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Felicji Chądzyńskiej
zmarłej dn. 30.VIII 35 r, odbędzie się w kościele św. Trójcy w poniedzialek dn.

2-go marca, na które zapraszają krewnych i znajomych
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Premjer Okada żyje.
Likwidacja rewolty w Japonii

Ultimatum. Akcja wojsk rządowych. Powstańcy poddają się
LONDYN (Pat). Z Tokjo donoszą:

Na mocy osobistego rozkazu Mika-
da, wojska, pod dowództwem gen.
Kaszii, odpowiedzialne za utrzyma-
nie porządku, na mocy stanu oblę-
żenia, POYROE do likwidacji za-
machowców. Navpierw 2 samoloty
przeleciały nad gmachami, zajętemi
przez zamachowców i zrzuciły ulot-
ki, wzywające do poddania się. Na*

 

Zwycięstwo Ołochów pod Amba-Aladżi
Armja rasów Kassy i Sejuma w

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
donosi z Makalle: Włoski sztab głó- wych rozważana jest możliwość pod-

ny, po otrzymaniu wiadomości o zbli- jęcia. wkrótce operacyj na froncie

żaniu się megusa z nową armją, zde- somalijskim. Gen. Graziani, po po-
cydował się podjąć natychmiastową sunięciu się pod Neghelli, zgromadził

akcję, która zakończyła się zdoby- swe główne siły na froncie somalijr

ciem Amba-Aladżi, zamiast czekać skim i posiada do swej dyspozycji
na wynik racyj w Tembien oraz w tym rejonie 4 dywizje i 80 samo-
nad rzeką Takazze. Samoloty włos-|lotów bombardujących, Z tema si-
kie zbombardowały wioskę, wktórej łami miożeonrusżyć na Harrar.. -
znajdował się negus ze swoim szta- PARYŻ (Pat). Korespondent Ha-

bem orąz obrzuciły bombami towa”| vasą przy włoskiej kwaterze głównej

rzyszące mu oddziały wojskowe. na ironcie północnym donosi, iż za”

„kości.

| wszystkiemi drogałni, bi

RZYM (Pat). Zarówno w stolicy,
jak i we wszystkich miastach pro-
wincjonalnych, wiadomość o wzięciu
Amba-Aladži, podaną przez radjo i
nadzwyczajne dodatki dzienników,
wywołała olbrzymią radość. W. ca:
łym kraju odbyły się manifestacje na
cześć króla, Mussoliniego i armii.

jęcie Amba-Aladži przez Włochów
oraz pośpieszne wycoływanie się
wojsk rasa Kassa i rasa Sejuma sta-
nowić mogą początek trzeciego i być
mioże ostatniego alktu tragedjiwłosko”
abisyńskiej. Zajęcie doliny Buia by-
'ło operacją wstępną. W dn. 27 lute-
$o rano wojska włoskie wyruszyły

 

ZADADCKĄUŁATWIAJĄ TRAWIGNIG

kleszczach

RZYM (Pat). W kołach wojsko-ze swych pozycyj w Debra Aaila,
Gomolo i Aderat i zajęły linję, cią-
gnącą się przez Amba Abeito, prze-
łęcz Mai Meszicz i Amba Corcora.
Q godz. 10-ej sztandar włoski powie-
wał na najwyższym szczycie Amba-
Aladźżi, liczącym 3438 metrów wyso-

Grupa tych szczytów tworzy
fortecę, ' panującą nad

nącemi ku
centrunt imperjumetj ego:

DALSZA OFENZYWA WŁOSKA.
RZYM (Pat). Marszałek Badoglio

telegrafue: W! tym samym czasie,
kiedy pierwszy korpus armji zajmo-
wał Amiba-Aladżi, 3-ci korpus armii
oraz konpus armji erytrejskiej żaata-
kowały od północy i od południa
wojska rasa Kassa. Od świtu dnia
wczorajszego toczy się wielka bitwa.
RZYM (Pat). „Lavoro fascista“

donosi z włoskiej kwatery głównej:
Bitwa, rozpoczęta przez 3-ci korpus
włoski oraz przez etytrejski korpus

potężną

lassa i rasowi Sejumowi, zbliża się

sh THF. FRANCUSKIE ULAGODNM RODKIEM PRZECIW

TH CHAMBARD $ RĘGULUJĄ MZEMIANĘ MAJGRB „ojsk tubylczych przeciw rasowi
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Wyjazd min.Becka do Brukseli
WARSZAWA. (Pat). Wiczoraj wy”

jechał do Brukseli minister spraw
zagranicznych p. Bedk z małżonką,
udając się na zaproszenie rządu bel-
gijskiego z wizytą oficjalną.
W. urzędowej podróży min. Becko-

