunęłą
zasuwkę pod wewnętrznym ryglem. Nie-
mniej chyżo podbiegła do_ sypialni, by
wykonać te same czynności, Z przyle-
głe' łazienki drzwi wychodziły na schody
dla służby. I te ubezpieczyła. Następne
powróciła do Amerykanki oniemiaie; ze
zdumiónia wobec tego widywisika,'-w
swoim milczącym pośpiechu. straszkiw'e

| wymownego. Gdy obiekobiety stały tat
obok siebieizanim w swoiem pomiesza
niu znalazły dość siły, by znowu dosie
bie przemówić, szmer, który je doszedł z
przedpokoju,' w.trząsnął niemi do' głębi
istoty. Jakaś”ręka naciskała klamkę,
Nieoczekiwany opórzamka widać zdzi-
wił łotra, ‚
— Mėw, o panil..blagala Adela przy.

ciszonym głosem. |
— Kto tam? Krzyknęlapani Rialey.

Już głos j je nie drżał, Odnalazła w sobie
męstwo swego plemienia w obliczu rea!-
nego niebezpieczeństwa.

— Kto? — powtórzyła głośniej, — kto
tam. 'est? I, idąc poza salonik, ku
drzwiom: Jeżeli:nie będzie. odpowiedzi,
dzwonię... Tak grożąc, nastawiła ucha
Wyraźnie uchwyciła oddech, którv zdra
dzał śwałtowne uderzenia serca bar dyty.
Miała odwagę sama położyć rekę na
klamce i riszyć kłyczem w zamku: niby
gotując się do otworzenia. Szelest kro-
ków ginących w dywanie przekonałją, że
człowiek uchodził, .
— Odszedł, rzekła. Terazzadzwonię . i

uprzedzę, że ktoś chciał wtargnąć do me.

Į

 

W latach powojennych zamilowanie
do lekkiej, bądź wesołej,,bądź senty-
mentemprzepojonej, piosenki rozpo:
wszechniło się szeroko. į

Początkowo twórczość nasza nie mo-
„gła sprostać zapotrzebowaniu, opero-
wano więć utworam., sprowadzanemi ż
zagranicy'— z Francji i Anglj, czę-
ściowo zaś z Ameryki. W krótkim cza-
sie potem zaczęła budzić się nasza
twórczość. oryginalna. . Czy miała
wszakżemocnepodstawy, czy nže oi
żyła wartości swej produkcji. przez
zbytnią Szytkośćpracy, połączoną 2
nieco. lekkomyślnem. i nieżośćpoważ-

_ tem traktowaniem „formy? — inożna
tak sądzić, bo po paru latach nastąpiło
wyražne jej zwyrodnienie,

Gdy mononol .piosenkarstwa wzięła
w ręce gripa'o zdolnościach twórczych

| bardzo miernych, a w dziedzinie tech-
niki muzycznej nie rozporządzająca
żadnemi środkami miarywyższej —
musiała nastąpić deścneracja i roz*
wielmożnienie się całkowite tandety.
Wraz z upadkiem i zanikiem elemen-
tów, nieco szlachetniejszych : jako ta-.
ko artystycznych. zaczęły ginąć te im-
prezy, które byt swój na piosence O-.
parły.

Obecnie piosenka znalazłaprzytułek
w kawiarni. Tam usiłuje bowić, rozwe-
selać. bądź budzić terkne marzenia
wśró!l przygodnie zebranych słucha-
czy. Udajesięjej to, albo i nie udaje.
Zależnie cii tont.-nastroju i chzrakte-
ru piosenki. Wtedy: tylko piosenka za-
danie swe spełnia. wtedv dociera do
serca, słuchacza, śdy „chwyta nastrój

publiczności, gdy dobrze wózuwa się

2iazd BibiIotekarzy
Polskich

Wobię. wzmagającego się sila
wania sprawami:zwqzanerhi z„czytelnict-
wem i bbljotekarstwiem i.coraz żyw-
szego ruchu w tym zakresie, bibljotekarze
polscy odczuwają potrzebę przedyskuto-
„wania. zagadnień zawodowych w szero-
kiem gronie ńietylkó specialistów, lecz
"również tych wsżystkich którym leży na |
„sercu rozwój j rozpowszechnienie książki
pelskiej. W tym celu .organizują w okre-

|-sie: Zielonych 'Św'ąt (31 maja 2 'czórwca
-r, b)sIV-<Zjazd Bibljotekarzy Połskich w |
„Warszawie,Zjazd będzie miał charakter |-
szczególnie: uroczysty,penieważ'odbzdzie
"się: w „połączeńiu *z konferencją :Między-
«narodowego Komitetu Bibljotek: naczel-
nego organu Międzynarodowej Federacji |
„Związków B:bljotekarzy, obejmującej ok.

+ 30 zw'ązków:ze wszystkich części świata.
'Pan Prezydent 'Rzeczypóspólitej! raczyl
szaszczycić Zjażd mm nad nim „pro-
tektoratui : 6

Wszelkich informacyjudziela biuro
Komitetu Organ:zacyjnego:,„AV. Zjazdu
'Bibljotekarży” Polskich, w Warszawie
przy ulMarszałkowskiej 69' (siedziba
„Związku Bibljotekarzy Polskich),

sy,

go pokoru, aby tej 6% postawion?stró-
ża na korytarzu., Co do ciebie zaś, do.
dała, biorąc rękę swojej towarzyszk:,
chcę, żebyśmnie teraz nie opuszczała
Musisz mi opowiedzieć swo'e życie Chcą
wiedzieć wszysliko, wszystko...

IV.
Dnianastępnego po tem zdarzeniu pa-

ni Risley zbudzila się późno. Zasnęła o-
| koło czwartej z rana po długie rozmowie

z nieszczęsną kobietą, której zawdz ęcz4-
da; że nie została zamordowana przez a
pasza. Spowiedź Adeli, wypowiedziana
wpośród łkeń, poruszyła ‘а do głębi.
Przepełniona litością; Tela ASludziom
szlachetnym, rzekła:  -*

| — Ocaliłaś mnie przed tym  człówie-
kiem, ia nawzajem.ocalęcieb'e! Zatrzy-
muję cię. Po'edziesżze mnądo Ameryki

Jesżcze ;raz odmienisz nazwisko Ści-
gać ńas nie będzie; Zatzniesz nowe życie.

' №: ю oświadczeńie Adela odpow'e-
działa łzami; padła: na kołana, przycisnę-
ła usta do tej ręki; która wydobywała ją
z otchłani. "Ułóżorńo, iż 'w dalszym
ciągu pełnić będzie służbę, -nie wy-
chodżąc już zhotelu,aż do dnia powrotu
garderobianej Niemki. Wtedy*po edzie
naprzód: do Livetpoolu i "oczekiwać tam
będzie pami Risley. °
Jakież było zdumienie, dy po obu-

'dzeniu się napróżno pani Risley cisnęła
trzy raży guziczek elektryczny. dzwo
niąc do pekoju, w którym sypiała Adela.

' Zadzwoniła na służącą" hotelową
Dziewczyna ta poszła dowiedzieć się,
dlaczeg5. tamta nie: przychodzi, Wróciła
z ozna mieniem; że została pokó pusty, a
na stole-list z adresem Mrs. Risley List?
Nie.Kilkanaście"korączkowa:sda
wierszy: ©”

„Pani, proszę miwybaczyć. Czuię, że
nie mogę opdścić: tego, człowieka. Czuję,
żeniemogężyć:bez niego. Mogłam po-

|
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w atmosferę, którąoddycha społeczeń=
stwo. W przeciwnym razie wszystko na

nie, Nawet przy wykonaniu najlep-
szem.
Niema dwóch zdań, że te wszystkie

piosenki w-rodzaju „Złotej pantery“ i

innych, tak popularnych, kawałków
produkcji monopólistycznej grupv ży”

dowskiej, przeżyły się na dobre Szu-
kamyi chcemy czego innego. Foxy są
już nie.do zniesienia.
Z sympatją tedy powitać trzeba chęć

ożywienia twórczości piosenkar'iej i
wydobycia z niej nowychwalorów, „co
widzimy w fakcie zainicjowania i zot-
ganizowania konkursu przez ża”z:
popularnego SIM'u. Z konkursu wy-
szły trzy piosenki nagrodzone i trzy
wyróżn'one. W środę odbył się w lo-
kalu SiM'u wieczór, na którym prace
lareatów zostały publicznie wyko-

"nare,
Pierwszą nagrodę otrzymala pioseni-

ka: „Tak samo nudzę się jak ty* ze
słowami M. Cybulskiego i M Ozie-
rowsk'ego, a muzyką Leopolda Zieliń-

Bronisława. Kopczyńssiego.
Czterech więc autorów złożyło się na
jedną piosenkę i podzieliło nagrodą
300 złotych.

Trudno powiedzieć, by z tego utwo-
ru promieniował genjusz twórczy Jak
każda praca zbiorowai ta piosenka jest
zapewne rezultatem narad, kampromi-
sów, wahań, Brakuje jej siły bezpo-
średniości. Miła w nastroju. wolna od
maniery, daleka od tandety žydow-
skiej, brzmi sympatycznie, zwłaszcza,
śdy śpiewa ią tak wvtrawny artysta,
jak Janitsz Popławski.

Nagrodę drugą otrzymały dwie pio-
senki: „Łzy szczęścia”— słowa Z. Ru-
bacha i „Trumienka“ — słowa Tannen-
bauma. Muzvkę Jo tych p'osenek napi-
sali pp.: K. RostropowicziAnt. Marek,
Znowu praca. zbiorowa, awięc i cechy
porrewne Navisane zręcznie piosenki

"te różnią sie charakterem zasadniczo:
sentymentalizm i makabrvzm niewol-
ny od dowcipu zabarwionego cyniz-
"mem.

Miłe wrażenie wywarłypiocenk* dal-
sze, jak: „To nie, maleńka'' Osieckiego
(silniejsza nuta indywidualna) „Happy
End“ -— z muzyka autorów piosenki,
któraotrzymała I. naór., wreszcie:
„Stara. rzecz — zwykła rzecz”
„Weinberga (muzyka) i Kaufman (sło-
wa),

W wykonaniu udziałbralipoza“Pp.
"Popławskim pp.: J. Godlewska, „znana
pieśniarka, oraz p. Olgierd, "A Bo-
„gucki, Borodin, I. Kozłowska. Akom-
paniował przeważnie p. Osiecki, |

„P. Ant. Bogusławskiwygłosił słowo
wstępna; omawiając znaczenie i wagę
piosenki, jako sympatycznego odłamu
sztuki poetycko - muzycznej.

Laureatów, jak i wszystkich wyko-
nawcótwwitano bardzo gorąco.

Niewątpliwie utwory konkursowe
wkrótce zdobędą szeroką popularność.

W. S.

stąpić wczoraj talk jak postąpiłam wsbec
tego, że zabrałaś mi serce. Teraz prawie
tego żałuę, tak się obawiam, że on już
mnie nie zechce potem, co zaszło. Widzi
pani, że nie jestem taką, za jaką mnie pa-
ni uważa, Nie jestem dobra. Jestem, będę

| taką, 'ak on zechce. To mo'e przeznacze
nie. Próbując przyjąć propozycję nowego
życia, zdala od niego, doznałam mrozu
śmierci, Żegnam, pani. Proszę. żeby pan:
kazała złożyć moje rzeczy do walizki i
pod mo;em imieniem Aureli umieścić n
portjera. Wiem, że nie będzie pani us 'o-
wała oddać mnie władzy, ani każe mię
ścigać, gdyprzydę po rzeczy. Jeżeli pa-
ni włóży swoją fotograf'ę do walizki, bę-
dzie to 'esżcze jeden dówód dobroci pa-
ni względem swej wdzięcznej, lecz nie
ie, już „e nawrócić służącej.

Adela",
O

każ historja, w której ciekawi
natury ludzkiej odnadą dziwny przykłaa
niepojętych zboczeń, ma swójepilog. Pani
Risley kazała naturalnie załatwić z rze-
czam', jak ją proszono. Dołączyła swoją

pódobiżaą i w kopercie pięć biletów ty-
siącfrankowych. Ci, co ją znają potym
uczynku poznają.

Wszelako, czy pozna'ą donos'cielkę
złodzie ską, kochankę zawodowego apa-
sza, po takim geście: Adela odesłała owe
pięć tysięcy franków w tej samej kcper-
„cie. Ta bezinteresowność w takiej kału.
ży — z tukiem upodobaniem pod'ę:e, ile
że od niej tylko zależało, aby z niej sie
wydobyć, — wiąże się jednaklogicznie ze
skrupułem. z którym stał się 'e nie do
zniesienia. występek względem dobro-
dzieki, W tym wypadku możemyżauwa
żyć z-Molierem: „Gdzież u licha delikat-
nośćjeszcze się nie zagnieždzilo?“
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Japonia wychodzi na Ocean Indyjski
Przed kilku dniami obiegła prasę

sensacyjna wiadomość, że Japonja
przedsięwzięła plan budowy kanału,
przęcinającego na  terytorjum sjam-
skiem, półwysep Malajski. Rzekomo
rozpoczęto już roboty przedwstępne,
w których biorą udział setki japoń-
skich inżynierów i 80.000 sjamskich
kulisów. Ukończenie kanału przewi-
dywane jest rzekomo na rok 1940,
Gdyby wiadomość powyższa odpo-

wiadała prawdzie, a nie była poprostu
„kaczką“ dziennikarską, oznaczałaby
ona, że w położeniu politycznem na
Dalekim Wschodzie dokonywa się >l-
brzymi przewrót. Że mianowicie potę-
śa morska Japonji wydostaje się poza
obręb Oceanu Spokojnego i wydoby-
wa się na Ocean Indyjski, Że pozatem,
rzuca ona rękawicę Wielkiej Brytanji.

Dotychczas, bezpośredni wpływ po-
tęgi politycznej i militarnej japońskiej

 

na tych wodach potęgi, była. twier-
dza Singapore.
Baza morska w Singapore rozbudo-

wana została doobecnych rozmiarów
i obecnego. znaczenia jużpo wojnie.
Nowoczesna baza morska — to nie jest
tylko twierdza, oraz „port wojenny
wraz ze wszystkiemi - urządzeniami,
takiemi, jak składy, stocznie  repera-
cyjne, lotniskai t. p. — To jest tak-
że oparcie strategiczne o. sąsiednie
kraje, sąsiednie zbiorniki ludnościowe,
ośrodki przemysłowe, źródła surow-
ców. Singapore nie jest samotną skałą,
zawieszoną w próżni (jak np. op.
Malta, czy Guam) i wskutek tego,
rzy dzisiejszym rozwoju techniki wo-

jennej, mającą jedynie, ograniczone
możliwości obronne i w sprzyjających
warunkach nadającą się do zdobycia.
Singapore jest strategicznem centrum
rozległego, mogącego sę bronić ob-
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ograniczał się do basenu Oceanu Spo-
kojnego. Umacniała się Japonja na
kontynencie, — w Korei, Mandżurji,
w Chinach — powiększała swoje po-
siadłości na morzu: zdobywała For-
mozę, Peskadory, Sachalin, niemiecką
Mikronezję, — stawała się coraz więk-
szą potęgą zarówno na lądzie, jak na
oceanie i coraz groźniej patrzała . w
oczy dwóm swoim głównym przeciw-
nikom: lądowemu, Rosji i morskiemu,
Ameryce. Wymiatała również ipozo-
stałych rywali z swej stery wpływów:
wymiotła Niemcy z Kiao-Czau * Mi-
kronezji, wymiata handel. angielski
z Chin „Ale poza swą wymienioną wy-
żej sferę wpływów, dotąd nie sięgała.
Południowy Pacyfik, od Hong - Kong
i innych portów angielskich w Chi-
nach, poprzez Singapore, poprzez
Australję, aż do Nowej Zelandji i
wysp:angielskich w Oceanji był do-
meną brytyjską; władztwa Anślji na
tych "wodach nie  przeczyło am
olbrzymie, ale uzależnione od Anglji
imperjum kolonjalne holenderskie w
Indonezji, ani posiadłości francuskie
w Indochinach, Melanezji i Oceanii,
ani posiadłości amerykańskie na Fili-
pinach, w Oceanji i Mikronezji.

Anglja była panią południowego
Pacyfiku, a jej bastjonem, filarem jej

 

   

 

  

szaru; opiera się o brytyjskie Indje, o
Australję i o posiadłości zaprzyjaź-
nionej z Anglją Holandji.

Barjera angielskich i holenderskich
posiądłości,. oddzielających Ocean
Spokojny od Oceanu Indyjskiego i
i spiętych strategiczną klamrą bazy w
Singapore, była dotąd barjerą nie do
przebycia; a ponieważ na wschodzie
Oceanu Spokojnego istnieje takaż
barjera, której klucz trzymają Stany
Zjednoczońe w Panamie, więc ocean
ten jest dotąd dla Japonji morzem
zamkniętem. Jak dotąd potęga morska
Japonii, mimo swych rozmiarów, nie
jest, jak potęga angielska, pótęga ame-
rykańska, przedwojenna potęga nie-
miecka, potęgą światową, ale tylko po
tęgą Pacyfiku. r

I oto, Japonja usiluje poprzez bar-
przebić sobie drogę w świat; drogę na
Ocean Indyjski.
Punktem, który Japonja obrała so-

bie na przebicie okna, jest Sjam. Żół-
te to królestwo, żyjące jak mysz pod
miotłą pomiędzy iadłościami an-
gielskiemi i francuskiemi: i zawdzię-
czające swoją niepodłegłość rywaliza- |
cji tych dwóch.mocarstw (tak jak Abi-
synja zawdzięczała do niedawna swo-
ją rywalizacji Anglji, Francji i  Włoch) „już od dość dawna weszło w

orbitę wpływów politycznych Japonii,
Sjam jest w tym samym stopniu wa-
salem Japonji, w jakim Portugalja i
„Grecja (a w polityce azjatyckiej'tak-
że i Holandja) są wasalami Anglii.
Wystarczy rzut. oka; na' mapę, by
stwierdzić, jakie znaczenie będzie
miała dla Japonji budowa kanału, łą-
czącego dwa oceany, na: sjamskiem
terytorjum, pozwalającego ominąć
cieśninę Singapore (między Malakką i
Sumatrą) icieśniny holenderskiej In-
donezji.