 

Próba przewrotu w Chile
LONDYN (Pat). Z Buenos Aires

donoszą o usiłowaniach dokonania
przewrotu wojskowego w republice
Chile przez b. oficerów. Przygoto-
wania do teśo przewrotu zostały
jednak przez rząd w porę wykryte

 

Kronika telegraficzna
* We Włoszech, na mocy dekretu,

benzyna musi być mieszana ze spirytusem,
Dzięki temu import nafty i benzyny z za-
granicy zmniejszy się.

** We Francji uchwalono odroczenie

na 1 rokspłaty długów przez rolników,

* W Aleksandrji wybuchł pożar w
składzie artykułów chemicznych. Straty
wynoszą zgórą miljon franków. 14 osób: ule-

gło poparzeniu, zaś 339 pracowników por-

towych uległo zatruciu dymem, wydziela-
nym przez płonące chemikalja.

** Ministrem spraw zagranicznych w
Czechosłowacji mianowany został dr. Krofta.

* Pan Prezydent przyjął w dniu wczo-
rajszym ambasadora Rzeszy Niemieckiej w
Warszawie, p. Maltke.

** Na uniwersytecie w Tsinghua (Chiny)
wydarzyło się krwawe starcie pomiędzy 200 nuncjusza Orsenigo wypuszczony na wol-'

studentami a 400 policjantami, przeprowa-

wi towarzyszyć będą: dyrektor ga-
binetu ministra Lubieński, radca
ekonomiczny M.S.Z. p. Wiszelaki,
radca finansowy w ambasadzie R. P.
w Paryżu Mohl i sekretarz osobisty
p. Siediecki.
 

i przywódca zamachu, emerytowany
kapitan Poekler, został aresztowany:
wraz ze swymi pomoćnikami. Ogó- j
łem aresztowano 15 onganizatorów:
przewrotu.

dzającymi rewizję na uniwersytecie. Padło|

wielu rannych, zniszczono 10 samochodów

policyjnych.

«u pomyślnemiu końcowi.
Wojska abisyńskie, w liczbie 40

tysięcy, są otoczone w Tembien od
południa i od północ. Celem unie-
możliwienia nieprzyjacielowi wyco-
ianią się z Tembien, wczoraj o świ*
cie włoski korpus erytrejski zaata-
kował nieprzyjaciela w okolicach
Addi-Abbi oraz w południowej czę-
ści kraju Andino. Równocześnie wło*
skie siły północne ruszyły w kierun-
ku południowo-wschodnim. Ponadto
3-ci korpus zaatakował z Gaela i z
przejścia Taraghe w kierunku pół-

| nocnym ku rzece Gewa. W ten spo-
sób Abisyńczycy zostali wzięci w
kleszcze.  Najprawdopodobniej —
konkluduje dziennik — los armji
Kassa i rasa Sejuma został prze-

sądzony.

 ** W Nowym Jorku podczas koncertu
Hubermana w Carnegie Hall złodziej za-|

kradł się do pokoju artystów, zabierając

skrzypce Stradivariusa, wartości 400 %у-!

sięcy dolarów. 1 į

** W Hannowerze otwarto specjalną re-
staurację dla żydów, którzy nie mogli zna- į
leźć służby domowej z powodu ustaw no-
rymberskich.

** Prezydent Roosevelt podpisał projekt
ustawy o neutralności Stanów Zjednoczo-
nych.

* Aresztowany pod zarzutem zdrady
stanu ks. prałat Bannasch koadjutor kapi-
tuły berlińskiej, został naskutek interwencji

DOŚĆ.

stępnie wojska rządowe zaczęły po-
suwać się w kierunku gmachów, za-
jętych przez zamachowców, którzy
bez walki zaczęli się poddawać.