Oczywiście, obok'budowy: kanału,
istnieć będzie dla Japonji zagadnie-
nie' łączności między kanałem, a Ja-
ponją. Z japońskiej Formozy na pół-
wysep Malajski, pomiędzy amerykań-
skiemi Filipinami i angielskiem Bor-
neo z jednej strony, a angielskim
Hong - Kongiem i francuskiemi Indo-
chinami z drugiej, droga jest dosyć
daleka i trudna. Ale dła dobrej floty,
nie jest to droga nie do zdobycia, nie
jest to nawet droga nie do trwałego
utrzymania, nawet bez nowych, po
drodze punktów oparcia.

Jeżeli, powtarzamy, cała wiado-
mość o sjamskim kanale nie jest bez-
podstawną plotką, stajemy w obliczu
faktu o dużem, dziejowem znaczeniu,
który może być punktem wyjścia do
gruntownej przemiany w strukturze
politycznej świała.  

Wasza bielizna prosi o dobre mydł

7

Wybierając mydło do prania, nie należy kiero-
woć się chęcią zaoszczędzenio kilku groszy.
Prawdziwie oszczędnem mydłem jest to, które
chroni bieliznę w praniu
wypróbowanego mydła Jeleń

„tj więc jedynie
chicht, które doje

rękojmię niezmiennej dobroci.

Dlatego
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Trzydziestolecie walki o język polski
W roku bieżącym upływa lat trzy-

dzieści od czasu, gdy w granicach
dawnego Królestwa ' Polskiego roze-
grała się walka w gminach o zastą-
pienie w urzędowaniu języka rosyj-
skiego językiem polskim. Ruch ten,
który ogarnął ludność wiejską całego
Królestwa Polskiego był pierwszym
zorganizowanym i zbiorowym ruc.em
politycznym na wsi polskiej pod pa-
nowaniem rosyjskiem. :

Wyniki były bardzo skromne, * ten
sam fakt mobilizowania szerokich ster
dó zbiorowych wystąpień, aresztowa-
nia, kary więzienne i zsyłki — wszyst-
ko to miało duże znaczenie dla wy-
chowania politycznego włościaństwa
polskiego.
Walka o język polski w gminach

była zorganizowana przez Ligę Naro-
dową za pośrednictwem będącego pod
jej wpływem Towarzystwa Oświaty
Narodowej i jego kół włościańskich.

' Jeśli akcja ta była możliwa, to tyl-
ko dzięki kilkunastoletniej działalnoś-
ci: politycznejna wsi Ligi i Towarzy-
stwa, dzięki rozpowszechnieniu wyda-
wanego wówczas w Krakowie „Pola-
ka” i różnych . wydawnictw narodo-

wryčiui Ais za
' Uczestnicy tej akcji schodzą do gro-

bu, nie została ona nigdzie należycie 0-
pisana. Dlatego wydawałoby się nam
rzeczą słuszną i potrzebną, by: dziś, w
trzydziestą rocznicę postarać się o to,
ażeby żyjący uczestnicy tej walki po-
litycznej policzyli się, zarejestrowalii
wspólnym wysiłkiem — może przez
założenie związku odpowiedniego —
postarali się o to, ażeby zebrać istnie-
jące materjały, spisać to, co żyjący u-
czestnicy wałki mają jeszcze. w pamię-
ci i doprowadzić do utrwalenia w dru-  

w gminie
ku historji tego ważnego momentu w |
naszych dziejach porozbiorowych.

Uwaśi powyższe nasunęła nam wia-
domość o tem, że żyjący uczestnicy
walk o język polski w granicach zie-
mi Podlaskiej urządzili dn. 4 lutego
r. b. w Siedlcach nabożeństwo żałobne
za swoich zmarłych towarzyszy. Ze-
brali się w pokaźnej liczbie w kościele
św. Stanisława, a ks. kanonik Józef
Kobyliński wygłosił przy tej okazji
piękne kazanie.

Na podanej obok fotografji widzimy
uczestników, którzy brali udział w
walce o język polski w gminach. Byli
oni aresztowani i odsiadywali karę od
1—3 miesięcy w więzieniu siedleckiem.
Przy tej okazji powstał projekt za»

rejestrowania byłych bojowników o ję
zyk polski i zgromadzenia ich w dn,
3 marca w Siedlcach. Upoważniono p.
Antoniego Głuchowskiego z Siedlec
(ul. Asłanowicza 7) do zajęcia się temż
sprawami,

 

 

Zjazd uczestników walki ojęzyk polski w gminach na Pelesiu.

Siedząod lewej do prawej strony: Antoni Rytel, Bolestaw Jastrzębski, Michał Lewone

cewicz, Antoni Głuchowski, Władysław Rytel, Stanisław Dylewski, Adam Ługowski,
i Paweł Gochnio .

Stoją od lewej do prawej: Oktawjan Wójcikowski, Jan Izemberger, Franciszek Sry«

dłowski, Józet Duk, Władysław Majewski,

Kłopotek, Romuald Hepner, Jan Biardzki,

Adam Borkowski, Stanisław Bolesta, Józef

Aleksander Załuska, Józet Jakimiak, Józef

Kucharski, Roch Szczęśniak i Ignacy Nowik.

 

- Po benzynie kauczuk
Przed tygodniem kanclerz Hitler

oświadczył publicznie, że chemia nie"
miecka dokonała cudów i rozwiąza*
ła dwa niezmiernie ważne zadania,
mianowicie zaopatrzenia kraju w sztu*
czną benzynę i sztuczny kauczuk. W
ten sposób Niemcy nie posiadające

naturalnych źródeł tych produktów
stały się jednak niezależnemi od do”

wożu z zewnątrz, który w czasie woj*
ny mógłby być przecięty.

Płynne paliwo w postaci benzyny i
innych węglowodorów stanowi dziś

tak ważny materjał gospodarczy, że
wszystkie państwa, nie posiadające

złóż naftowych czynią od dłuższego

czasu wysiłki nad  zmontowaniem
przemysłu,  przerabiającego węgiel
kamienny na płynne postacie paliwa.

Istnieje dziś kilka metod tej fabryka-

cji i wszystkie zainteresowane pań*

stwa pobudowały, lub budują odpo”

wiednie zakłady, Niemcy, narażone na

największe niebezpieczeństwo, posz-

ły na tej drodze najdalej i ich zakłady,
położone w pobliżu kopalń węgla
brunatnego są w stanie przerobić set"

ki tysięcy ton węśla na paliwo płyn*

ne. Benzyna i inne węglowodory, ©°
trzymane w ten sposób wypadają

znacznie drożej, niż produkt natural  my, ale oczywiście konieczności wo"

jenne nie liczą się z kalkulacją han-

fa sztucznym produktem, kauczu-
iem. '
Kauczuk jest dla nowoczesnej ko”

munikacji, a tembardziej dla prowa-
dzenia wojny dzisiejszej produk-
tem tak eamo ważnym,, jak ben-yna.
Samochody są nie do pomyślenia bez
kauczuku. Wygląda to trochę na para-
doks, ale trzeba tylko raz doświad*
czyć wrażeń z ruchu autobusu na že-
lazem okutych kołach i odczuć to
istne trzęsienie ziemi, jakie taki po”
jazd, pędzącypo kostkowym bruku
wywoływał, aby się przekonać, że do-
piero opona kauczukowa rzeczywiście
umożliwiła rozwój automobilizmu. Pi-
szący te słowa był świadkiem niemal
rewolucji, jaką wywołało przed czter-
dziestu prawie laty w jednem z miast
niemieckich puszczenie na ulice jed-
nego tylko takiego wehikułu. Policja
po kilku dniach musiała zabronić dal-
szej eksploatacji tego środka komuni-
kacji, 'a cóżby było, gdyby takich
autobusów było kilkadziesiąt!

To też wydobycie kauczuku natu-
ralnego rosło po ukazaniu się samo”
chodu'jak na drożdżach. Poprzednio
ten:produkt zwrotnikowych roślin u”
żywany był jako materiał izolacyjny
ido instalacyj elektrycznych, oraz ja-
ko masa plastyczna do wyrobu wielu
artykułów galanteryjnych, Na te po”

dlową. Podobnie rzecz się ma z dru* trzeby. wystarczał w zupełności t. rw,  

kauczuk dziki, to znaczy zbierany
przez krajowców. w lasach Brazylii.
Przed pięćdziesięciu laty wowożono
owego dzikiego kauczuku z Brazyljj
około 8 tysięcy ton rocznie; dziś rocz”
na produkcja kauczuku naturalnego
przekracza milion ton, przyczem
zmienił się zarówno sposób jego wy”
dobywania, jak i kraj pochodzenia.
Kauczuk naturalny jest jak wiado*

mo stężonym sokiem pewnych roślin
południowych. W początkowej erze
kauczuku dzikiego dostarczało tego
soku drzewo brazylijskie Hevea gdy
jednak konjunktura na ten produkt
wzrosła, samorzutnie rosnąca hevea
nie wystarczała i powstały urządzone
przez kapitał głównie angielski i ho"
lenderski plantacje tego drzewa w
Indjach wschodnich. Ten kauczuk
plantacyjny stanowi dziś gros produk”
cji, na dawny, dziki przypada zaled-
wie parę procent. Na polu kąuczuko-
wem rozgrywają się od czasu do cza*
su wielkie walki pomiędzy konkuru-
jącymi ze sobą kapitałami i krajami
Nie tylko poszczególne kraje, ale na*
wet poszczególni przemysłowcy, jak
np. Ford, starają się uniezależnić od
zmów i koncernów, kauczukowych,
stwarzają własne plantacje i w zalež-
ności od warunków klimatycznych
szukają innych roślin, mogących dać
podobny produkt. '

Roślin takich znaleziono wiele, mię*
dzy innemi Rosja sowiecka w swoich
prowincjach środkowo * azjatyckich
poczyniła interesujące prėby zkilko-  

ma roślinami (jedna z nich zwana jest
dość po bolszewicku „wężymordem),
dającemi niezły co do jakości i dosta”
teczny co do ilości sok kauczukowy.
Botanicy twierdzą, że i u nas da-
łoby się własny kauczuk produkować:
podobno zwykły nasz ostromlecz-
sosnka (Euphorbia ciparissas) może
dostarczyć ponad 50 kilo kauczuku
z hektara; badania nad tem prowadzi
prof, Hryniewiecki w ogrodzie bota-
nicznym w Warszawie, Ze wszystkich
jednak dotychczas znanych roślin
kauczukodajnych najekonomiczniejszą
jest stara hevea, znosząca najlepiej
ustawiczne krwotoki, dająca produkt

dobry i obfity, już w siódmym roku
życia, Rośnie jednak tylko w klimacie
gorącym, stąd też kraje zimne wystą*
piły z groźną dla niej konkurencją w
postaci kauczuku sztucznego, otrzy”
mywanego na drodze chemicznej,

Próby datują się nie od dziś i już
podczas wielkiej wojny wyrabiano tu
i owdzie produkty, zbliżone własno*
ściami do kauczuku naturalnego, Ale
tylko zbliżone i dużo gorsze. Dopiero
w ostatnich latach udało się otrzy”
mać produkt odpowiadający wymaga
niom, Kanclerz Hitler podkreślił rolę
chemii niemieckiej, trzeba jednak do”
dać, że nietylko Niemcy na tem polu
pracowali, i nie tylko oni do rezulta-
tów doszli. Między innemi pewien du-
chowny w Ameryce, wielebny O.
Nieuwland, profesor chemii na uni-
wersytecie Panny Marji w Waszynś”
tonie opracował metodę otrzymywa*

nia masy plastycznej, odpowiadającej
własnościom kauczuku i jego metoda
przyjęta została przez pewną fabry"
kę we Francji.

Wychodzi się przytem z powszech*
nie znanego gazu acetylenu, Acetylen
w połączeniu z wodnym roztworem
chlorku miedzi, lub chlorku amonu
daje dwa produkty, zwane w barba*
rzyńskim języku chemików „mono*
vinyl-acetylen“ i „di-vinyl-acetylen“,
Pierwszy z tych produktów pośred*
nich, traktowany kwasem solnym daje
substancję plastyczną, podobną z
właściwości do doskonałego kauczuku
naturalnego. Nawet przewyższa kau*
czuk naturalny pod wieloma względa*
mi, gdyż jest odporny na niszcząca
działanie benzyny, smarów i kwasów,
Fabrykacja tego nowego produktu nie
wymaga żadnych kosztownych, czy
egzotycznych surowców, główne jego
składniki to rozpowszechniony wszę*
dzie acetylen i kwas solny.

Zdaje się więc że tym razem chemja
ubiesła wysiłki, skierowane do znale*
zienia w umiarkowanej sferze klima*
tycznej roślin, które mosłybv zastą*
pić podzwrotnikową heveę. Tembar«
dziej, że wojna wymaga szybkich i ob-
fitych dostaw, a takie dadzą się ła*
twiej uskutecznić przez fabrykę, niż
przez plantację. Na potrzeby poko*
jowe może stosunek byłby inny, ale
dziś wszelka kalkulacja ma przede*
'wszystkiem wojenne cele i potrzeby
na oku. Taki nastał pacyfistyczny, CZASme ARCTURUS. ;



 

Wiosna sie zbliža
(ZO) Gdy minie wreszcie długa mto+

žna, a jak w tym roku do niedawna
dokuczliwie wilgotna zima, każda pani
która w pierwszy wiosenny i słoneczny
dzień spotkać się ma ze znajomemi na
tarasie kawiarni chce w dniu tym łade
nie i elegancko wyglądać wychodząc
ze słusznego założenia, że stopień kul-
tury przejawia się m. in, także i w
sposobie ubrańia oraz umiejętnem u-
wydatnieniu zalet swej powięrzchów-
ności,

Indywidualność w modzie jest ha-
słem rzuconem i dyskutowanem nie od
dziś, Mimo to jednak trzeba się przy*

je—

  

znać, że w końcu wszystkie niemal u-
legamy niestety temu, co nam dyktu-
ją przodujące firmy i wybieramy to, 60
wsżyścy, a raczej wsżystkie Noszą.Nie
zastanawiamy się nad tem, że w two*
rzeniu mody mogłybyśmy wziąć czyn
ny udział nie ograniczając je do naśla*
downictwa najładniejszych chociażby
modeli, ale wytwarzając kaźda dla gie»
bie odrębny, indywidualny styl.

Dziś gdy stoimy u progu wiosenne*
go sezonu warto się zastanowić nad
pytaniem, czy nie należałoby ulegać
modzie tylko w najogólniejszych zary*
sach, pozatem iść wyłącznie za włae-
nym gustem i oceną tego co jest dla
nas ładne i odpowiednie, Nie obawiaj»
my się, że wyniknie z tęgo jakaś re+
woólueja w modzie. Nie podobnego, Bę-
dzie to tylko dobrzepojęte zastosowa-
nie owego stylu lady lualnego.
Każda z pań, umiejąca jasno zdać

sobie sprawę z wad i żalet swej po*
wierzchowności, ź tego co jest dla niej
odpowiednie, a co stanówcżo mugi ód.
rzucić, uniknie wielu błędów, które
stają się powodem niejednej przyktoś-
ci i które osobę mienależącą do naj*
młodszych, najszczuplejszych i naiład-
niejszych nieraz nawet ośmieszają.
Nie można się dziwić, gdy nawet naj-
bliższa i naprawdę żyężliwa przyja*
ciółka, czy zniajoma, nie ma a
wypowiedzieć głośno słów krytyki.
Trudno się na nią zdobyć, gdy się wić,
że kostjum kapelusz, czy suknia zosta-
ła już kupiona z nadszarpnięciem
skromnych środków, a so*e'aony
błąd nie da się naprawić, Dlatego pa-
nie, które niezbyt dobrze orjeniują się
w sprawach mody powinny szukać do*
brej rady, sprawunki robić bez pośpie-
chu, nie czekając aż krawczynie będą

zarzucone robotą, mie wybierać na
chybił trafił i nie dać cię namówić na
kupienie czegoś, co nam wprawdzie
nie odpowiada, ale jest „takie modne".
Wiosenny ekwipunek jest tematem,

któr* nas bardzo w tej chwili interesu-

ie, Pragnęłoby się jaknajprędzej zrzu-
cić ciężkie futro, czy przenoszone pal-
to i w pierwszy dzień wiosenny wyjść
na ulicę w nowym kostjumie, Że jed-

nak mamy przeważnie mało pieniędzy,
zmuszone jesteśmy dobrze łamać eo*

bie głowę w jaki sposób ubrać się do-
NIK RITA GTR CIECZY Щ

Pielgrzymka 14 VW, —ŚV.

DO ZIEMI ŚW.
pod protektoratem J. E. Ks. Biskuba

A. Jełowickięgo.

Jerczclima, Betleem, Natatet jez. Tyberja-
ckie, Góry Tabor i Karmel, Morze Martwe
| in, Ateny, Konstantynopol. Dodatkowo

t
Cena 875 zł. ew. na raty. Zapisy: Djec, Insty+
tut. Akcjs Katol. Lublin, Zjelona 3 „Liga Ka-
tolicka, Katowice, Piłsudskiego 58, oraż
Francovol, Warszawa, Mazowiecka 9. Kra-
ków, św, Jana 1, Lwów, Chorążczyzny 18,
Lublin, AL 3-go Maja 20, (p. Tomicki)
a Łódź, Nawrot 2 [р. ecik).
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brze, a wydač jaknaj | Na szczę:
ście twórcy mody zdają sobie już spra*
wę ż tego, że kryzys nie mija, żć nie
možna zatem myśleć wyłącznie o tych
nielicznych, które na wszystko mośą
sobie pozwolić, ale trzeba przystoso*
wać się do warunków, w jakich żyje
dziś większość ludzi, Tylko w ten spo*
sób można zyskać większą popular+
ność, no i więcej zarobić. Panuje jed*
bamydės niemal pogląd, że w tej
chwili pierwszeństwo mają rżecz nie
naidrožsze, ale 4; dobrym stylu, skrom
ne, nie rzucające się w oczy i broń
Boże nie robione z lichego materjału.
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Starą jest bowiem zasśda, że kto chóe
ubierać się oszczędnie, musi kupować
rzeczy w dobrym gatunku,
Na rysunku naszym widzimy naj-

pierw sija suknię z cienkiej weł-
ny ż wąską listewką zamiast kolnie-
tzyka, užupelnioną szykownym ża-
kietem z materiału w kraty o dużych
wyłogach i niedó wydłużonej ku prżo*
dogi baskince,

ie port elegancka choć nader
prosta jest suknia o podwėjnej spėd-
cy żapięła zprzadu na jeden rząd
užych guzików z czterema ukośnie

P szonkami (w górnej le-
wej kieszeń, Sowiasś być ładna chu-
teczka) i z jasnym wykładanym koł-
AZ (rysunek trzeci).

py płaszcz wiosenny jest pral-
tycznem ubraniem, którepran a šią

žniej i p leinie wieczory. Płaszcz
tóry widzimy na rysunku wyszyty

fest zprzodu i na rozszerzonych rę-
kawach w drobne faidki a górą
wzdłuż żapięcia wykończony wąską
tluszką.

PRZED WIOSENNYM SEZONEM

Po tych ogólnych uwagach przejdźmy
do Pkąrri pasie niewątęliwie
bardzo interesuje, pommówmy o źbliża-
jącym się sezonie wiosennym. W tej
chwili moda żńajduje się w fazit wy
czekiwanią. Żimowe pomysły są wy*
czerpane, a 6 zamietżeniach ńa przy-
szłość wiadomo niewiele. Kierownicy
wielkich firm pracuą w największej
tajemnicy, Niektórzy z nich ustalili juź
pewńe wytyczne i 6 tiich możemy po-
informować nasze czytelniczki.
Więc np. krawcy paryscy wzórtiją

"wiosenne modele na kostjumach ż cza:
* sów Henryka III. Zobaczymy zalem
$ule krezy, żakiety o wysokich kcinie-
tzach iNie, baskinkach, Žoba-
czymy dalej podwójne rękawy w ko-
lorach kontrastujących ze sóbą, z któ-
o On ata
lo ręki, drugi ząś luźny od łokcia spły-
wać będzie do dołu k w strojach
średniowiecznych. Wszędzie widoczny
będzie wpływ teatru, kinematografu,
kostjumėwhistei ycznych, sztuki fla-
mandzkiej a wystawa c'W'ska w Lon-
dynie odbije się również na modzie
leiniej, Noszone będą tiuniki i puwró-
cą żapomniane bogate halty.

Są to jednak racze wyskoki mody i
ciekawostki. o których zianie murzą
dopiero wypowiedzieć klijentki, Moda
codzieńna natomiast pozostanie skróm-
na o charakterze raczej sportowym, a

w pierwszych miesiącach wiosny
trytumt będzie święcić jak dotychczas
angielski kostjum z bluzą lub suknia
z żakietem.
Na rysunku naszym podajemy kilka

modeli najnowszych kostjumów:
Widzimy najpierw komplet z czar-

Śtwierdzając fakt szybkiego rozwo*
ju Palestyny w czasach ostatnich,
fakt niewątpliwie pozytywny: cieka*
we jeśt jednak wiedzieć, skąd pocho*

zakupy ziemi, rozwój przemysłu han*
dlu, rolnietwar miast — budowanego
6d podstaw państewka,
Pewne dane konkretne na ten tė“

mat znaleźć można w prasie żydow*
skiej i oficjalnych wydawnictwach sy*
jonistycznych.

Oficjalne sprawozdanie Organizacji
Syjonistycznej na XIX Kongresie w
Lućernie*) przynosi dane dia myślą*
cego Polaka niezmiernie ciekawe.
Przeglądając sprawozdanie szukamy
odpowiedzi na pytanie: jakiemi dro*
gami i jakie kwoty przepływają z Pol-
ski do Palestyny, Dróg takich jest
szereg, a oto ważniejsze:

1) Kwoty wywiezione przeż emi*
grantów żydowskich;

1) Kwoty acońe jako szekle
syjonistyczne (pogłówne członków
ordanizacii syjonistveznej),

) Sumy Keren Hajesodu (funduszu
tozbudowy Palestyny).

4) Kwoty wpływające na rachu-
nek Fund. Narod. Żyd. Keren Kaje*
met (fundusz zakupu żiemi).

5) Inne kwoty przewożone i prze”
śyłane do Palestyny.

6) Bilans handlowy  polskorpale-
styński,

Wszystko razem da nam obraz bi-
lansu płatniczego  polsko-palestyń-
skiego za czas ostatni, Zbadajmy ko*
lejno poszczególne pozycje:

1. Emigranci dzielą się na 4 zawad*
nicże grupy! kavitalistów, robotników,
członków rodzin udających się do
krewnych i grupy studentów oraz ra-

„binėw,

Interesuje mas przedewszystkiem
grupa kapitalistów, Z tablicy umie*
szcżonej na str, 272 wynika: że:

w t. 1933 opuść. Polskę 1607 kap.-Żydów
w t. 194 „ „ 3838 w m
wt. 1935 (ipółr) „ 3262 w »

Stwierdzaiąc gwałtowny wzrost ilo-
ści kapitalstów żydowskich, opusż*
czających Polskę. orzyimiimv ostrož“
nie, iż w 2-em półroczu r. 1935 ilość

PGWSZECHNIE PANUJĄCY

ZANIK RADOŚCI ZYCIA
nie zagraża tylko bywalcom

WINIARNI ZIEMIAŃSKIEJ
„CAVEAU CAUCASIEN"

gdzie pał czarowrtych pieniach romansów
ańskich w wykonaniu CHÓRU BOJA-

i przy pięknej rewii artystyc”nej pa-
muje beztroski humor.

Kolacjeklubowe z 3 dań zł.2.50odg. 7w.

AKSAAAA ИЕЧ S

nej wełny. Suknia zapięta est na czer-
wone guziki i przepasana czerwonym
skórzanym paskiem. Żakiet dość długi
z rękawami zebranemi górą w fałdy i
przybrany karczkiem ż brajiszwanców.
Drugi košia z welny zielone' me

tėwniež žakiet lužny wykonczony kol-
nierzem astrachańowym związanym
na kokardę,
Mamy wreszcie kostjum z wełny

chinć z bardzo szykównym
żakietem, do ltórego niezbędna będzie
bluzka jedwabna lub ling 4 :e

PELERYNA NA DESZCZOWE DNI
Peleryny są ciąśle bardzo modne.

Na rysunku naszym widzmy ładny
model peleryny zrobiońej z nieprze-

 

 

 
makalnego materjału w kraty w dość

żywych kolorach, przybranej plisami

ze skóry. Plisy tę przykrywają szwy
peleryny, otaczają wyłośi i kolnierz,
Peleryna taka odbijać będzie efek-

towniė od jednokolorowej sukni w
| stylu sportowym. Skórzany pasek po-
winien odpowiadać przybraniu pele-
ryny.

*) Bericht der Executive der Zionistische,
Organisation — 1935, Londyn, str. 471.

dzą te setki miljonów, wkładane w!

krótkim |

 

ich wyniosła tyle, co w t-em. Da to
dla r, 1935 liczbę 6.524 osób.

Jakież kwoty oni z Polski wywożą?
Dzielą się kapitaliści na 5 kategoryj

zależnie od kwoty wywożonej, Kate-
goria A-L wywozi powyżej 1000 fun-
tów szterlingów na osobę, Inne kate*
orje wywožą kwoty mniejsze, Stwier-
zamy žė kategorja A-I stanówi w r.
1933—93 proc. zaś w r. 1934 — 88,2
proc. ogólnej liczby wszystkich kapi*
talistów, Zważywszy, że kwota 1000 £,
szt. jest minimalną w kategorii AI,
a w praktyce jest ona żawsze znacz*
nie większa: założywszy z dużą dozą
ostrożności, że kapitaliści wszystkich
kategoryi wywožą každy po 1000 fun-
tów szterlingów.
Po przeliczeniu na złote mamy na-

stępującą tabelę

w f. 1933 wywieziono 41.782.000 żł,
w r. 1934 й 100.788.000 zł,
w r. 1935 " 169.624.000 zł,

Daje to za okres ostatnich 3 lat o*
krągłą kwotę 312.194,000 zł, (słownie
trzysta dwanaście miljonów złotych),
t.j. tyle ile dała cała Pożyczka Naro-
dowa. Liczba zaiste godna zastanowie-
nia...

Stawiamy sobie kólejne pytanie: jak
procentowo wygląda udział Polski w
odbudowie Palestyny w porównaniu
2 udziałem państw innych, biorąc pod
uwagę tylko kwoty wywieżione przez
kapitalistów, gdyż tworzą one gros
całego importowanego kapitału,
Z tej tablicy (na str, 272) wynika, iż

udział poszczególnych państw w proc.
całości importowanego kapitału wy*
niósł ża okres 2,5 letni (33,34 i 1 półr.
1935): "

Polska 371%
Niemcy 34 %
Stany Zjedn. 10 %

Anglia 08%
Inne państwa 181%

Polska zajmuje zatem pierwsze miej-
sce wśród narodów światą pod wzślę-
dem wywożonej do Palestyny gotówki.

Badając poszczególne lata, możemy
zestawić następującą tabelę dla „naj
większych dostawców” Polski i Nie-
miec:

Polska Niemcy
w r. 1933 255% całości 50 % całości
wr. 1934 31 © „ 341% a
wt. 1935 48 $ „ 1886 m

Widzimy ż niej, iż wywóz kapitałów
z Niemiec gwałtownie spada, udział
zaś Polski równie śwałtównie wzrasta.
W r. 1935 Palestyna była już budo*

wana w 50 proc, za polskie złotówki...
2. Jakże się przedstawia sprawa

sum szeklowych t j. pieniędzy wpła*
cańnych Organizacji Syjonistycznej za
wykupione legitymacje syjonistyczne,
t.j, tak zwane szekle syjonistyczne?
Omawiane sprawożdanie podaje na

str, 106 tabelkę, z której wynika na*

stępujący podział procentowy udziału

w nich państw poszczególnych:

Polska 15020 fun. sżł. czyli 36,6% cał.
Śtany Żjedn, 6105 „„ „| 149%,
Palestyna 413 „ w „ 864% ‚
Čzechoslow. 2393 w u u 58% н
Anglja 1911 4 „ 46% „

I tu Polska zajmuje honorowe,
pierwsze miejace.

3. Udział Polski w kwotach wpła*
conych na fundusz Keren Hajesod
(„Fundusz Rozbudowy”, budujący w

Palestynie drogi studnie it. d.), jest
również wyb.iny, Sprawożdanie na
str. 116 poda'e następujące dane za 0-
kre 2 1 pół letni:

Niemcy 35.141 fun. szt.
Anglja 34.934 „ "
Polska-Kongresėwka 18.303 „ „
Czechosłowacja 152300, 003
Polska Małop. Zach. 9.063 w „
Inne państwa 29.445 „ w

Dane z Kongresówki i Małopolski
Żachodniej dają w sumie 27,366 luń-
tów, !

Jeżeli założymy, że Małopolska
Wschodnia, kryjąca się w pozycji „In-
ne państwa” dała tylko to, co uboższa
ód niej Zachodnia — otrzymamy cyfrę
dia zalej Polski — 36.369 funtów — i
tradycyjne pierwsze miejsce w skali
ratowania upadającego Izraela.

4. Fundusz Keren Kajem>t Leizrael
(fundusz zakupu ziemi w Palestynie)
nie opuslikował danych według
państw. Znaleźć je można tylko ułam.
kowo w sprawozdaniach lokalnych.
Do Polski odnosi się tylko pozycja dla
Małopolski Zachodniej
której wynika, iż wplačila ona:

w r. 1931/32 — 127,331 złotych
w r. 1932/33 — 135,676  „
w r. 1933/34 — 230,335 ‚

 

"ZA CZYJE PIENIĄDZE
rozwija sie Palestyna

Daje to w sumie za okres 2

kwotę 493 tysiące — okrągło pół ml.
jona złotych, wpłaconych przeż. wo e*
wództwo krakowskie i śląskie, Dla
Polski suma ta będzie oczywiście wie-
lokrotnie większa i niewątpliwie idzie
w miijony, °
5, fina kwoty przelewane z Polski

do Palestyny nie dadzą się łatwo ująć
dokładnemi liczsami, Składają się na
nie przedewszystkiem kwoty wywie*
zione przez emigrantów pozostałych
ė persti w przeciągu r. jt ej
a ich wyniosła, po potrąceniu kapi+

talistów, około 22.000 osób, SAS
jąc, że każda z nich wywiozła po 300
złotych, daje to kwotę 6.600.000 zła-
tych, Dalej — trudne do ujęcia kwóty,
przekazane przez Żydów polskich to-
dzinom w Palestynie, ekładki ma różne
organizacje żydowskie (przekazańe
centralom zagranicznym),. fundusze
nie objęte obliczeniem (Keren Tel-
ca czyli fundusz partji Żabotyńskie-
go) i t. p. 3

6. Bilans handlowy po'sko - pale-
styński jest masżj więcej zrównowa-
żony z saldem dodatniem dla Po'ski,
kwota ta jednak nie wypływa przez
swą znikomość ma rezultat obliczeń.

Streszczając wyżej powiedziane,
stwierdzić można, że jaką kwotę mi»
nimalną przyjąć należy dla roku 1935:

z poz. 1 około 169.624.000 zł.
4 5 A 156.000 „,
Baz BE 216.000 ,,
Z.» 4.54 600.000 „
XS ją 6.600.000 „

Razem daje to na rok 1935 wielką
sumę 177,196.000 zł.

Liczba ta nie jest, rzecz jasna ścisła,
zważywszy jednak, iż szereg pozycyj
tym rachunkiem nie jest objęty, iż ka-
pitaliści żydowscy wywożą przecięt«
nie 1,5 do 2 tys. funtów sztetlingów,
liczbę tę można zaokrąglić bez obawy
zbytniej przesady do sumy około 200
miljonów złotych dla roku 1935.

Kapitał ten, równy 1/5 całkowitego
obiegu banknotów w Polsce, równy
jest niemal rocznemu deficytowi bud-
żetowemu R. P, Czy dziwnem jest, w
świetle tych cyfr, iż bilans płatniczy
Polski spadł w porównaniu z r. 1934 ©
103 miliony złotych?

Stwierdzając „naczelne - miejsce
wśród narodów świata: — Polski —
pod względem popierania swo.m ko-
sztem żydowskiej Palestyny, widzimy
jasno na czem polega „dziejowa
misja Polski", najbiedniejszego krąju
Europy. Ginąc sama w bezrosociń i
nędzy — wyprzedziła wszystkie mó”
carstwa świata w swych PE
niach dla światowego żydostwa. |
wiadają, iż Pożyczka Narodowa poz-
woliła nam nie wprowadzać ograni-
czenia wywożu walut z Polski, jak to
zrobiło szereś inych krajów. Obywatel
polski odcięty jest od zagranicy przez
wysokie opłaty. paszportowe, śdyż
mógłby wywieźć walutę polską zagra»
nicę. Jakże na miejscu SAprzyja.
czyć tu źdanie p, Silberpienniga, któ*
ry w r. 1934 pisał:
— „dak drzewo wsysa się korze-

niami i korzonkami włóskowatemi w
ślebę, tak Palėstiga związana jest
tysiącami niewidzialnych nici z Pol-
ską”, (Nowy Dziennik, nr. 66, z 7.111
1934 r.). >

Jakie jest zadanie korzonków w gle.
„ bie, każdy wie doskonale,

WŁADYSŁAW ZAWADZKI.

WYPOŻYCZANIE PISMA
U SPRZEDAWCÓW

JEST NADUŻYCIEM

KARYKATURY GŁOWACKIEGO
W AMERYCE.

Znany art. malarz Edward Głowacki wy»
stawił w Art, Institute w Milwaukeę kolek-
cję karykatur najznakomitszych osobistości
współczesnych Polski i zagranicy. Wystawa

 

 

| eleszy się dużem powodzeniem. „Thę Mif-

(str. 218), z ;

waukee Journal“, podając entuzjastyczną
ocenę karykatur Głowackiego,podkreśla w
niej formalne wartości poszczególnych prac

artysty, wysuwając ma pierwszy plan świete
ne karykatury prezydenta Roosevejta, króla
Jerzego V, Ignacego. Paderewskiego, Mar+
szałka Piłsudskiego. Mussoliniego, premiera
Lavala, Br.inda, Hiovera i Ramsay: Mae
Donalda; artykuł ten zdobią reprodukcje
rysunków Głowackiego. Poprzednio kolęk=
cja karykatur Głowackiego doznała nader
życzliwego przyjęcia w prasie nowojorskiej

(wystawa w Broklyn Museum w New-yor=
ku), pozatem w Buiłalo (Alibright Art Gal-
lery), Cleveland i Cincinnati (International
Ścool of Art).

^

 



Niech przynajmniej część po:skiej klienteli
przejdzie do naszych sklepów3
Co sądzi kupiec iwowski o kwestji żydowskiej?