TOKJO (Pat). Wojska rządowe
zajęły o godz. 7.45 główną kwaterę
powstańczą zainstalowaną urzędo-

wej: siedzibie prezesa rady mini-
strów. i

| Bez względu na groźne oświad-
czenia gen. Kaszii, jest rzeczą mało
prawdopodobną, aby uczestnicy bun:-|
tu'skazani zostali na rozstrzelanie —|
biorąc pod uwagę sympatje, jakiemi
cieszą się w łonie armji. Ogłoszona
przez gen. Kaszii decyzja, powzięta
została, jak sądzą, pod naciskiem|
przedstawicieli marynarki wo,ennej.|

PREMJER OKADA ŻYJE.
„LONDYN (Pat). Agencja Reutera

donosi z Tokjo: Wiadomość o zamor-
dowaniu premjera Okada podczas
zamachu stanu okazałą się niepraw-
dziwa, gdyż, jak donoszą urzędowo,
premjer Olkada żyje.. |

Powstańcy jakoby po wtargnięciu
do siedziby premjera, zamordowali
przez omyłkę jego szwagra, pulikow-
niką w stanie spoczynku  Danzo
Matsui, który odznaczał się dużem
podobieństwem do premjera.

* Wedlug innych poglosek, premjer
Okada uwięziony był przez powstań-  ców w charakterze zakładnika, czem
być może wyjaśnia się niechęć władz
do zastosowania ostrzejszych środ-
ków przeciwko zbuntowanym.

SAMOBÓJSTWA OFICERÓW.
TOKJO (Pat). Pod naciskiem

władz 18 ołicerów, którzy byli kie-
rownikami buntu wojskowego, ode-
brało sobie życie strzałami z rewol-
werów.

LONDYN (Pat). Według wiado-
mości z Tokjo, nie jest tam jeszcze|
ujawnione, czy powstańcy poddali|
się, nie stawiając żadnych warun-|
ków. Gen. Kaszii oświadczył, iż ofi-|
cerowie i żołnierze, którzy brali)
udział w zamachu, będą traktowani
jak buntownicy.

Donoszą oficjalnie z Toikjo, że mi-
nisterstwo wojny usunęło ze siais)
wisk 15 oticerów, którzy byli przy-|
wódcami powstania, w tem 3 porucz-
nów, 5 poruczników i 7 podporucz-
ników, Wiadomość ta nie potwier-
dza doniesień o zbiorowem! samobój-
stwie przywódców powstania.

OKADA POZOSTAJE
NADAL PREMJEREM.

LONDYN (Pat). Z Tokjo donoszą:
Admirał Okada, premjer ostatniego
rządu japońskiego, wbrew pierwot-

 

 

nym wiadomościom o jego śmierci,
zdołał się uratować, We czwartek
udało mu się zbiec, zaś w piątek po-
południu złożyć dymisję za pośred-
nictwem  ministrą spraw wewnętrz-
nych Goto. Cesarz dymisji nie przy-
jął, a zatem premjeremi pozostaje
Okada. Min. Goto zaprzestał spra-
wowania funkcyj prowizorycznego
premiera. W piątek wieczorem pre”
mjer Olkada udał się do cesarza, któ-
remu wyraził ubolewanie z powodu
powstania.

SZCZEGÓŁY ROZBROJENIA
POWSTAŃCÓW.

TOKJO (Pat). Komunikują nastę-
pujące szczegóły stłumienia powsta-
nia: Pierwszy oddział powstańców
w liczbie około 100 poddał się w pią-
tek wieczorem. czoraj rano zło*
żyło broń 150 żołnierzy i 120 podofi-
(cerów i żołnierzy poddało się w po-
łudnie i powróciło do koszar. Likwi-
dacja powstania odbyła się bez wy-
strzału. Ostatni poddał się oddział,
zajmujący rezydencję premjera —
dopiero o godz. 13-ej. W. stłumieniu

wstania wielką rolę odegrał gu-
ernator wojskowy Tokjo gen. Ka:

Sszii, który przywrócił porządek na
podstawie wyjątkowych uprawnień
stanu oblężenia bezwszelkiego prze-
lewu krwi.
TOKJO (Pat). Agencja Domei do-

nosi: W, Tokjo powraca*normalne
życie. Wznowiono komunikację
tramwajową i autobusową.
Barykady na ulicach Tokijo uprząt-

nięto. Stan oblężenia trwa, ale ma
zostać zniesiony w ciągu najbliższych
dni. Gen. Kaszii zapowiada, że w
na'bliższym czasie zostanie zniesiona
cenzura prasowa.