Jeden z najpowaźniejszych kupców
chrześcijańskich we Lwowie „udzielił

na temat kwestji żydowskiej w handlu

nast. informacyj:

— Kwestja żydowska w naszem
mieście — mówił nasz informator, —
jak zresztą i w całej Polsce jest jed-
nem z najbardziej piekących i naj-
trudniejszych do rozwiązania zagad-
nień. Wymaga ona długich lat współ-
pracy i zainteresowania całego społe- ;
czeństwa, wymaga dużych wysiłków.
— Musimy brać sobie przykład od

samych Żydów — nie krzyczą oni ni-
gdy „nie kupujefłe u  chrześcijant*,
nie zmuszają swych współwyznaw-
ców do omijania polskich kupców,
rzemieślników, adwokatów, lekarzy I
t. p. A mimo to panuje u nich niesły-
chana solidarność | karność pod tym
względem; Żydzi właśnie realizują w
całej pełni hasło: swój do swego!
— Czyż zatem nie mamy prawa do-

magać się tego samego od społeczeń-

naLAS

"Z KRAKOWA
Teatr im, J. Słowackiego: sobota: „Chime-

ty.

Kina polskies

APOLLO: „Becky Sharp”
PROMIEŃ: „W pogoni za szczęściem”
STELLA: „Dzień wielkiej przygody”

SZTUKA: „Tajennica czarnego pokoju”

ŚWIT: „Noc karnawałowa”
UCIECHA: „Koenigsmark”
Zebranie Stronnictwa Narodowego. W nie-

dzielę 23 bm. o godz. 11 w soli Domu Ludo-

wego „Wisła” ul. Radziwiłłowska 21, odbę-

dzie się zebranie członków Stronnictwa Na-

rodowego w Krakowie, na którem przema-

wiać będzie red. Sacha z Warszawy.

Nowy radny narodowy. Radny S:ronnictwa
Narodowego w radzie miejskiej w Krakowie
znany poeta i dramaturg Karol Hubert Ros-
tworowski z powodu złego stanu zdrowia
wniós] rezygnację ze stanowiska radnego

Na jego miejsce wejdzie w skład rady eme-
rytowany wizytator szkolny Wincenty Ogro*

dziński, również członek Stronnictwa Narodo
wego.

Sanacyjny „I K C.“ pisząc o tej zmianie
w składzie rady miejskiej, zaliczył K.H. Ros-
tworowskiego do chrześcijańskiej demokra-

cji, co jest niezgodne z rzeczywistością. Wiel

ki dramaturg należy bowiem do Obozu Na-
rodowego.

Wybory do „Bratniaka” na Uniwersytecie.
W tych dniach ogłoszony został kalendarz

wyborczy do władz Bratniej pomocy studen-

tów U. J. Walne zebranie odbędzie się 29

b.m. Termin składania list 27 bm., wybory
8 marca. Do wyborów stają dwie listy „sana-

cyjna” i narodowa. Szanse walki są równe.

Początkowo istniało prawdopodol zństwo
wystawienia trzech list, narodowej, „pro

rządowej” tj. sanacyjnej oraz t. zw. frontu

ludowego, który miał składać się z Legjonu

Młodych, ludowców, Żydów isocjalistów
Wobec jednak grożącego niebezpieczeństwa
ze strony listy narodowej, sanacja, Żydzi,

ludowcy i Legjon Młodych złączyli się w
bratnim uścisku, postanawając wystawić

tylko jedną listę wspólną.
| mOstatki* na Uniwersytecie. Rektor U. J
ogłosił, poniedziałek i wtorek 24 i 25 b. m
jako dnie wolne od wykładów i zajęć uni-

wersyteckich.

Zatwierdzenie wyroku dy*-yplinarnego na
studenta. Dyscyplinarna Komisja odwoław-
cza dla stud. U.Jz przewodniczącym proleso
rem Wolterem zatwierdziła wyrok na stu-

denta fil. J. Bielatowicza, skazanego na rocz

ną utratę praw akademickich spowodu oskar

žen a sanacyjnego zarządu Bratniej pomocy.

350 lat istnieje gimnazjum B. Nowodwor-
skiego. W bieżącym roku przypada 350-ta
rocznica założenia gimnazjum B. Nowodwor-

skiego (dawniej św. Anny). W związku z tem

przygotowywany jest uroczysty obchód, po-

łączony ze zjazdem byłych profesorów, ucz-

miów i przyjaciół zakładu.

Przedstawienie operowe. Kilka dni temu
odbyło się posiedzenie miejskiej komisji teat

ralnej, na której, po przeprowadzeniu dys-

kusji i rozpatrzeniu ofert, uchwalono wzno-

wić przedstawienia operowe w teatrze mje'-

skim i powierzyć ich orgarfizację Dyr. Eugen.

juszowi Bujańskiemu, dotychczasowemu or-

ganizatorowi opery krakowskiej. Pierwsze

przedstawienie operowe odbędzie się 2 mar-
ca

Kolej elektryczna Kraków — Wieliczka.
W sobotę odbędzie się w Krakowie. zwołana

przez izbę Przemysłowo Handlową, specjalna

 

 

stwa polskiego? A tymczasem — cóż
się dzieje? O ile w polskim sklepie kli-
jent żydowski jest rzadkością, — to w
handlach żydowskich na stu klijen-

; tów napewno najmniej 70 procent
jes chrześcijan!
Nes Zdaję sobie doskonale sprawę, že
į Ww obeenych warunkach popieranie
| tylko i wyłącznie polskiego handlu
jest rzeczą bardzo trudną, — skoro
handel w wielkich miastach znajduje
się w jakich 90 proce. w rękach Ży-
dów, — a po małych miastach stosun
ki przedstawiają się jeszcze smutniej.
— Ale niechby chociaż część pol -

skiej klijenteli przeniosła się ze skle-
' pów żydowskich do chrześcijańskich.
a niewątpliwie pociaenełoby to za so-

, bą znaczne ożywienie polskiego han-
dlu który mógłby stopniowo lepiej się
organizować i skuteczniej konkuro-
wać z handlem żydowskim.
— Zastrzegam się przytem. że pol-

skie społeczeństwo robiąc zakupy w
polskich sklepach, nie powinno pono-
sić żadnych ofiar, zarówno na punk-
cie ceny jak i jakości towaru. Trzeba
raz skończyć z tą legendą, jakoby ku-
piec połski pobierał wyższe ceny, był
mało uprzejmy i miał mniejszy wy-
bór towaru, niż kupiee żydowski.

Może jest on raczej za mało obrot-
ny i przedsiębiorczy, może też i za...
uczciwy. Jeśli za towar swój żąda
wyższej ceny, to z pewnością cena ta
usprawiedliwiona jest lepszą jakością
towaru, — o czem laik niezawsze wie

i niezawsze odrazu przekonać się mo-
że.
— Na ten temat przytoczę klasycz-

ny przykład: Znajoma mi pani zaku-
piła materjał odzieżowy w polskim
sklepie. Po tygodniu ujrzała ten sam
wzór materjału w sklepie żydowskim,
a cena tegoż była znacznie niższa. Wy
chodzące z założenia, że kupiec polski
nie powinien w żadnym wypadku po-
bierać een wyższych, zabrałem się do
zbadania i wyświetlenia tej sprawy.
Na podstawie okazanej mi oryginal-
nej faktury stwierdziłem, że kupiec
polski sprzedał towar z godziwym
wcale nie wygórowanym zyskiem.
Gdzież zatem tkwiła tajemnica? Oto
po skrupulatnem zbadaniu pokazało
się, że ów tańszy, konkurencyjny to-
war nie był identyczny z oryginałem,

BORYSŁAW

Uroczyste zebranie Str. Nar, W nie-
dzielę, dnia 16 b. m. odbyła się uroczy-
stość przyjęcia nowych członków $. №.,
którzy ukończyli kursy ideowe. Rano
członkowie wszystkich kół wysłuchali
Mszy św. w kościele na Wolance. Po poł.
odbyło się w przepełnionej sali Związku
Inwalidów zebranie wszystkich członków
S .N. Zebranie otworzył prez. Zajączkow-
ski i przedstawił rozwój Ruchu Narodo-
wego na terenie Zagłębia Naftowego od
chwili jego zawiązania do chwili obecnej.
Następnie przemówił delegat Zarządu O-
kręgowego we Lwowie kpt. Šw.ežawski,
który w swem przemówieniu wskazał no-
wym członkom obowiązki, jakie na nich
ciążą w walce o Wielką Polskę Narodo-
wą, wzywając jednocześnie wszystk ch do
wytrwania w tej walce i nie zrażania się
przeciwnościami,

W końcu przemówił kierownik kursu
Więckowski Po odśpiewaniu Hymnu Mło
dych zakończono część oficjalną zebra-
nia, poczem nastąpiła wieczornica, która
przeciągnęła się w miłym nastroju do
ran.

 

konferencja w sprawie budowy kolei elek-

trycznej Kraków — Wieliczka. Inicjatywa
budowy tego tramwaju wyszła od krakow-

skiej Izby Przemysłowo - Handlowej. Reali-
zacja projektu będzie zaproponowana w for-
mie utworzenia osobnej spółki akcyjnej. Dla

projektowanej linji tramwajowej, o ile pro-

jekt znajdzie się w fazie reali.acji — zbudo-

wana zostanie osobna trasa, lub też przewidu

ie się wyzyskanie do tegu celu linji kolejo-

wej Kraków — Wieliczka. Uruchomienie ko-

munikacji tramwajowej międzyKrakowem a

» czką posiadałoby bardzo duże znacze-
mie gospodarcze.

 
 
 

 

Lwów, w lutym.

lecz był jego plagjatem, w gorszym ga
tunku, — co jednak zdołał stwierdzić
tyłko fachowy ekspert.
Takich i tym podobnych „tricków*

chwyta się konkurencja żydowska, ce
iem przyciągnięcia polskiej klijenteli.
Walka z tem jest trudna i ciężka. Bar
dzo ważną i doniosłą rolę odegrać tu
może kobieta polska, przez której rę-
ce przechodzi ponad 80 proc. docho-
dów jej męża.

Trzeba zerwać stanowczo z przesą-
dami, jakoby kupiec polski był droż-
szy i miał gorszy towar. Kupiec ten
chce żyć, — czeka na klijentelę, ceni
ja sobie wysoko. Ale klijentela ta omi
ja skrzętnie sklepy polskie, bo... u Ży-
da taniej! 3
— A jeżeli nawet w jednym i dru-

gim wypadku trzeba zapłacić o parę
groszy drożej za towar w sklepie pol-
skim, — to naprawdę, sami jesteśmy | kach, Ponikle, Gniłej, Podlencu, Let-
temi winni! Trzeba raz wreszcie wyjść |
z tegu błędnego koła. Im więcej kli-
jentów uskuteczniać będzie swe zaku-
py w polskich sklepach — tem łatwiej
przyjdzie kupcowi obniżyć ceny, roz-
winąć i zorganizować należycie swoje
przedsiębiorstwo — i wytrzymać zwy-
cięsko bezwzgledną konkurencję.

Z drugiej zaś strony I polski kupiec
n.usi zrozumieć, że dzisiejsze, zuboża
łe społeczeństwo nie powinno pod żad
nym warunkiem płacić u niego za to-
war drożej. niż w konkurencyjnych
firmach żydowskieh

— Jak zaznaczyłem, kwestfja to
trudna. wymasajoca dhveich lat pra-

cy. Ale do pracy tej trzeba się wziąć z
całą powagą i zrozumieniem donio-
słości tego zagadnienia. (1)
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Niedokonane wybory burmistrza. —
Zwołane na środę posiedzenie rady miej-
skiej,celem dokonania wyboru burmistrza
zagajone zostało przez wiceburmistrza p
Nowackiego w obecności 15 radnych.
Przewodniczącym wybrano radnego Kacz
marka, asesorami zaś radnych Gó'nego i
Maniewskiego. Następnie przewodniczą-
cy zaznajomił zebranych z regulamnem
wyborczym. Zgłoszono kandydatury do-
tychczasowego burmistrza p. Marona i re
stauratora w Chodzieży p. St. Stępniaka.
W pierwszym głosowamiu p. Maron otrzy
mał 6 głosów, a p. Stępniak 8 głosów. Je-
dna kartka była pusta. W głosowaniu ści-
ślejszem p. Maron strzymał 7 głosów, a Э.
Stępmiak ponownie 8 głosów. Wobec n.e
nieotrzymania bezwzględnej więt:szości

ściślejsze głosowanie, 'uż tylko na p. Stęp
n'aka „który otrzymał znowu 8 głosów
przy 7 kartkach pustych. Ponieważ kan*
dydat nie otrzymał konieczne liczby 0-
najmniej 9 głosów, uznano wybór burmi-
strza ża niedokonany i posiedzenie zamk
nięto,

GNIEZNO
 

Bojkot szabesgojów. — W ubiegłą nie-
dzielę odbyło się walne zebranie Tow
Uczestników Powstania Wikp. z 1918/19
roku. Po załatwieniu spraw organizacyi.
nych omawiano kwestję bojkotu żydów
i prasy żydowskiej, przyczem zebrani
jednomyślnie uchwalih boikotować tych
co kolportować będą żydowskie pisma, :
tych zaś członków. którzy uprawialiby
handel z Żydami, postanowiono skreślić |
z listy członków.

 
 

 
 

Mažiau złątómnkm, złożona ma akcję

"St: onnictwa Narodowego,
przyhliża cię do Falski Narodouwef

Ludrość powiatów Białostockiego i Suwalsk:ego

domaga sie nowych wyborów
samorządowych

Otrzymaliśmy z dwudziestu kilku
miejscowości pow. Białostockiego i
Suwalskiego uchwały, opatrzone licz-
nemi podpisami, w których zebrani,
po rozpatrzeniu dotychczasowej gos-
podarki samorządowej uznają koniecz-
ną potrzebę, przy obecnem coraz cięż-
szem położeniu gospodarczem, wpro-
wadzenia jaknajdalej idących oszczęd-
ności, oraz zaprzestania marnotrawie-
nia grosza publicznego na zbędne wy-
datki. Zważywszy, że ostatnie wybory
do samorządu nie odpowiadają woli [$$
ludności i że stosowano przy nich
powszechnie znane metody,

nia gospodarki śminnej przeprowadze-
nie nowych, uczciwych wyborów Sa-
morządowych.

Zebrania takie odbyły się:

W pow. Białostockim: w Pogorzał-

nikach, Borowskiem, Wypychach, Ol-
kach, Ciborach i Żakach.

W pow. Suwalskim: w Białowodzie,
Wudziszkach, Sejnach, Leszczewie
Żubryniu, Białorogach,  Jasienowie.

 

zebran: 22
uznają za niezbędne, celem uzdrowie- ZZ

Rychtynie, Wołowni, Szarpiłach 4
Krzywulce.
 

  

  

  
  
  

 

  

   

  
   

  

  

CHO
wyróżnia się obfitą niewg

sychającą pioną, zmiękcze

najtwordszy zorosł, nie po

drażnia skóry I czyni gole

nie bezbolesnem. Używój
załem o przekonasz się, że

jednok 2 dobrych najlepszy.
jest tylko

 

Narodziny Klubu Spolecznego
(Оа własnego korespondenta)

W „Przeglądzie Łomżyńskim” (Nr.
5) sanacyjny działacz p. B. Zarzycki
leśniczy z Ostrowi Mazowieckiej, tak

pisze o nowotworzącej się organiza”
cji sanacyjnej w Ostrowi:

„Człowiek, już to z samej natury
swej istoty już to z założenia innych

pobudek, nim kieruących, ciąży
do życia zbiorowego, życia towa”

rzyskiego.
Jednostki, wyposażone przez

naturę darem elokwencji, co daje
im przewage intelektualną nad in-
nymi, czy tež obdarzone poprostu
duchem sprytu i przedsiębiorczości
bo i to odgrywa w życiu zbioro-
wem ludzi nieraz duże znaczenie,
biorą ster tego życia w swe dłonie

 

Z CAŁEGO KKRASU
ŁÓDŹ
—

Zebranie Str. Nar. — Od 8 do 17 lutego
b. r. odbyły się liczne zebrania w kołac'
Stronnictwa Narodowego, a to: Łódź —
Bałuty, Śródmieście im. Wacławskiego.
Południe, Koziny. Chrobrego, Widzew,

|, Radogoszcz, Radogoszcz gm. Cho ny, gm.
Stoki. Andrzejew, Brzeziny, Zgierz. Pa
bjanice, Aleksandrów, Retkinia i innych.
na których po rełeratach o „znaczeniu
Morza dla Polski* uchwalono odpowied
nie rezoluoje;

LOWICZ

Kiosk „Dobrej Prasy“. — Staraniem
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Męskie przy Kolegacie w Łowiczu zbu-
dowano kiosk, w którym są sprze lawane

! i pi i katolickie «
przez żadnego z kandydatów zarządzono | ODA ROG o Araz dewoconalja, materjały piśmienne,

kilimy łowickie i zabawki regonalne,
Kiosk wśród mie scowego społeczeństwa
cieszy się wielką popularnością, *

Podkreślić należy fa«t że K. $. М. М.,
rozpoczynając budowę kiosku, posiadał
tylko 5 złotych, powstanie więc ki sku
„Dobrej Prasy” zawdzięczać należy je-
dynie wytrwałości i zapałowi.
Žywotna działalność K, S. M. M. —

Dzięki energicznej działalności zarządu
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Męskiej, a zwłaszcza prezesa dh. Elerow-
skiego, Stowarzyszeńie rozwi'a się coraz
bardziej, Widać tó zwłaszcza w ożywie.
nia, jakie panue wieczorami we własnej
świetlicy, zaopatrzone w patefon i 3-
lampowe radio (hójny dar p. Emila Ba ce
ra). Bibljoteka świetlicy obecnie posiada
przeszło 400 tomów książek. Na wiosnę
Stowarzyszenie r»zpoczyna przygoiowa-
nia do budowy Domu Katolickiego .

z. Z.  

Ostrów Mazowiecka, w lutym 1936.

i prowadzą masy za sobą ku czy”
nom niekiedy wielkim, znamien=
nym,

Tak jest w życiu narodów na
polu naukowem, politycznem i spo*
łecznem zawsze, było i będzie. Ci
to pionierzy myśli, która rodzi się

z pobudek szlachetnych, zgrupo”
wują wokół siebie innych działa”
czy i wspólnie z nimi rozpoczynają
dzieło budowy « gmachu lepszego
jutra.

Tak też powstał i „Klup Spo”
łeczny' w Białymstoku, z oddzia*
łami w powiatach. Na terenie tut.
powiatu (Ł j. ostrowskiego) kiero-
wnictwo objął jako prezes prof.
imnazium p. S. Wrzesiūski i p.
„ Poterałło jako sekretarz.

Klub ma nosić charakter „wol-
hej trybuny” co umożliwi mu
wszechstronne i objektywne prze-
prowądzenie najważniejszych pro-
blemów doby obecnej, oraz ułatwi
Dana opinji _ publicznej.
Takie jest ogólnikowe założenie
nowopowstałej placówki kultural-
nej“. — I kończy „Nowej instytu*
cji Szczęść Boże”.

Głębi myśli i piękna formy powyż*
szego Obwieszczenia nie rozstrzą“
samy — już choćby z litości,

Jedna tylko uwaga. Według p. Z.
wystarczy trochę elokwencji, trochę
„ducha sprytu i przedsiębiorczości”',
a już „instyłucja” gotowa i to na do”
bitek taka, co przeprowadzi „wszech

stronnie i objektywnie najważniejsze
problemy doby współczesnej."

Istotne przyczyny prób utworze*
nia tej „instytucji” są zgoła inne, Se”
kretarze wojewódzcy BBWR. z chwi*
lą zśonu tej organizacji zostali bez-
robolni j pozbawieni wysokich, nie*
tyle godności ile pensyj,

To też dla rozwiązania tych „pro-
blemów', mówiąc stylem p. Z., je*
dnostki te przeważnie „wyposażone
poprostu w ducha sprytu i przedsię”
biorczości, bo i to odgrywa w życiu
zbiorowem nieraz duże znaczenie”,
próbują tworzyć tę nową instytucię.
Na kozłów ofiarnych zostali upatrze”
ni urzędnicy, którym wysyła się de"
klaracje, z tem by odrazu określili
wysokość składek miesięcznych,

Tak pojęta, jak trafnie określa p.
Z, „instytucja” przyniesie jeden tylko
niewątpliwy pożytek. Raz na zawsze
skompromituje w oczach społeczeń-
stwa wszelke poczynania organiza“
cyjne sanacji.

OSTROWIANIN,

   



Budžety izb rzemiešiniczych
zatwierdziło min. przemysłui handlu

Min. przemysłu i handlu w dniu 11
lutego rb. zatwierdził budżety 17 izb
rzemieślniczych na rok 1936. Ogólna
suma tych budżetów wynosi 2.165.452
zł.'po stronie dochodów i 2.154.482 zł.

stronie wydatków. W porównaniu z
udżetem na r. 1935 dochody z roku

1936-'są wyższe o 2%, wydatki zaś
o 8%.
'Na podkreślenie zasługuje, że w r.

1936 t. zw. rozkład niedoboru, czyli
specjalne opłaty nakładane przez izby
na samoistnych rzemieślników zgodne
z ustawą : 7.1X. 1931 r. przewidywany
jest. w wysokości 137.537 zł. t. j. o
16% mniej niż w r. ub. Należy również
zaznaczyć, że główne dochody samo-
rządu rzemieślniczego z taks na pod-
stawie postulatów rzemiosła” niektó-
rych okręgów jakoteż opłaty za egza-  

miny i zaświadczenia oparte będą w
8 nieco nižszych stawkach niž w

т

W wydatkach podwyžszona najsil-
niej, bo o 47% (w porównaniu z bud-
żetem r. 1935), utrzymanie specjal-
nych agend organizacyjno - handlo-
wych. O 21% wzrosły wydatki na po”
parcie gospodarczego i zawodowego
rzemiosła, o 19% — koszty podróży,
o 8% — wydatki biurowe i o 4% —
wydatki osobowe.

Jednocześnie min. przemysłu i han-
dłu zatwierdził budżet Związku izb
rzemieślniczych -.Rz. P. na r. 1936, za-
mykający się po obu stronach sumą
213.405, z czego na składki 17 izb
przypada 203.000 zł.: (wr. ub 230.000
złotych). й

Ministerstwa n'e mogą znależć odpowiedzi
w sprawie kartelu bekonowego ..

JW sprawach polityki gospodarczej, upra-
wianej przez przemysł bekonowy, poza gło-

sami, które pojawiły się w prasie, zostały

wniesione już w obecnym Sejmie dwie inter-

pelacje przez posłów: Jedynaka i Snopczyń-
skiego. Na obie interpelacje — poseł Jedy-

nak otrzymał tak z min. rolnictwa, jak i

przemysłu i handlu, odpowiedzi, które w żad
nej mierze nie mogą być uważane za wystar-

czające. Tymczasem, gdy w samej sprawie

nie się nie zmienia, opinja publiczna jestalar-

mowaną dalszymi sygnałami, ilustrującymi

szkody, powodowane forytowaniem kartelu

bekonowego.
Już nie. tylko wieś, ale i inne zawody,

podnoszą głos protestu. Ostatnio w Warsza-

wie odbył się zjazd delegatów rzemiosła

rzeźnicko - wędliniarskiego. Zjazd ten'po-

wziął nast. uchwałę: /

„Dełegaci rzemiosła rzežnicko „ wędli-

miarskiego. z. całej Polski stwierdzają, że

przemysł bekonowy, który zaistniał w Pol-

sce jedynie w celu kontynuowania eksportu

Bekonu, celowo odbiega od tego zadania i

przerzuca! gros swej produkcji na rynek we-

wnętrzny, by zawładnąć tymże rynkiem. w

charakterze monopolisty i zniszczyć jeden z

najpoważniejszych filarów gospodarki pań-

stwa — rzemieślnicze warsztaty pracy zawo-

du rzeźnicko - wędliniarskiego.

Otoczony nadmiernemi względami ze stro-

ny władz państwa, przemysł bekonowy ko-

rzysta т tej strony z niezwykłych wręcz przy-

wilejów w postaci premij eksportowych, co

dotąd skarb państwa kosztowało dziesiątki

milionów złotych, które to pieniądze w Iwiej

części płacone są przez zawód rzeźnicko-węd

Tiniarski. Dalej korzysta przemysł bekonowy

z uprzywilejowań ze strony samorządów miej

skich, które — nie bacząc na zasiedziałe, a

ponoszące wszelkie świadczeńia na rzecz u+

trzymania danego miasta rzemieślnicze warsz

taty pracy, udzielają bekoniarzom ulg przy

uboju żywca rzeźnego w. formie zniżoęnych do

połowy-i więcej opłat rzeźnych, jak i opłat

za. korzystanie z chłodni, a nawet ze zwol-

nień z tych i ińnych opłat, za które miejsco-

wi rzeźnicy w ciągu, roku opłacać muszą

dziesiątki tysięcy złotych więcej. Te przy-

wileje zużywa przemysł bekonowy celowo

na niszczenie rzemieślniczych warsztatów

pracy. zawodu rzežnicko - węd'iniarskiego

przez otwieranie regularnych detalicznych

przedsiębiorstw rzeźnicko -;wędliniarskich

Protestując jak najenergiczniej przeciwko

tendencjom przemysłu bekonowego, jak i

przeciwko stosowanemu przez niego celowe-

miu dumpingowi, zebrani przedstawiciele ca-
łego rzemiosła rzeźnicko - wędliniarskiego
w Polsce domagają się, aby: 1) ograniczyć

działalność firm bekonowych wyłącznie do

 

celów eksportowych, 2)+ firmy bekoniarskie

na rynku wewnętrznym sprzedawały jedynie
odpadki w stanie nieprzerobionym, 3) zaka-

zano ubijania przez bekoniarnie nierogaciz-

ny, nienadającej się na wyrób bekonów oraz

innego rodzaju żywca rzeźnego, z wyrobem

bekonów, nic wspólnego niemającego, jak i

bydła, cieląt i owiec, 4). wykluczyć firmy

bekonowe od wszelkiego rodzaju przetargów

i dostaw na rynku wewnętrznym, 5) odebrać

bekoniarzom wszelkie przywileje eksportowe

iulgowe, jak i skreślić z listy firm ekspor-

towych te bekoniarnie, które swoją działal-

ność przenoszą na rynek wewnętrzny i trak-

towač je jako zwykłe przedsiębiorstwa rzeź-

nicko . wędliniarskie ze stosowanien. wymo-

gów przewidzianych w art. 144 i 145 prawa
przemysłowego”.

Uchwały te muszą być wzięte pod uwagę

przez powołane do tego czynniki, gdyż aż

nadto wyraźnie stwierdzają żło. (P.A.A.]  

Brak polst'ch sklepów
w Ostrołęce |

W: Ostrołęce (woj. białostockie) brak' jest
polskich placówek handlowych i rzemieślni-
czych. Potrzebni są natychmiast: zegar-

mistrz, jubiłer, rymarz, kamasznik, czapnik,

krawiec damski, powrożnik i modystka oraz
drukarnia, sklep farb, sklep żelazny, kaszar-

nia, sklep gotowych ubrań męskich i dam-

skich, fabryka wód gazowych, zakład ślu-
sarsko-rowerowy. к 4

Poparcie polskiego -spoleczėfstwa zape-
wnione. Pragnący osiedlić sięw Ostrołęce

mogą zgłaszać się osobiście lub listownie do

zarządu powiatowego Str. Nar. Ostrołęka ul.

Kilińskiego 8. | A

Wzrostzap”su złota
wBanku Frandi |

Bilans Banku Francji z dn. 14 lute''
go, w. perównaniu ze sprawozdaniem
z dn. 7 b, m.wykazuje następujące
zmiany ważniejszych pozycyj (w milj.

fr.) Zapas złota wzrósł. o 112.4 do
65067,2 obieg banknotów spadł c
558,1 do 80,059,3; ogólna satua cbie'
$a i natychmiast płalnych zokowią
zań spadła z 91734,5:do 31.520,2. Sto-
sunek pokrycia złotem obiegu bank*
netów i natychmiast płalnych zobo”
wiązań wzrósł z 70,33 pro. do 71.12
proc,

Należy zaznaczy, :ż2 w tygodniu
sprawozdawczym  spdz'ewano się
większego: przypływ x złota do Banku
Francii w związku z dwukrotnie wyż*
szemi niż wyżej podana |i:zba wysył
kami złota ze Stanów Zjednoczonych
do Francji. Stoscakowo' nieznaczry
przypływ złota itumaczyć należy al' u
spóżnieniem sie niektórych przesyłek,
alko też równoleslym »dpływem zło”
ta z Banku Francji, c0'w związku ze
zwyżką niektórych innych walut mo”
gło mieć miejsce.

 

f rzemysł ludowyI chałupnictwo
a przepisy prawa przemysłowego.

Rozporządzenie min. przemysłu i
handlu z dnia 27 maja 1935 r. o wyłą-
czeniu przemysłu ludowego i domowe-
go oraz pracy. chałupniczej z pod prze
pisów prawa przemysłowego zostało w

ostatnich dniach uzupełnione okólni-

kiem tego ministra z dnia 31 stycznia
1936 r., precyzującym i wyjaśniają-

cym szereg kwestyj spornych i wątpli-

wych,jakie się nasunęły przy stosowa-
niu wspomnianego rozporządzenia.
W: szczególno”ci okólnik ustala, że

wykonywujący przemysł ludowy nie
potrzebują uzyskiwania karty rze-

mieślniczej, jeżeli wykonywują bądź

czynności, nie zaliczone do rzem'o:!a
(np. tkactwo lub hafciarstwo), bądź
czynności, wchodzące w zakres rze-

m'osła garncarsk'efo, rzeźby w drze-

wie i wyroby-drobnych przedmio'ow
z drzewa. :
Granicę pomiędzy  rz-m'osłem a

przemysłem domowym okó'nik precy-
zuje m. in. w ten sposób, że z natury
rzeczy uboczne zatrudnien'a, które ja-
ko takie wymasają zatwierdzenia n-
rządzenia zakładu (np. kuźnie) lub
podporządkowania się specjalnym
przepisom sanitarnym  (frvzjerstwo.
piekarstwo, rzežnictwo, wędliniarstwo
it. p.), nie mosą być wvkonywane
bez karty rzem'eślniczej. W czynnoś-
ciach, które wchodząw zakres pozo-

  

stałych rzemiosł, przemysł domowy,
jako zajęcie uboczne nie wymaga kar-
ty rzemieślniczej tylko wówczas, gdy
roczny dochód z tego tytułu nie prze-
kracza 300 zł.
Wreszcie w odniesieniu do pracy

chałupniczej, która nie jest przemys-
łem w rozumieniu prawa przemysło-
wego, okólnik m. in. postanawia, że
chałupnicy, zatrudniający siły najem-
ne, brygadziścii t. p. winni się wyka-
zać kartą rzemieślnicząw drodze zba-
dania przez izbęrzemieślniczą ich kwa
lifikacyj zawodowych, mosą przytem
uzyskać dowód uzdolnienia na cząst-
kową znajomość danego rzemiosła
(np. kam'zelczarstwo).

UZNANA w ockek za NAJLEPSZĄ

HEREATA
„z KOPERNIKIEL"

u($U
WAYSZ. TÓW. HANDLU HEREXTĄ

4. Dlygokęcki, W. Wrześniowski
Spalis Akcijos
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VI-ty zjazd fachowo-roln'czy
odbędzie się w Warszawie w dniach 5.1 6 marca r. b.

W dniach 5 i6 marca rb. w sali
Związku izb i organizacyj rolniczych
R. P. (ul. Kopernika 30) odbędzie się
VI-ty ogólno - polski zjazd fachowo-
rolniczy, zwołany przez Związek rol-
ników i leśników z wyższem wykształ-
cen'em. . ‹ '

Otwarcie zjazdu w dn. 5 marca na-
stąpio godz. 10-ej, poczem wygłoszą
referaty: naczelnik Edward Baird n t.
„Aktualne zagadnienia w dziedzinie
hodowli i wvtwórczości zwierzęce" i
rektor Witold Staniewicz p.t. „Eko-
nomiczne możliwości rozwoju produk-
cji zwierzęcej”., A
Po przerwie obiadowej:o godz. 17-ej

wygłosza referatv: prof. Roman Pra-
wocheński pt. „Najnowsze zdobycze
nauki w dziedzinie hodowli zwierzę-
cej”, p. Żysmunt Ihnatowicz p.t. ..Pro-
dukcia roślinna i zwierzęca w bilan-
sie handlowym” i inž. Eugenjusz
Kłoczowski p. t. „Rolnik 0 stosunku
produkcji zwierzecej do roślinnej w
śospodarstwach rolnych przy obecnej
koniunkturze”.

Następnego dnia rano wyśłoszą re-
feraty: inż. Jan Grabowski p.t. ..Pa-
trzebw hodowli koni”, dr. Marek Pęs"i
p.t...Zadadnienie onieki wetermarvj-
nej rolnictwa w Polsce" i inż. Wacław
ge р. * „Potrzeby hodowli trzo-
ly".
Po przerwie obiadowei wvółosza re-

feraty: prof. Jan Rostafiński p t. „Po-
trzeby hodowli owiec" i inż. Mieczy-

 

Zamrożrne nsieżności
w Hiszpanii

WARSZAWA (PAT.). Państwowy
Instytut eksportowy wkrótce przy”
stapuje do rejestracji należności pol-
skich firm w Hiszpanii, powstałych z
tytułu dostaw towarów polskich.

| Polskie firmy eksportowe, które
wvwoża do H'szpanji i którym nalež-
ności nie. zostały przekazane, powin”
ny przesłać do państwowego  Insty*
tutu eksportowego (Warszawa, ul.
Elektoralna 2) dokładne dane o kwo-
tach im należnych ze wskazaniem
firmy. odbiorczej oraz daty i numeru
podania, wniesionego przez odbior”
cę hisznańskiego za pośrednictwem
instvtucii bankowej do centrali dewiz
w Madrycie,

Sytuacja walutowa
WARSZAWA, (PAT.). Na giełdach wa-

lutowych nie zanotowano w dalszym ciągu

żadnych ciekawych zmian. Dolar utrzymuje

się na dótychczasowym niskim poziomie,

| jakkolwiek parę punktów dzieli go od dol-

nego punktu złota.
; Zaznączyć należy , że zwycięstwo „New“

Deal" w rozorawie przed Sądem Najwyż-

szymnieprzyczyniło się do wzmocnienia

dolara, gdyż sfery giełowe spo+ziewały się

to wyroku. potępiającym rząd ożywienia w
dziedzinie papicrów* przemystowych, a

przedewszystkiem elektrycznych.

Co do funta, wykazuje on nieznaczną ten-

denc'ę zwyżkową, utrzymując się jednak w

granicach, notowanych w ciągu ostatnich pa-

ru dni stosunkowo niskich kursów.

Z walut złotych w dalszym ciągu mocny
jest Zurich, przyczem nie wykluczony *est

pewien odpływ złota z Francji do Szwaj*

€nrji. Również i Amsterdam kształtuje się

w dalszymciągu dość mocno.
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Droga do San Trisie

 

we!“ 70 tezo domu?

| ju. Od czasu do czasu podnosił złączone dłonie pa-
nad głową, poczem uderzął
Wreszcie odwrócił się gwałtownie w stronę Małego.
— Panie Jones'2, czy pin miał prawo decydo-

wać o tem szm? Czy pan nie jes! mom cziow:?-
kiem? Gdyby n 2 ja, czy dostałby się pan.kiedy':0l-

Nic nie moś o za: wiać spokouM. eż». U аа,

się niemi po czole,| tośn'e.

rez?