TOKJO (Pat). Ogłoszono urzę-
dowo, że premier Okada ukrywał
się w gmachu prezydjum rady mini-
strów do 27 b. m, a następnie zdo-
łał przedostać się do swego mieszka-
nia prywatnego.
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Japońska flota wo-
lenna ściągnięta do
portu w Tokio celem

stłumienią rozru-
chów

M



Czy to ci sami? | Sprawa emerytui
W/ bieżącej sesji budżetowej zgło” otrzymuje 1.250 zł, a emerytowany

Z rozprawy budżetowej w sejmie
od 17-go do 27-go lutego r. b., nao-
goł bardzo bezładnej i niemniej bez-
barwnej, pozostaną bodaj dwa tylko
wspomnienia. '

Jedno z nich, posledniejszej wagi,'
przekaże pamięci niezwykły wypad
p. ministra spraw wewnętrznych
Raczkiewicza 24-go lutego r.b. prze-
ciw obozowi narodowemu w Polsce.
Można się nie gorączkować. Rychło
i coraz wyraźniej zarysują się wła-
ściwe miary zestawienia pólwieko-
wej z-górą działalności ruchu naro-
dowego z próbą dziesięciominutowe-
$0 sądu doraźnego w czambuł.

Drugie, ważniejsze, przenosi w
naszą rzeczywistość obecną, z mo-
wy p. prezesa rady ministrówKo-
ściałkowskiego, wygłoszonej 17-go
lutego r. b, ustalenie stanowiska
rządu w kolejnym rozwoju okresu
pomajowego i w szczególności jego
pojęć o współpracy ze społeczeń-
stwem . Wybiła się na czoło zasada
ciągłości rządów i ograniczenia
współpracy do zastępu zwolenników
trybu pzmajowego. Nikt nie będzie
oczywiście spierał się z nowym rzą-
dem p. Kościałkowskiego 0 swobo-
dę określenia, jak pojnuje potrzebę
swego zawienia się w tej ciągłości
rządów, oraz, jakie oparcie o społe”
czeństwo mu wystarcza.

Jako wskaźnik, jakie poglądy
mają być podstawą t. zw. współpra-
cy spoieczeństwa i rządu, przyjął p.
prezes rady ministrów urzeczywist-

się do postanowień nawet nowej
konstytucji, iż każdy obywatel ma
prawo wybierania, a nie głosowania
tylko, oraz że prawo wyborcze ma
być i bezpośrednie i powszechne i
równe. Ale niema jeszcze u nas przy
musu prawnego na rzecz udziału
obowiązkowego także i w takich
wyborach. Dąsy dziennika pp. puł-
kowników są przeto zrozumiałe, aż
nadto, bo prawda w oczy kole, ale
całkowicie pozbawione słuszności
prawnej.

Coś jednak, godnego pamięci,
pozostanie i z tych podnieconych
wystąpień. Oto znaleźli się w r. 1936

nowi obrońcy  najściślejszego prze-
strzeganią konstytucji i prawa pań-
stwowegol Kto taki? Ci sami, któ-
rych stanowisko wobec konstytucji
i wobec prawa państwowego w o-,
ikresie 1926 — 1935 zapisane jest w!
sposób miezatarty w umysłach spo-
łeczeństwa! Zdarzają się zabawne
psoty losu i jeszcze zabawniejsze
zwroty ludzi.

A czy wiecie pod jakim nagłów-
kiem ukazały się te uwagi dziennika
pp. pułkowników? Oto pod takim:
Podwójna buchalterja. Czyż mógł
być lepszy?

Stanisław Stroński.