Odwrócił się do S:mona i uśmiechnął bezli-

— O ile panow'2 uważacie, że dostałem więcej

niż mi s > na'oży, możecie zs ©Ć ze mną i Zaryzy-

Lowaąć, Docz-':a2'e s'į powre'u prawdziwzgo Vó-

Ра!т-2!; п п 7”о sk na ca'onego. Józeł Si-

mon liczył z wściekiością na .paicach punkty przz-

 
„Autoryzowany przekład z angielskiego

Marji Wańkowiczowej

— A pan, a pan? —szeptał Józef Simon drżąc
z: podniecenia.

'—Ja zaproponowałem mu te same waiunki.

5 ile usunie gdzieś daleko swego Vćrćala i będz.e go
tam hodował. i

J Poco? — spytal Halsey. Czy pan zamienit-

by miljon na piękny dom, o ileby pan wiedz.ał, že

dom ten mog: panu każdej chwili odebrać? -
— Zrobiłbym to — odparł Mały.

| — Czy dowiódł naprawdę, żeJose istnieje?—

spytał Simon. i
— Owszem. ; :

'— I że będzie mógł dowieść całemu światu
jego identyczność? ;

„  — Z Josć'm jest też Ludwik Gaspard,

Simon jękną:.
— Nie chciał wziąść pieniędzy?
— Nie. I odszedł wściekły

|, — Jak prędko może tu sprowadz'ć Josć'go?
Czy będziemy mieli czas wywieźć skarb poza gra-
nice Meksyku? :

— Nie wiem.
Józef Simon biegał tam i spowrotem po poko-

Į pednik''z4 

cicho w progu pokoju chcąc mieć wczysikich czte-
rech wspólnków przed sobą, a oni wyczuli natych-
miast, że w ten sposób akcentował swoją niezależ-

ność. Odtąd, cąkolwiekby przedsięwzięli, Mały tę-.
dzie z nimi tylko połowicznie. Rządził się własnem
prawem i szedł do własnego celu. | н
° — Wyslai mnie pan tutaj — mėwit wolno Maly.
Nie m'alem z soba nic, prócz podobieństwa do ro-
dziny Vėrėalėw. Wszystko co zdobylem, zdybylem
"sam. Anį Marmont, ani Denny, anį Halsey nie po-
mogli mi w niczem. Ja wygrałem grę: zmobilizowa-
łem tłum, wypędziłem Cabrilla z pałacu Vórćalów,
osiadłem w nim i zdobyłem San Triste. Ale teraz,
manie S'mon'e, praśnę zatrzymać to, co zdobyłem.
Za n'm Cabrllo opowiedział mi o istnien'u prawdzi-
wego Vórćala, połowa szans w tej $rze była mna.
Obecnie zos'z%e m na'wvżej''elna dr"udz.esta. M m

ne ruszać się stąd i zarrzywować.

  

Jt,i.wsz:

 

'2! — wyrwało s'e z ust Józefa S'mona
— Może brć — odparł Maty. Ale o ile pańsk'e

pieniądze są jeszcze w tym domu, to niech pan za-
biera i wywozi z Meksyku. Mój udział w zysku od-
daję tu obecnym trzem wspólnikom. Dostarczę wam
mułów i poganiaczy. Zostanę tu i będę się starał
wstrzymać pańskich przyjaciół od pogoni.

 

granej.
— Mógł pan spokojnie i bezpiecznie wywieźć

te pieniadze z Meksyku. Mógł pan dostać to, co

panu obiecałem, do śmierci niepotrzebowałby pan

głódować, A zamiasttego pozwala pan Cabrillemu

szczuć nas tym.psem i psuje pan cały interes. Po-

trzebujemy czasu. Nie możemy w jednej chwili zmo-

bilizować siedemdziesięciu mułów, naładować ie,

wyjechać z San Trste i przejść granicę. a Josć V6-
róal może się tu zjawić każdej chwili. Panie Jones,
czy pan oszalał?. : $

—Może — odparł Mały. :
— La belle femme įmmortelle!-wykrzykną!

Marmont. W tem tkwi jakaś kobieta. A jak się ko-

bieta w coś wm'eszaktóż'się może z nią zmierzyć?

— A tvmczasem nie jesteśmv wośóle pewni,
-zy łe a'en'adze zna juą sie w pałacu.

M-'v e'aral się s-utecz”'e oćwrós'ć od siebie
tt rozr" wy. :

`° — Secró b'*"u—m-n'*"neł
želi te p'en'ečze znik'v...-
*** Oczv iego sroirzaly grožnie na Malego,

— Mały obojętnie spotkał ten wzrok, choć wie.

dział dobrze, że o ile skarb się nie znajdzie oskarżą
go wspólnicy o defraudację. В

' (C. d n.).

M rmont—Joaez, je-  

sław Kwasiborski « p.t. „Zagadnienie
masowej hodowli zwierząt”.
Po referatach odbędzie się dyskusja

oraz uchwalenie wniosków. '

Osoby interesujące się tematami

zjazdu i pragnące przysłuchać się jego

obradom, mogą otrzymać zaproszenia

w Związku rolników i leśników z wyż-

szem wykształceniem. (Warszawa, ul.

Kopernika 30).
Uprasza się uczestników zjazdu ©

punktualność, gdyż obrady rozpoczy+
naćsię będą w ściśle oznaczonych ter*

minach.
.н`

Giełty pieniężne
Warszawa, 21 lutego 1936 r.

Belgja 89,30. (sprzedaż 89,48, kupm
89,12); Holandja 300,10 (sprzedaż 360 82,
kupno 359,38]; Kooznhaga 116.9U (sprze-

daz 117,19, kupno 116,61); Londyn 26,17

sprzedaż 26,24, kupno 26,10); Now
ork (kabelj 5,24 : pót (sprzedaż 523

trzy czwarte, kupno 5 23 i jedna czwar.a);

Paryż 35,01 (sprz. 3503, kupno 34,94];
Praga 21,97 (sprz. 2.,01, kupno 2193);

Szwajcarja 173,25 (sprzedaż 173,59, kup-
no 172,91); 'Stokholm : 134,90 : (sprzedaż
135 23, kupno 134,57). i
Obroty dewizam; srednie, tendenoja dla
dewiz niejednolita, Banknoty dołarowe w
obrotach prywatnych 5,23 — 5,22 i siedem

ósmych; E ei złoty 4,76 iBi — 476i
trzy czwarte; « dolar złoty 8.98 i póź —

8,98; rubel srebrny 140; 100'kopiejek w

bilonie rosyjskim 067; gram czystego

złota 5.9244 Wobrotach prywatnych mar
ki niem, (banknotyj 148.75;
(banknoty) 26,17 — 26,20.

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stąbil.zacyjna 62 i

pięć ósmych — 62 i trzy czwarie (odc.nki
po 500 dol.) 63,13 (w proc.); 4 proc. pań-
stwowa pożyczka premjowa dolaiowa

53,70; 5 proc. konwersyjna6000; 6 proc.
pożyczka dolarowa 78,45 (w proc.); 8

proc, L. Z Banku gospodarstwa krajowe-

Ė 94 00 (w proc.); 8 proc. obl:gacje Ban-

u go! arstwa_ krajowego 9400 (w
R ;7 proc. L Z. Banku gospodars.wa

rajowego 83.25; 7 proc. ak Banku

fos arstwa krajowego „254 8 pro.

„ Z. Banku rolnego 94.00; 7 proc. L Z.
Banku rolnego 83,25; 8. proc. L. Z. budo-

wlane Banku gospodarstwa Krajowego

9300; 7 proc. L Z. Tow: kredytowego
przem.Pól funt. 8500 (w proc.);.4 i pół
proc. L. Z, ziemskie 46,00 — 46 25; 5 proc,
MZ AK r.) 55,00 (ode.nki

o 1.000 zł.) 55.25; 5 proc. m. Radomia
"1933 r.) 39,00.

funty: ang,

AKCJE

BankPolski90,50 — 9100; . Warsz,
Tow. fabr. cukru 28,00 — 27,50; Węś.el
13,25; Lilpop 9,50 — 9.60; Os rowiec
21.00; Siarachowce 34 75 — 35,20. у
Dla pożyczek Pok tendencja

przeważnie, mocniejsza; a listów za-
stawnych nieco mocniejsza; dla akcyj nie-

jedno! M ei para A R
szawy istri w proc|; 106,

rentaa (odcinki weboi)k560; 3

proc. pożyczka budowlana -26,75; 4 proc,

pożyczka inwesiycyjna 54,50.

Gielda zbożowa
Warsza:wa, 21 lutego 1936 r.

Pszenica czerw. iara szk: 7/5 81 — —

— — —; Pszenica jednolita 753 gl 20,00

— 21,00; Pszenica zbierana 742 gl. 20,00

— 20,50, k
Żyto I standart 700 gl 1250 — 12,75;

Żyto II siandart 687 4, 12,25 — 12.50;

Owies 1 st (niezadeszcz.) 497 gl 14,25 —
14.50; Owies A I st, (lekko zadesz| 516

gl. 1450 — 14,75; Owies II 'stan. 460 gl
— 1325 — 13.50; Jęczmień browar-
niany 639 g 15 00-15 30; Jęczmien 67
637 gl. 1425 — 14,50; Jęczmięń 649 gl.
14,00 — 14.25; Jęczm eń 620,5 śl. 13 73—

1400; Groch polny 1800 — 19.00; Groch
Victorja 3000 — 32.00; Wyka 21,00 —

2200; Peluszka 22,50 — 23 50; Seradela

podwójnie czyszczona 22,08 — „300

Lub.n niebieski 875 — 9,00; Łu-
Kn žėliy 1125 — 1175, Rzep k z mowv

3950 *- 4050; Rzepak zimowy 40,50 —

41,50; Rzepak le ni 3950 — 40,50; Rze-

pik letni 4000 — 41,00,  Siemię
Inian: bassis 90 procentowe  *£.50

— 3350. Kon'czyna czerw sur 0-7 $r
kan'ank: — 11500 — 130,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc 15000 —

165.00; Koniczyna biała surowa60.00 —
1000; Koniczyna b:ała bez kan o czyst.
97 proc. 80,00 — 100.00;, Mak: n.ebieski
64.00—66.00; Ziemi. jad — — —; Mąka
pszenna gat UC3250—
34,50; — ВО --jka pszenna gat. 7

. 3050 — 32.50; I-C 0-55 proc
2950 — 30.50; I — D 0

II — B ;
П-р 45-65 ргос 23.00 - 24.00, 1-} 53—
65 proc, 2200 —23.00, II — G 60 — 65
groc 21 00—2200. Maka żytnia wycia:
gowa” 0-30 2090 — 2100; Mąka żytnia
I gat 045 2000 — 2100, Mąka'żyt | gat.
035 proc

19.06 — 1950; II
1956 - 2050. £ gat 064 nroe

at.1550 — 16,50 ra-
zawa 1575 — 1625. pośrednia — — —
se "Mrehs u 'enne » Ke m

stand 1200 — 12-07: O!rębv'ps7-nne
srednie przem stand 1100 — 1157: U-
tręby pszenne miałkie 11 00 — 11 50; O-
trebv żytnie %R75 425- Kūris mia.

ne 16,75 — 17.25: Kuchy rzepakowe
14,25 — 1475; Kuchy słonęcznikowe
= — — — —; Šruta sojowe 43 этос

2200 — 2250
Ogólny obrėt 1425 tonn, w tem.żyta

150 tomn. Usposobienie epokojna.

 



Różne tajemnice i różne, dla białego

człowieka niepojęte, zagadki kiyje w so-

bie Afryka. Nawet ludzie, którzy ją bar-

dzo dobrze znają, np. oficerowie wojsk ko-

lonjalnych angielskich, przeżywają tam nie-
raz przygody, zupełnie niewytiumaczone,

Taką przygodę opisuje, między inne--

mi, pewien angielski puikownik, który w

czasie swej podróży inspekcyjnej po Ugan-

dzie trafił na okrutne Święto ludności miej-

scowej: ne uroczystość złożenia żywej olia-

ry bożkowi wioski, świętemu krokodylowi.

Ofiarą tą miaia byc mioda dziewczyna,

 

Nieudany seans jasnowidza
u rabina Kagana

Zgodnie z zapowiedzią  listowną
do złodziejów, którzy przed paru ty-
godniami skradli z mieszkania rabi-
na Kagana 5.000 zł, 'telepata WŁ.
Messin$ przystąpił w dniu onegdaj:
szym do eksperymentu, mającego na
celu wykrycie sprawców kradzieży.
W towarzystwie kilku dziennikarzy
wileńskich telepata przybył na ul.
św. Mikołaja 5, gdzie rozpoczął wi-
zję lokalną mieszkania poszkodowa-
nego rabina. Po przeprowadzeniu
paru eksperymentów, któremi za-
dziwił rabina, odgadując dokładnie
jego myśli, Messin$ś wpadł w stan ka-

Choroby zakaźne
Inspektor - Lekarski powiatów

województwa wiłeńskiego  sporzą-
dził wykaz zachorowań i zgonów na
choroby zakaźne i inne, występujące
nagminnie na terenie województwa
wileńskiego za czas od 9.II do 15.

zupełnie już na swój tragiczny los zdecydo-

wana i nie czyniąca żadnych prób obrony.

Puikownik jednak, oczywiście, przeciwsta-

wił się tubylcom, i, przy pomocy garstki
swej straży przybocznej, nie dopuścił do

dokonania tego barbarzyńskiego czynu.

Ludność wioski była tem w najwyż-

szym stopniu oburzona i przerażona, nawet

rodzice dziewczyny biagali pułkiwinka, aby

odstąpił od swego zamiaru, gdyż, broniąc

dziewczyny, ściągnie pomstę bożka przede-

wszystkiem na nich, Czarownik zaś miej-,

teleptyczny.  Utrzymując kontakt
przy pomocy rąk rabina, jasnowidz
'sam doprowadził do miejsca i wska-
zał je dolkładnie, skąd skarb został
ukradziony. Następnie z całą pew”
'nością oświadczył, iż kradzieży do-
"konali nie zawodowi złodzieje, lecz
ktoś z pośród tych osób, kitóre w
'tym mniejwięcej czasie odwiedzały
'rabina. Pogrążony w transie kata-
leptycznym Wł. Messing poprosił
'rabina o wskazanie osób, które ra-
„bin mógłby podejrzewać o ikradzież.
Ponieważ rabin odmówił, seans zo-
"stał przerwany. (e)

scowy oświadczył, iż dziewczyna i tak

umrze i nic jej uratować nie zdoła.

Pułkownik wszakże był niewzruszony,

i wyrwawszy dziewczynę z rąk tłumu, ode-
słał ją pod eskortą swych ludzi do odległej
stacji misyjnej z prośbą, aby tam nad nią

bacznie czuwano.

Dziewczyna istotnie przybyia do misji
caia i zdrowa. Mimo to, po upływie dwóch

miesięcy zmaria nagle, przyczem lekarzom'

mie udaio się stwierdzić przyczyny jej zgo-|

nu. Nie wykazaja tej przyczyny również i

sekcja zwłok, ani najszczegėlowsze šledz-

two, które na żądanie pułkownika przepro-

wadzono wnet potem na terenie misji i w
wiosce, skąd pochodziła dziewczyna...

 

Proces komunistów
żydów

W piątek Sąd Okręgowy w Wil-
nie rozpoznawał sprawę 7 mieszkań-
ców Wilna — żydów, oskarżonych o
przynależenie do K. P. Z. B., oraz o
wywrotową działalność komunistycz
ną. Ławę oskarżonych zajęli: Sega-
łowicz, Rubin Rubinowicz, Abram
Prużan, Szepsel Słocki, Chaim Waj-
ner, Gdala Ilutowicz, oraz Chana
Pagierówna.

Podczas rewizji w. mieszkaniach
wymienionych ujawniono szereg ma-
terjałów kompromitujących w po
staci nielegalnej literatury komuni-
stycznej, ulotek, odezw, oraz kores- na Wileńszczyźnie

mózgowych, 9 — odry, 2 — róży, 9
— krztuśca, 1 — zakażenia połogo-
'wego (2 zgony), 18—gruźlicy otwar-
|tej (17 zgonów), 104 — jaglicy, 1 —
|pokąs. przez zwierzęta podejrzane o
wściekliznę.

 

1936 r. Zanotowano: 8 wypadków Jednym z nielicznych dodatnich
Guru brzusznego, 17 — duru plami- skutków silnego upadku temiperatu-
stego (t zgon), 14 — płonicy, 5 — ry jest wygasanie chorób epidemlicz-
blonicy, 1 — nagmn. zapalenie opon nych. Ostatnio-przeprowadzona in-

spekcja powiatów Wileńszczyzny
wykazała znaczny spadek tyfusu

= brzusznego,  plamistego i innych
chorób zakaźnych. Również to sa-
mo dało się zauważyć w Wilnie. (h)

' Teatr t muzyka.

pondencji. Po przeprowadzeniu roz-
prawy, w czasie której udowodniono
oskarżonym zarzuty, sąd ogłosił wy-
rok, na mocy którego L. Segałowicz
i Rubin Rubinowicz skazani zostali
na 3 lata więzienia każdy. Karę tę
na mocy amnestji zmniejszono im o
połowę. A. Prużan i G. Ilutowicz —
na 2 lata więzienia, lecz na mocy
amnestji karę tę darowano im całko-
wicie. Słockiego i Wajnera, jako nie-
pełnoletnich skazano z zawiesze-
niem kary na 3 lata domu popraw-
czego każdego. Spowodu braku do-
wodów rzeczowych  Pragierowna
została uniewinniona.

 

Utwory Schuberta przez Radjo.

Wypadek
czy zabójstwo

| W dn. 19 bm. Wincenty Pszczo-
łowski, m-c wsi Tarakańce, gm, nie-
menczyńskiej, zameldował, że w dn.
14 bm. we wsi Bitiny, gm. niemen-
czyńskiej, teściowa jego  Wiktorja
Perwaniowa, zam. u jego szwagra
Konsewicza, spadła w stodole z t.

zw. „torpu' na klepisko i wskutek
tego zmarła. Zwłoki Perwaniowej w
"dn. 17 bm. zostały pogrzebane na
cmentarzu w  Sużanach. Wśród
mieszkańców wsi Bitiny krążą po“
głoski, że Perwaniową zabił Konse-
wicz. Dochodzenie wszczęto.

Kronika
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Konierencja dekanalna deka-
natu m. Wilna odbędzie się dnia 27
bm. (we czwartek) punitkualnie' o
godz. 6 po poł. w gmachu Semina-
rjum Duchownego.

Z MIASTA.

— Powstanie nowej polskiej pla”
cówki, W dniu wczorajszym został
otwarty nowy polski chrześcijański

przy ul. św. Ignacego 12.
Poświęcenie dokonał ks. Hry-

Powstałej nowej polskiej placów-
ce „Szczęść Boże'',

SPRAWY WOJSKOWE.
— ćwiczenia wojskowe. W| roku

bież. 1936/37 będą powołani na ćwi-
czenia wojskowe:

I Oficerowie rezerwy.
1. Promocja 1931, 1933 i 1935.
2. Wszyscy, którzy byli powoła*

ni na ćwiczenia w r. 1935/36, lecz
ćwiczeń tych nie odbyli.

3. Niektórzy z innych roczników.
4, Wyznaczeni imiennie,

Prośby oficerów rezerwy, ubiega-

 

 

  

ZŁA LIA

ANTYMAGNETYCZNY

wileńska
chylenie tego przepisu w stosunku
do praktykujących iekarzy. (h)

ŁABAWY.
— „Czarna Kawa — Dancin$g*

odbędzie się staraniem Komit. Rodz.
Szk. Nr. 42 dziś 23 lutego roku b. o
$. 20 w klubie PUAW przy ul. Za-
walnej 15. Atrakcje — występy ar-
tystów. Wstęp za  zaproszeniami,
które miożna otrzymać tamże co-

sklep nabiałowy pod firmą „Zorza” dziennie od godz. 18 do 20-ej.
— Tradycyjne zakończenie kar-

nawaiu. Przypominamy, że, jak co
niewski, roku, Komiiet Domu $w. Antoniego

organizuje w ostatni wtorek, dn. 25
b. m. tradycyjnego  „ŚSiedzia”* -na
schronisko dla sierot tegoż zakładu,

Komitet uprzejmie.zaprasza sta”
łych bywalców i bawiącą się miło”
dzież i prosi o jaknajliczniejsze przy-
bycie ao hotelu Ueorg'ea na godz.
19-tą. Cena biletów 2 zł. 99 gr.,
elzadem. 1 zi. 50 gr.
raaAA iii Iak i аы

Zaparcie, Fachowe świadectwa powaś
lekarskich podnoszą dodatnie działanie na-
turalnej wody gorzkiej „Franciszka-Józeia”
u ludzi, którzy mają za mało ruchu, jących się o możność odbywania

ćwiczeń w formacjach niemacierzy-
stych, nie będą rozpatrywane.

II. Podchorążowie rezerwy.
| 1. Wszyscy, którzy dotychczas
"nie odbywali żadnego ćwiczenia.
; 2. Wszyscy, którzy po odbyciu
'pierwszego ćwiczenia nie zostali za-

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże, W nocy z 20 na 21 bm.

z cegielni przy ul. Zwierzynieckiej Nr. 6

skradziono wiaścicielowi 10 ramek z lane-

gó żelaza, kiika pokryw kominowych oraz

rury żelazne, og. wart. zi. 300, Ustalono, że

kradzieży tej dokonali: Wiadysław  Zub-

Historja pieśni jest nierozerwalnie zwią- kwalifikowani do nominacji na ppor. kow (Wiikomierska 56), izrael Kagan (Kwa-   
M.

   
PRZYNOSI ULGE CIERPIĄCY

  

— Teatr Miejski na Pohulance, Popo-
łudniówka! Dziś o godz. 4+ej sztuka wę-

gierska Fodora „Kiedy kobieta kłamie" z
udziałem Zofji Barwińskiej w roli głównej.

i Ceny propagandowe.

i Wieczorem o godz. 8-ej Teatr na Pohu-
STONE AIDS LLP ÓW OO. gra poraz drugi głośną komedję w

Skaleczony
pod parowozem

Dn. 21 bm. o godz. 5.50 na stacji
Porzecze pomocnik maszynisty po”
ciągu Nr. 772, Aleksander
jewski wszedł pod parowóz
usunięcia lodu z wału nawrotnicze-
$o. Z nieustalonej przyczyny maszy-
nista Krawczuk uruchomił parowóz,
kalecząc Maciejewskiego.  Poszko-
dowanemu udzielił pomocy na miej-
scu prywatny lekarz, poczem prze-
wieziono $0 do Grodna, skąd zośta-
nie wysłany do szpitala kolejowego
w Wilnie,

Sport.
Raid narciarski Zuiów—Wilno.
W. dniu 23 bm. odbyły się w Zu-

łowie uroczystości, związane z zaini-
cjonowaniem rajdu narciarskiego
Zułów — Wilno.

a miejscu, gdzie stał niegdyś
dwór, ustawiono z bloków lodowych
postument, na którym widniało po”
piersie Marszałka,

Na wzniesieniu, u stóp pomnika,
ustawili się dostojnicy i osoby, kitó-
re specjalnie przyjechały z Warsza-
wy do Wilna na tę uroczystość,

Wiceminister Bobkowski wygło-
sił krótkie przemówienie,

Następnie drużyny, które odbyły
pierwszą trasę biegu z Podbrodzia
do Zułowa, gdzie się posiliły, starto-
wały przy żywem zainteresowaniu z
powrotem do Podbrodzia, gdzie na-
stąpi nocleg.

 

Nowości wydawnicze
Marja Kownacka. „Kukuryku na

ręczniku”, Ilustrowalą F. Themer-
son. Państwowe Wydawnictwo Ksią
żek Szkolnych. Wiarszawa — Lwów.
1936. Stron 63. Cena zł. 1.10, w kar-
tonie zł. 1.80.

Książeczka  zawierą piętnaście
powiastek dla dzieci w wieku do lat
10, barwnie, iżywo i wesoło opisa-
nych przez autorkę „Plastusiowego
pamiętnika”, mającego wśród mło”
dych czytelników licznych już i go-
rących wielbicieli.

i trzymalo staranną

i — Teatr Muzyczny

i
Macie- |stedt po cenach propagandowych. Dziś w
celem;

5-ciu aktach M. W, Gogola „Rewizor”. Wi-

dowisko to w reżyserji W. Czengerego о-

oprawę dekoracyjną i

kostjumową. Doskonała gra całego zespołu.

„Lutnia“. Ostatni

pożegnalny popoiudniowy występ Elny Gi-

przepięknej op. „Bajadera'”, która ukaże się

o godz. 4 pp. żegna publiczność wileńską

znakomita primadońna Elna Gistedt. Z Jej

odjazdem wspaniałe to widowisko zupełnie

schodzi z repertuaru. Ceny propagandowe.

— „Rose Marie* po cenach propagan-

dowych. Dziś i jutro o $, 8.15 w. grana bę-

dzie „Rose Marie“.
— Premjera „Orieusz w piekle* z wy-

stępem Olgi Olginy. Dla gruntownego opa-
nowania nieśmiertelnego dziela Offenbacha
„Orfeusz w piekle" premjerę tego widowi-
ska odłożono do wtorku bieżącego tygo-

dnia. We wtorek więc nieodwołalnie „Orie-

usz w piekle”.

— Występy opery warszawskiej. „Tosca”

opera Puccini'ego w wykonaniu majprzed-
niejszych sił opery warszawskiej, ukaże się

dwukrotnie na scenie teatru „Lutnia”, a

mianowicie 2-go i 3-go marca, į

— Występ Hanki Ordonėwny w „Lutni“
Znakomita pieśniarka Hanka Ordonówna

wraz ze swym partnerem Igo Symem, wy-

stąpi raz jeden tylko w „Lutni* w środę |

4-go marca w zupełnie nowym programie.

Bilety już nabywać można w kasie teatru

„Lutnia“.
— Teatr „Rewja“ ul. Ostrobramska 5.

Dziś o godz. 4 m. 45, 7-ej i 9 m, 15 ostatnie

3 przedstawienia programu rewjowego p. t.

„Zaloty ułańskie".Wponiedziałek premjera.

— Teatr Rewii „Murzyn* — ul. Ludwi-

sarska 4, Dziś rewja pt. „Rozfikana fala”.

Początek o godz. 4, 6.30 i 9-ej wiecz.

Z za kotar studio.
Radjowy poranek muzyki polskiej

z Katowic. |
Niedzielny Poranek  Radjowy transmi-

towany z Katowic w dniu 23. o godz.

12.15 składa się prawie wyłącznie z utwo-

rów kompozytorów polskich ostatnich dzie-
siątków lat, W. programie Karłowicza —

„Smutna opowieść”, Zaręmbskiego — „Po-
lonez“, Melcera — trzy pieśni, Macury —

„Tańce Śląskie”, Różyckiego — „Stańczyk”,

Dymka — dwie pieśni i Maklakiewicza —

„Pieśni japońskie”, Solistką koncertu bę-

dzie artystka Opery Poznańskiej Irena Cy-

zaną z nazwiskiem Schuberta. On pierw- rez,

szy potrafił nadać jej skończenie piękną. 3. Wszyscy, którzy w r. 1935 u-,
formę, on pierwszy wyraził w niej bez kończyli obowiązkową służbę czyn-|
reszty najgłębsze uczucia wstrząsające ser- ną'i zostali przeniesieni do rez. (ko-
cem ludzkiem. Pieśni Schuberta przema-| walerja, areonautyka).
wiają jednako i do muzyków i do laików.! 4, Bchor. rez., którzy zostali zwol-
Pieśni te usłyszą radjosiuchacze dnia 231Ijnieni z obowiązkowej służby czyn-
o godz. 20,00 w interpretacji Stefana Wita- nej w r. 1935 (artylerja).
sa. W ramach tejże audycji pianistka, Ma-

ryla Jonasówna odegra kiłka drobnych u-

tworów fortepianowych, należących do jed-| dentyści, apiekarze i sanitarni jak
nego z najpiękniejszych, jakie posiada lite-| pkt. 1 i pkt. 2.

ratura fortepianowa.

Dwugodzinna transmisja koncertu muzykij Pol. Państw. bez względu na posia-
lekkiej z hotelu „Bristol“.

Polskie Radjo przeprowadzilo ostatnio
ciekawy eksperyment, a mianowicie zorga- | pkt. 2 oraz ci, którzy byli powołani
nizowało w niedzielę dnia 9 lutego rb. dwu-| Qa Ćwiczenia w r. ub., a z jakichkol-
godzinny wielki koncert radjowy, który od-| Wiek powodów ćwiczeń tych nie od-
był się, nie w zacisznej sali studja muzycz-

nego, lecz w salonach Hotelu „Bristol”, a

co ciekawsze, na koncert ten zostali zapro-
szeni przedstawiciele literatury, sztuki,
sfer artystycznych, prasy itd.

Wobec tego, że koncert ten został

przyjęty zarówno przez radjosłuchaczy, jak

i prasę z wielkim entuzjazmem, w dniu 23

lutego o godz. 17.30 organizuje Polskie Ra-

djo, również w salonach Hotelu „Bristol“,

koncert podobny, w którym wezmą udział:

Mała Orkiestra Polskiego Radja pod dy- i
rekcją Zdzisława Górzyńskiego i soliści:

Hanna Brzezińska, Helena / Korff-Kawecka,
Greta Turnay, kobiecy chór revellersėw
„Te 4“, Jerzy Czaplicki, Tadeusz Olsza i
Leon Wyrwicz. Ten dwugodzinny program

dobrej lekkiej muzyki, piosenki i humoru

niewątpliwie zostanie przyjęty przez radjo-

słuchaczy z wielką radością.

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dn. 23 lutego.

9.00 Czas, 9.03 „Gazetka rolnicza” w
opr. S$. Jagiełły, 9.15 Muzyka z płyt. 9.40

i Dzien. poranny, 10.00 Transm. nabożeństwa.
Po nabożeństwie ludowe piosenki, 11.57
Czas i Hejnał. 12.03 Życie kult. miasta i pra
wincji. 12.15 Poranek muzyczny. 1300
Fragm. słuch. z dramatu Aleks. Puszkina
„Borys Godunow*. 13:20 d..e. koncertu.
14.00 „Ogłoszenie małżeńskie" nowela W,
Perzyńskiego, 14.20 Koncert życzeń, 1500
Audycja dla wszystkich: „Królowie Polscy
Polska w podziałach”. 15,45 „Mleko i jego
droga od producenta do konsumenta, pog.
16.00 „Chwilka pytań” pog. dla dzieci star-
szych”, 16.15 Koncert reklamowy. 16.25
Płyty. 16.55 „Śmierć papieru* holenderska
komedja słuch. 17.30 Transm, koncertu.
19.40 Wil. wiad. sport. 19.45 Now. liter.
omėwi Leon Piwiūski. 20.00 Utwory Franc.
Schuberta, 20.50 Dzien. wiecz. 21:00 „Na
wesołej lwowskiej fali „Kra, kra, kra”, 21,30
Podróżujmy — „Wycieczka na góry Pente-
likon“ felj, 21,45 Wiad. sport. ze wszyst.
Rozgłośn. R. P. 22.00 Koncert. 22.30 Muzy-
ka taneczna. 23.00 Wiad. meteor. 23405 — wińska, Orkiestrą dyryguje Zbigniew Dym-

mek. i  23.30 d. c. muzyki tan.

5. Służba zdrowia: wszyscy leka-
rze med. jak. pkt. 2, wszyscy lekarze

6. Wszyscy pchor. rez. służby w:

dany stopień policyjny.
1. Pchor. rez. marynarki jak w

byk.  SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademickie Koło Misyjne

j powiadamia, że dziś tj. 23 bm. o g.
16 w lokalu własnym przy ul. Wiel-
kiej 64 odbędzie się zebranie ogólne
z referatem Ks. Dr. Kazimierza Ku-
charskiego pt. „Założenia ideowe
pracy misyjnej*. Obecność członków
"konieczna. Goście mile widziani, |

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— V Posiedzenie Naukowe Wil

„T-wa Lekarskiego wspólnie z  Wi-
jleńskiem Tow. Chirurgicznem odbę-
j dzie się dn. 24.11 1936 r. o godz. 20-ej
w sali wykładowej Kliniki Chirur-
gicznej U. S. B. na Antokolu.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej Zebranie ogólne Z.P.LK.
odbędzie się w. poniedziałek dnia 24
lutego rb. puniktualnie o godzinie 7
wieczorem w lokalu własnym ul.
Zamkowa Nr. 8 (I-sze piętro).

Ks. Profesor Dr. M. Sopoćko wy-|
głosi referat pod tytułem: „Pius XI a
czasy obecne”. (Na tle Jego encykli-
ki w okresie 14-letnich rządów).

SPRAWY PODATKOWE.
— Kontrola dochodów lekarzy.

Organizacje lekarskie podjęły akcję
na terenie Izb lekarskich w sprawie
znowelizowanego ostatnio przepisu
ordynacji podatkowej dotyczącego
jprzeglądania przez urzędy. skarbo*
twe akt i dokumentów. Art. 69 prze-

szelna 21), Icek Kozenblum (Chocimska 25),

Steian Korzeniowski (Kalwaryjska 127) i

Wiktor Kowalewski (Werkiwska 24), u któ-

rych w czasie rewizji część skradzionych

rzeczy odnaleziono, Wszystkich złodziejów

zatrzymano,

 

„.. PRZEDSTAWICJELA-AKWILYTORA,
dobrze zaprowadzonego w sklepach wód
czanych i restauracjach, z kaucją, poszu-
kuje poważna fabryka wódek gatunko-
wych na wszystkie miejscowości woj, Wi-

ieńskiego. — Oferty nadsyłać do Admini-

stracji „Dziennik Wileński" Wilno, pod

„wysaka: prowizja”.
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OGŁOSZENIE
„W myśl uchwał Walnego Zgromadze-

nia udziałowców z dnia 9 i 31 stycznia 1936
r. Pierwsza Wileńska Spółdzielnia Handlu
Trzodą Chlewną z odpowiedzialnością u-
działami w Wilnie została rozwiązana i
przeszła w stan likwidacji.  Likwidatorami
wybrano Zarząd Spółdzielni w osobach:
Szajko Mikołaja, Znamierowskiego Wiktora
i Pierożka Jana. Stosownie do przepisu art.
76 ustawy o Spółdzielniach z dnia 29.X
1920. r. znowelizowanej ustawą z dnia
13.111. 1934 r. likwidatorowie wzywają wie-
rzycieli do niezwłocznego zgłoszenia swych
rcszczeń. Komisja Likwidacyjna*.

Chcesz sprzedać
lub kupičį

NiERUCHOMOSC
ziemską, miejską, lub podmiejską

zwróć się do

Spółdzielni Pracy Prac. Umysłowych

„PRACUM”
Wilno, ul. Jagiellońska 6—23,tel.22-24

      
     
 widuje bowiem, że urzędnicy skar-

bowi mogą przeglądać akta i doku-
menty nietylko w  przedsiębior-
stwach przemysłowych i handlo*
wych, ale także u przedstawicieli
wolnych zawodów. niem lelka-
rzy, rozszerzenie uprawnień władz
skarbowych w tym zakresie spowo-
dować może naruszanie obowiązują” GRUŹLICA PŁUC

jest nieubłagana i co-
rocznie, nie robiąc róż-

(/ nicy płci, wieku i
: : stanu pociąga

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc-
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę-
czącego kaszlu i t. p. stosują pp. Lekarze
„BALSAM THIOCOLAN-AGĖ“, który,

   
 cej tajemnicy zawodowej, wobec

czego wszczęte będą starania o u-

ułatwiając wydzielanie się  plwociny,
usuwa kaszel. я
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KORONA PROD. FRANCUSKIEJ 1936 R. NAJPOTĘŻNIEJSZY FILM W DZIEJACH KINEMATOGRAFJI ŚWIATOWEJ

KOENIGSMARK
pPI

Ni,MIW

 

wg. głośnego wtworu PIOTRA BENOIT. Rekordowa obsada z ELISSĄ

LANDY na czele. Arcydzieło, które udzieli WAM najsilniejszych wrażeń.