LESTARROS EN T TA IN iTLE

We wtorek Komisja Administra-
cyna Sejmu pod przewodnictwem
posła Ducha, rozpatrywać będzie
kwestję wniosku posłanki Prystoro-
wej w sprawie zniesienia uboju ry-
tualnego w Polsce. Podczas obrad
komisji odbędzie się dyskusja pomię-
zy zaproszonynii na obrady: ks. dr.

rzeciakiem, a rabinem Eljaszem
Rubinszteinem. Tematem dyskusji
będzie zagadnienie stosuniku religji
żydowskiej do uboju rytualnego.

Żydzi utrzymują, jak wiadomo,
że ubój rytualny jest jednym z kano-
nów ich religyi, podczas gdy ks. Trze
ciak, po długoletniem badaniu praw

ojżesza i lalmudu doszedł do prze nienie nowzgo ustoju państwa. Wia-
domo zaś, że zastęp zwolenników
tego noweśc ustroju, wyrażonego w
kodstytucyi (kwietniowej 1935 iw
ustawach wyborczyc lipcowych
1935, jest ograniczony. Są wskazów-
ki, że nie obejmuje on nawet całości
obozu pomajowego, a w żadnym ra-
zie nie sięga poza jego kręgi w te
szerokie warstwy społeczeństwa,
które dały wyraz swym w tym wzgię
dzie poglądom, nie biorąc udziału
w wyborach wrześniowch.

Otóż, w wywodach, ob'aśniają-
cych cświadczenia p. prezesa rady
ministrów, usiłuje „Gazeta Polska“
(nr. 53) przedstawić stanowisko opo-
zycji, nie godzącej się z obecnym
ustrojem pańs.wa, jako coś nieu-
prawnionežo lub zgoła nieprawnego.

Wolne żarty!
Wszakże i nowa konstytucja, w

art. 801tym, przewiduje zmianę kon-
stytucji. Jeśli przeto jest coś... nie-
korstytucyjnego, to twierdzenie, ja-
ikoby konstytucja obowiązująca mia-
ła pozostać... niezmienną. Jeśli jest
coś... rieprawnego, to wmawianie,
jakoby obywatele kraju... nie mieli
prawa dążyć do zmiany ustroju.
Zresztą poprzednia konstytucja była
także w całej pełni obowiązująca i
także przewidywała możność zmia-
ny, a jeśli wolno było dążyć (jak wia
domo, bardzo stanowczo, oraz w
sposób bardzo rozmaity) do tej zmia
ny, jakżeż ci sami, którzy poprzed-
nio za główne swe zadanie uważal.
zmianę ustroju, teraz mogą głosić,

=

próby szkół bezwyznoniowych
Na kolonji Żolibórz w Warsza-

wie wśród nowopowstałych domów
powistał wielki blok domów miesz-
kalnych, wybudowanych dzięki po-
życzkom państwowym przez organi-
zację  soojalistyczno - wolnomyśli-
cielską. Na kolonji tej marksistow-
skiej założono pierwszą w Warsza-
wie szkołę bezwyznaniową, zostaą-
cą pod ikierunkiem ideowym Związku
Wo.nomyślicieli, będących, jak wia-
domo, na wzór sowiecki wojującytni
bezbożnikami.
W cstatnich dniach na Żoliborzu
lokalu szkoły bezwyznaniowej

odbyło się zebranie, na którem pod-

| Ubój rytuaing w komisji sejmowej
konania, że Mojżesz nietylko nie na-

kazuje, ale zabrania stosowania u-

boju rytualnego, polecając zabijać
zwierzęta tak, by jaknajmniej cier-

piały. Ubój ryiualny, według ks. pra

łata Trzeciaka wprowadził Talmud,

|z tem jednak zastrzeżeniem, że o ile

mięsa, pochdzącego z ubitego podług
rytuału zwierzęcia dostać nie można
to należy zwykłe mięso wymoczyć

w wodzie «z solą i po odmówieniu

pewnej modlitwy stanie się ono ko-
szerne,

Sensacyjny pojedynek słowny,
przypominający dyskuty scholastycz-
ne, wywołał zrozumiałe zaintereso-

„wanie wśród posłów.