JUTRO PREMJERA

wkinie „HELIOS“

IP
 

| DO WYNAJĘCIA PANIENKA,
mieszkanie 5-pokojo-

  
WSZYSTKO STANIAŁO

  

 
 

= = į : = lkiemi wy-| 22-letni bardzo

= 10—25; Taniej kupi Pani...= ! paza аеонao
— = й nem. j

=  Wykwintną, jedwabną bieliznę damską, szlafroczek, sweterek, AZ WYROBY ZEA ZEGARY, KOREPETYCJI Nade 34 is BB US=

== szaliczek, bluzeczkę, pończoszki, rękawiczki, torebkę i t о ъё= w zakresie 6-ciu Wojskowych, — blltko|krój— skośczyła kór-

= SA ZAMKOWA 17, Z ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZL. 4— Doa Adres | Koszar. Artyleryjska sa dokaztdiojióć Im.
== ' s ь $ 8, d ańe. к ickiej, 3-

= wfirmie J.; KŁODECKI tlen 9-28. = U W.JUREWICZA||2275 Na: yae S
= WIELKI WYB в — ‚ о OGŁASZAJCIĘ SIĘ MIESZK NIE awiectwa w Źródle

= Obejrzenie nie obowiązuje do kupna = WILNO, MICKIEWICZA 4. | W, DZIENNIKU aksasowe, 3-6 A raiEE a
= KF zj WILEŃ: '.  kojowe, można  Z|pracowita i najlepsze-

LL ski, 1 lub e —Ti A SOCWL
С jako |kiemi wygodami, Tar-| jub Zarzecze 5/2.

“ taki 19 m. 4, tel. 352.|—

В НЕЬ TECHNIK

2 „ILONKA | Poszukuję įvai kanos
1 wkrótce.  |ko.dctego, czystego, |padio-aparaty, опча

słonecznego z wygo-|j9_ nowe odbiorniki,
dami, przy  kultural-|oaPrawia uszkodzenia

= ы — ———— 1 ——— Sw око-| 88 miejscu. Łaskawe

ga AN | DZIŚ POCZĄTEK O 12-ej.

DLA WSZYSTKICH DOZWOLONYTTT POLSKI FILM

Cudowny KOLOROWY nadprogram

TEATR REWJI
Luówisarska 4 „MURZYN”|

Udział biorą ulubieńcy publiczności: I Wolska, S. Grochowska, J. Granowski, Miecz:

kowski, A. Piotrowski, J. Woljan oraz powiększony zespół baletowy prof. Łuzińskiej

i in. W zespole baletowym wystąpi nowopozyskana znana tancerka wilnianka E. Lon-

danówna. W programie najnowsze przeboje rewjowe. Wspaniała wystawa. Nowe de-

koracje. Początek o g. 6,30 i 9-ej w niedz. o 4-ej, 6.30 i 9-ej w Ceny miejsc od 25 gr.
Sala dobrze ogrzana.

Jutro premjeral Nowa przebojowa rewja pt. „JAK ZDRADZAJĄ ABISYNKI* — „1000

TAKTÓW BAŁAŁAJKI*, Gościnnie wystąpi wszechświatowej sławy wirtuoz na ba-
łałajce Mikołaj Sinkowski.

HELIOS|

i
Sala dobrze ogrzana.
 

* Ostatni dzień!
Największy
komik świata

NoceEgips
Nad program: Atrakcje. „Pocz. oż2-ej.

IŁ 50000 KAGRODI?
[Możecie wygrać, biorąc udział w konkursie; zorganizowa-

nym przez firmę „WŁUKNO, POLSKIE"
1. Nagroda zł. 600.00 w gotówce. 4. Nagroda zł. 80.00 w gotówce..
2 ” ” 200.00 ” я 7 ” ” 70.00 ” ”

R ME " 100.00 ” " 6. ” „ 50.00 ‚ ”
— - oraz nagrody pocieszenia, jak: kamgarny na ubrania,

maszyny do szycia, rowery, 3-lampowe radjo-apara-
+ ty i t. d. ogėlnej wantošci zt. 3.900,00.

Zamieńcieę miejsca niżej podanych kart w ten sposób, że zli-
czając serca trzech kart jednego rzędu, otrzymacie ogólną ilosc
15 serc dla każdego rzędu poziomego lub pionowego

: Każdy Czytelnik, który w ciągu 8-miu dni na-
deśle nam dobre rozwiązanie (naklejone na papie-
rze) wraz z zamówieniem na 1 lub więcej z niżej wy-
mienionych kompletów, otrzyma wraz z kompletem
jedną z nagród.

Nasze reklamowe komplety z olbrzymią zniżką cen!!!

TYLKO ZA ZŁ. 7 śr. 50.
wysyłamy: 3 mtr, materjału na eleganckie ubranie męskie, bardzo modne (desenie biei-
skich kamgarnów) lub 1 ubranie męskie, gotowe, gładkie lub deseniowe (według żąda-
nia) o dobrem wykończeniu, od Nr. 46—52, 1 swetr męski zimowy, gruby i ciepły, w ża-
kardowych deseniach z długiemi rękawami i szalowym kołnierzem, 1 koszulę męską w
b. dobrym gatunku z modnem wykończeniem satynowem lub 1 paię kalesonów w dosko-
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nałym gatunku, 1 p. skarpetek deseniowych b. mocnych, 1 szal męski, weliniany w mo- j
z ładnym kolorowym szlakiem i 1 krawat @'dne desenie, 3 chusteczki

czysto jedwabny.
Ten sam komplet w lepszym gatunku

zł. 13 gr. 20.

męskie do nosa

- mak

TYLKO ZA ZŁ. 8.—
wysyłamy; 4 mtr. materjału na modną suknię damską © najnowszem wiązaniu lub 1
suknię damską, gotową, modnie uszytą, z dobrego materjału, 1 chustkę zimową w kraty
jasne lub ciemne, 1 p. pantofli damskich (podać rozmiar obuwia), 1 swetr damski, efek-
towny, najmodniejszy w obecnym sezonie, 1 koszulę damską, madapolamową, luksu*
sową Z ładnem wstawieniem „[oledo” (kolor według żądania) lub 1 koszulę damską p.
wełnianą, 1 p. reform damskich z dobrego elastycznego trykotu, 1 p. pończoadh damskich
„wełna z jedwabiem” lub 1 apaszkę czysto wełnianą, bardzo modną w piękne wzory,
1 p. rękawiczek b. eleganckich i 3 chusteczki damskie batystowe do nosa,

Ten sam komplet w lepszym gat. zł. 12,—, zaś w najlepszym gat. zł. 13. gr. 90.

TYLKO ZA ZŁ. 21 gr. 50
wysyłamy: 1 szt. płótna białego, 17 mtr. w doskonałym gatunku, firmy „I. K. Poznań-
ski” Sp. Akc, na 6 koszul męskich lub na 9 koszul damskich, jak również na wszelką

pościel, 2 kołdry pikowe na łóżka w eleganckie kwiaty żakardowe, 2 dywany na ścianę,
tkane w najnowsze wzory, 6 mtr. ilaneli bieliźnianej miękkiej i puszystej na wszelką
bieliznę, pyjamy i szlafroki lub 6 mtr. firanek, przetkanych jedwabiem i 6 mtr. płótna
ręcznikowego, trwałego, na dobre ręczniki, wzór kostek, lub 6 ręczników serwetowych
z frendzlami.

Ten sam komplet w najlepszym gatunku wysyłamy za zł. 25 gr. 90.
To wszystko razem w najlepszym gatunku wysyłamy za zł. 25,90.
Komplety powyższe wysyłamy za zaliczeniem pocztowem na listowne zamówie

nie. Płaci się przy odbiorze towaru na poczcie.

Bez ryzyka; Jeżeli towar się nie podoba, przyjmujemy takowy spo-$!świerkowa 2, naprze-

wrotem, a pieniądze natychmiast zwracamy.  Adresować:

F-ma „Włókno Polskie”, Łódź, ul. Śródmiejska 9, oddz. 43.
Uwaga! Nagrody pieniężne będą rozdzielone i wysyłane w obecności Rejenta

łódzkiego w dniu 10 kwietnia 1936 r.

 

ADMINISTRACJA: Wilno, vi. Mostowa !, czynna ой @ °-

CENA OGŁOSZEŃ: :2 wiersz milimetr przed tekstem | w tekście (5 łam.) 40 gr, nekrologi 3) gr.

ryczne о 25% drożej. Dla possskującysb pracy 50*/e amiżki.

Wydawca:

 

ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. _

Dziś ostatni dzień rewji w 2 cz. i 17 odsłonach pt;

„ROZFIKANA FALA"

EDDIE CANTOR
w otoczeniu 100 najpiękniejszych dziewcząt w super - komedji muzycznej

Finał wykonany w barwach naturalnych. Przebojowe melodje. Piękne sytuacje

 

zł. 11 gr. 70, zaś w najlepszym gatunku !

AZERZACZĄO |$Odz. 3—4 popoł.

18 CENA PRENUMERATY: wiasięcznie a odnosseniem do domu lub przesyłką pocztową -- sł

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa 1

mej rodzinie, w
licy Placu Katedral-
nego, Zamkowej lub

Tylko dziś;o
godz. 12 i 2-ej

DLA WSZYSTKICH

ołerty do Adm. „D».
WiL* dia „technika“.
"Tamże adres.

PORANEK
Podwójny program:CASINO |

 

E : ‚ Wielkiej. Parter —,

|” ZBRODNIARZ „dagatakim BE; „ŻYfg
| BOSII - | |LITE „ „DZIEWCZĘ z IOBLOKOW“ | V —

| w roli = śpiewak JOSE MOJICA.1 Ssla dobrze ogrzana Moana DOSTAWCY

| —RORRRIR = | Dul mkl kia MIRGĄĆ SZAGEKÓW .- |ilok ale 09500-600. irów

ŚWIATOWI Słynna BRUCE] ForaPT | iw sklep, spożywczo nieczarski. Umowa rocz-
Oferty i warunki nad-
syłać: Wilno, ul. Le-
gjonowa 28, B. Roma-
nowski.
—

MIODU, GRZY-
BÓW. i WĘDLINY
— najlepsze źŹró-

dło z tej dziedziny

Wileńska 42,

Czerwiński
Udziały

Miekiewicza 9 JANA STRAUSSA _ т

„Daron CJgdlski
jw roli tytułowej: ADOLF WOLBRUCK. Po-
| czątki seansów: 4, 6, 8 i 10.15, w świętaod2-ej
Jutro premjera! Brygida Helm w arcyfilmie „Z

Skiep ©:
z dużą lodownią przy
samym rynku — po;
handlu mięsnym, któ-
ry istniał 12 lat, do
wynajęcia, Nadaje się
na sklep spożywczy,

ч ai bławatny i L. p. bez
——— *lodowni, Zarzecze 40,

ŁOT Jala dobrze ogrzanam. 1.

Rolnika

 

 

CASINO
—н

Pocz. o g. 4-ej. Dziś ostatni krzyk kinematograiji!

WIELKI FILM MUZYCZNY

Dla Ciebie tańcze
A W. rol gł. Jean HARLOW i Wiliam Powell

 

 

 Nadprogram: Najnowszy tygodnik „Foxa* i dodatki. OD ZŁ. 2000
iz ` Sala dobrze ogrzana, 2 inwentarzem do od- (z zabezpieczeniem)

rabiania 100 ha na w gęner. zas e
 Części, blisko Wilna,'handi, na Rz.P. Arty-

poszukuję. Różańska,!kuł techn., wszechów.
Wilno, Tatarska 17) opatentowany 1 wpro-

Dziś niedziela 23. Il. ostat-
ni dzień programu p. t;

W Poniedziałek 24. Il. premjera p. t.

„Zaloty ułańskie"REWJA |
66 m. 7 43 — 4P.POL wadzony, niezbędny

| w gospodarce państw.„JOJ mADZŁIARGE um EE:
Na czele zespołu Gena Honarska, artystka teatru Wielka Rewja w Warszawie, Antoni'gzj = RIO a „m 2 A og

Iżykowski, ulubieniec radjowy całej Polski para solowa i zespół baletowy Tanagra | wsiach poszukuje ażŠakio ki

oraz w nowym repertuarze pożegnalnie występujący komik, muzyk-ekscentryk Edward | Żniwo”, Lwów, Ku-Gia& "" Po Ir

Iwaszkiewicz (Eddi) i duet Bojarski-Szelly. Sala dobrze ogrzana. Codziennie 2 5e- !szewicza 6. Z: Re 02Sa
: Е

anse 645 i 915. W niedzielę 3 seanse 4.45, 7 i9. 15. Ceny miejsc od 25 śr.

Dzisł Jadwiga Smosarska, ina Benita, Franciszek,

OGNISKO | 2 Brodniewicz I Michał Znicz w filmie !

  Potrzebna |
od zaraz rutynowana
sklepowa chrześcijan-
ka z kaucją do samo-

m = |dzielnego prowadze-| _ V V

wie Joasie::RYBYczami. wiadom!

| Adm. „Dz. Wil.“. D O;RSZE [bez

Nadprogram: Dodatki dźwiękowe. Pocz. seansów codziennie o godzinie 4 popoł. — ЗЪЦМСА__

do wszystkiego, umie-
{186а gotować, na wy-
jazd do Warszawy ро-
|trzebna. Refer, i świa-

głów i ości

kg.;Zł. 1.40
poleca:

 

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

tir. H. RUSIECKI

 

  

|dectwa konieczne, ° ®
Zgłaszać się: Popow: Iwiedi Mii

Wł acław
ska 10—1.

. ==— —--—- WILENSKA Nr. 36
Obserwatorm ów u Jego Eksc. ow tel. 12-24.

p. Wojewody, U. S$. B., Magistracie i wielu in. =

Solidna, gwarantowana naprawa oraz sprzedaż zegarków kra- -kursiq

jowych i zagran, z orosja 6 ĄBIA
"msgara  Telremyśj

Zegarki od 5 zł. Ceny kryzysowe.

 

Ekspedjentka | TY "Tup SXJP OAIAL
księgarskiej qośjojz mąjpi uru
Pic> 82 's8 02 PO IINGO
ub na wy- zag  VZ, WSA

jazd. Łask. zgłosz. do akanai 000'€

LŽiu— ———— >

K TANIEGO KUPNAJE:::

      
 

 

  
у “ > K "adm. „Dz. Wil““ dla

DIR. „b ODY NIEC Ah 1 MALIKA j„Ekspedjentki" 420!“ ЕНО

UL. WIELKA 19 WILNO UL. MICKIEWICZA 6 | я Ala 3

j Zupełnie zniżonych porcelanę, szkło, naczynia, lampy, platery >

A Dr map) aoi uroczystości i zabawy bardzo a, inieligentna, uczciwa Pomóżmy
i pierwszorzędna ku- biźsim
charka przyjmie pracę
w porządnym domu
ma przychodzącą, Ki-

W: aczyń D
l żę: Rewólzoyjaić niskie ceny na serwisy.

M

DOM | ZWRACAMY SIĘTANIO!й ‘ 2g| SPRZEDAM :

KAWIARNIĘ - JA-!drewniany na roz-| PRĘDKO! kiwska 4,0 ae ix gorącą prośbą do

ŁODAJNIĘ w cen- biórkę 16X6/: m; SOLIDNIE! KUCHARKA jitościwych serc na-

tam miasta "dobrze, yty, ąckóika do wyszukROoo zgodzi się do wizyte Tok o lada,
. i ia. ul. Mon- » > mo a |

` П) осаеа каа оча о— РОАНОМ МЕС twiaechna, gai aalies tak
AAS E ; > | wat o (0SZU rą znajduje się w

2 domy dzewn. o 10 przedsiębiorstwo. Ad: „UNIWERSAL" jkuje pracy.  Siern- krytycznem  materjal-
zostało —przeniesione kowskiego 24—10.
sa ul. oda SZBWABER

m. 6-a, tel. 22-11,

Biaro przyjmuje zgło”! KRAWCOWA
szenia wolnych miesz- rutynowana przyjmajć |-zkolnea

kaś i pokoi umebło- wszelkie roboty: pis-zdobyćmaturę, Sklad-

wanych. Opłata od szcze, kostjumy, RU-|ki ną wpis przyjmaje

P. T. Właścicieli mle- knie, Ceny niskie. A-|qgministracja nasze»

ruchomości po wy-|dres; Łukiska | Me- fo pisma.

asjęciu, iczetowa 13/2—3.

(PASL IKSATRTN

2 gr. 50, kwartalnie »l 7 gr. 50, uagranicą sł, 8; —

gr. Za ogłosnenia sr!rown ( tania"

res w Administracji
ю

|uem položeniu, že nie

Dziennika pod „3.000“
P ‚

jest w możności prze-
trwać te kilka miesię-

do

|mieszleaniach, ogród
owocowy, ziemi dzier-

| awnej 1689 m.* —- ul. końca roku"FORTEPIAN
by módz

jciw garażu autobusów aa: as В е

| miejskich. Cena 8550 się niedrogo, Spies i

zł. Docnód roczny nie, bez Sośrednie.] Mieszkanie

1800 zł. Informacje: twa. Mickiewicza 5£;3 pok. wszystkie wy-

|Mickiewicza 46—9, od m. 1. >=BAT".ul.

  

1a tekstem (10 am.) 15 gr. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku a

terminu druku | ogłoszeń | mie przyjmuje zastrzeżeń miejssa.

S Odpowiedzislay redakior: STANISLAW JAKITOWICZ.
Administrasja -zibisnga sobie tmisny

PCA

 