dano ostrej krytyce obecny program
nauczania i wychowania szkolnego,
zwłaszcza wpływu religijno - moral-
nego na młodzież. Postanowiono roz

winąć propagandę w celu spopula- _
ryzowanią szkoły bezwyzaaniowej
wśród
iecznych. W końcu obrad zawiąza-
no specjalny komitet p. n. „Przyja-
ciół Szkoły Świeckiej”, złożony ze
znanych na naszym gruncie działa-
czy wolnomyślicielskich, /Weszli do
tego komitetu m. in. prof. Kotarbiń-
ski, prot. Czarnowski, p. Tołwiński,
p. Kuryłowicz i t. d. (KAP).

rodzicówi onganizacyj spo- f

szone zostały 3 wnioski, dotyczące
|zmian w dekrecie Prezydentą z dn.
22 listopada r. z. w sprawie emery-

| tów.
Wnioski zgłosili post. Hotiman,
Lubelski i Pochmarski.
W czwartek wieczór Komisja

Budżetowa nowego Sejmu zajęła się
|temi wnioskami, które omówił pos.
|Hołiman, jako referent
trzech wniosków.

iks.
|

|  Relerent wskazał na wiele nie-| wał przedtem 408 zł,

Iktóre do sprawy eme-|względnieniem jeszcze

z 1934 r. |czenia słuiby wojskowej, może otrzy
właściwości,
rytur wprowadziła nowela

| jak i dekret z listopada r. z.

wszystkich; jeżeli

dawniej 666 zł. 30 gr.
Następnie mówca daje przykłady

emerytów z dziedziny nauczyciel-
skiej, Różnice są znaczne. Np. w X

grupie nauczyciel żonaty z dwo'giem
„dzieci przed r. 1934 idąc na eme-
ryturę otrzymywał 193.08, a teraz

[tylko 136 zł. Nauczyciel VII grupy

It. zn. najwyższej jaką może osiągnąć,
‚ był jeszcze kierownikiem,
żonaty z dwojgiem dzieci otrzymy-

a teraz z -
innego zali-

mać zaledwie ok. 250 zł. Tu by róż-

| Nowela do ustawy emerytalnej r.|nicą wynosiła przeszło 40 proc.

1934 zwiększyła emerytury tym,
którzy zostali emerytowani po 1 lu-| wiał się wnżos

tym. Tak np. porucznik emerytowa-

Wiceminisier Lechnicki sprzeci-
:
stol,

Przewodn. Kcmisji Byrka zapro-

ny 1 lutego 1926 otrzymiuje na czy-| ponował wniosek o powołanie przez

sto 237 zł. 40 gr. Emerytowany po-|Rząd komisji, która rozpatrzy spra-

przednio otrzymuje tylko 181 zł, 59
gr. Generał dywizji po roku 1934) wniosek,

wię emerytur i przedstawi Rządowi
z którym Rząd przyjdzie

do Sejmu.

Nowy most w Warszawie
Sprawa budowy nowego mostu w

Warszawie została już zdecydowa-
na. Most ten stanie w przedłużeniu
ul. Karowej, łącząc ją z ul. Brukową
na Pradze. Nowiy most stanowić bę-
dzie fragment wielkiej arterji ko-
munikacyjnej Wola — Praga, która
to szeroka ulica przejdzie przez Wol
ską, Chłodną, następnie tunelem
|pod:ogrodem Sasikim i ul. Karową,
mostem na Powiśluiwiaduktem poi

' jstronie praskiej. Budowa mostu bę-
|dzie wymagać zburzenia trzech do-
'mów na Krakowskiem Przedmieściu.
Mianowicie domu „Kurjera War-
szawskiego“, Simona i Steckiego
oraz seminarjum nauczycielskiego.
Na miejscu zburzonych domów po-

ZAPARCIE
leczą szybko roślinne PIGUŁKI
КОМЕМА (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.
Pudełko, zawierające 30 pigułek —

zł. 2.50. ;
Do nabycia we wszystk. aptekach,

Wystrzegać się falsyfikatów. Zwra-
cać uwagę na oryginalne opakowa-

nie z napisem: „Cauvin-Paria".

  

Co się dzieje w Lidzie?
Od kilku tygodni Pol. Ag. Tel. w

komunikatach nadsyłanych
korespondenta z Lidy podawała in-
formacje o zmierzającej do strajków
działalności sanacyjnego Z. Ź. Z.
(Związek Związków  Ławodowych).
Ponieważ największym zakładem
przemysłowym na terenie Lidy, za-
trudniającym kilkuset robotników,
jest fabryka przemysłu gumowego
„Ardal”, więc działalność Z. Z. Z.
skupiła się przedewszysikiem na te- że dalsze dążenie do zmiany ustroju

jest niedozwolone? i
Rozgoryczenie dziennika pp. puł-'

kowników mna niepotulną opozycę
idzie jeszcze dalej. Kluje ich tam w
oczy do dziś dnia to, że Klub Naro-
dowy w poprzednim sejmie wskazy-

" wał nieprawidłowość wyborów r.“
1950, a do dziś też dźwięczą im w
uszach oświadczenia p. Trąpczyń-|
skiego i p. Rybarskiego w tym due |
chu. Ale nawet i im nie przychodzi
na myśl, by twierdzić z jakąkolwiek
odpowiedzialnością,: że owe wybory
były prawidłowe. Żalą się również
na odwrócenie się opozycji od wy-
borów z września 1935 na podstawie
nowch ustaw wyborczych, które,
nawiasem mówiąc, nie zastosowały 

renie tego zakładu.

Istotnie strajk wywołano (jak o
tem 'w czasie właściwym donosi-
liśmy), poczerm wytworzył się stan
przewlekłego zatargu. Ozęść robot-
ników chciała podjąć pracę, lecz
Z.Z.Z. ich teroryzowało. Ostatecznie
dla poparcia strajku w „Ardalu”
Z.Z.Z. wywołało w dn. 27 lutego
strak powszechny w Lidzie.

Wczorajszy numer „Słowa” wi-
leńsikiego przyniósł sensacyjne szcze
śóły, dotyczące tego strajku, ale żo-
stał skontiskowany. Nieskonłisko-
wana część korespondencji lidzkiej |'
„Słowa” brzmi, jak następuje:

Jak już donosiliśmy we wczorajszym

numerze, ZZZ. wywołał na terenie Lidy, w;

KOMUNIKAT
SEKCJI

Dziś, dnia 1-go marca,

ROBOTNICZEJ PRZY „STRONNICTWE NARODOWEM

o godzinie 12.45, w sali Stronnictwa Naro-
dowego, przy ul. Mostowa 1, odbędzie się

Zebranie Członkowskie Sekcji Robotniczej
Stronnictwa Narodowego.

(Wstęp tylko za legilymacjami członkowskiemi).

Na którem przemawiać będą na tematy:

1. „FRONT LUDOWY WPOLSCE* — Paweł Sperski.

przez .

2. „KRYZYS ŽYDOSTWA“ — Steian Lochtin.
3. „PRZYTYK* — Alfred Kojer.

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 godz.

11 do 3 i od 6 do 7 wieczorem.

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

Niech żyje narodowo uświadomiony Robotnik Polski!

ZARZĄD SEKCJI ROBOTNICZEJ STRONNICTWA NARODOWEGO..

dniu 27 b. m. strajk powszechny,

trownię miejską, usiłując i tam przerwać

pracę. W tym jedynym bodaj wypadku po-
licja przeciwstawiła się czynnie zbrodni-

Bojówki ZIZAŻ zaatakowały elek- у

ludzi zawdzięczając demagogji kilku mene-

rów pozostaje bez chleba!

Krążą też pogłoski, że na fundusze te

składzją się m, in. pieniądze konkurujących
z „Ardalem* firm łódzkich.

czym zakusom i nie dopuściła do zajęcia *

elektrowni,

Wiec zwołany przez ZZZ, w kinie „E-

та" zgromadził podekscytowane tiumy, a z

przemówieniami wystąpili sek. generalny

ZZZ. Biernacki, crez szereg czionków zw.

Kilku z nich, b. komunistów. Mowy utrzy-

mane były wtonie podburzająco - rewolu-
cyjnym. Z treści ich wynikało, że organiza-
torom strajku nie chodzi o żądania ekono-

miczne, a o polityczną demonstrację, W
tium rzucano hasła: „precz z rządem ia-

szystowskim*, „niech żyje rewolucja w

Hiszpanii”! mówiono o obronie robotnika,

o jednolitym froncie proletarjatu itd. na
znane tematy komunistyczne.

Należy przytem zaznaczyć, że większość
słuchaczów przybyła na wiec jedynie przez

ciekawość. W całej Lidzie panuje jednolite

oburzenie na gwałt i teror ze strony ZZZ.

W dniu wczorajszym  iabryki (poza

„Ardalem*) i zakłady przemysłowe przy-
stąpiły do pracy. Jednakże ferment nie
został zlikwidowany. Robotnicy fabryki

„Ardal“, ktėrzy chcą pracować, mogą się
ukazywać na mieście jedynie w większych
grupach, w przeciwnym wypadku zostają

napadani przez bojówki ZZZ, Około 800 
Skutkiem roztopów,  wezbrala

rzeka Miesławka w rejonie wsi Czer-
kasy i zaśc. Popowszczyzna, gim. ja-
nowskiej. Wezbrane fale zalały po-

„la, ogrody i część zabudowań gospo-

|

|
|  NOWOGRÓDEK. Do posterunku
(policji w Trabach, pow. wołożyński,
| zgłosiła się Stanisława Marukowa z
| Surwiliszek, skarżąc się na zięcia i
| córkę, że ją w nocy ściągnęli z łóż-
(ka, poczem zięć, Józef Łempiocha,
| przycisnął ją nogą do podłogi i po-
|czął bić polanem po głowie aż ze-
mdlała..Marukowa jest cała w siń-

NAJWIĘCEJ UPORCZYWE

wstanie wielki plac. Związane jest to

lściśie z przebudową placu marsz.

| Piłsudskiego.
| Ministerstwa  Kounikacji, Spraw

zaazr i Spr. Wojskowych

otrzymały już od władz miejskich

| dokładny projekt konlkursu na ten
most. Most posiadać będzie tylko
jeden poziom. Szerokość jego wy-
|niesie 22 m, w tem przeznaczono
lcztery jezdnie każda szerokości 2
m., mianowicie: dla ruchu tramwa-
jowego, samochodowego i dwie dla
ruchu ciężarowego. Zarezerwowano
również miejsce na dwa chodniki dla
pieszych, szerokości po 2,5 metra.

| W roku bieżącym ukończony bę-
'dzie konkurs, na wiosnę zaś roku
przyszłego rozpocznie się budowa
mostu, obliczona na 5 lat. Już obec-
nie układając plan budowy tego
mostu, mależy pamiętać o zarezer-

wowaniu na nim miejsca dla torów
kolei szybkobiežnej, t. zw. „metra“.

 

Tango samobójców
© Władze administracyjne na Wię-

grzech zakazały tanga pt. „Ostatnia
niedziela”, przy dźwiękach którego
już 18 osób odebrało sobie życie.

Autcr tanga Seres odwołał się
do regenta Horthy'ego, wobec któ-
rego odegrano fatalne tango.

Horthy po zapoznaniu się z prze-
pisami policyjnemi utrzymał nakaz
„władz adm'nistracyjnych w mocy.

Autor otrzymał niezwłocznie
wiele propozycyj z Ameryki na od-
stąpienie praw autorskich zą wyso-

| kie kwoty. (taj

 

Król Jerzy angielski:
jako filatelista i kinoman

Zmarły król angielski, Jerzy V
był namiętnym zbieraczem znacz

ków pocztowych. Zbiór posiadał

bardzo dużą wartość, lecz król szu-

(kał stale nowych i o dużej wartości

znaczków. Wszyscy znali tę sła-
bostkę króla. Szczególne zaintere-

sowanie wykazały dzieci szkolne.

Gdy tylko które przypuszczało, że

udało mu się zdobyć znaczek o rze-

komo dużej wartości, natychmiast
wsyłało. ten znaczek królowi.

Jeden z młodzieńców nadesłał

pewnego razu królowi markę, któ-

rych już kilka posiadał w swej ko-

lekcji król. W liście jednak nadmie-
nił przesyłający znaczek, że król

zapewne nie pogardzi tym tak

skromnym podarunkiem. Lecz śdy*
by z drugiej strony — król chciał u-

 

i Wezbranie rzeki
darskich wsi Czerkasy.
W związku z wylaniem rzeki, za-

rządzono pogotowie nocne, przyczem
w niżej położonych miejscach są sy-
pane wały ochronne. (h)

Miły zięciulek
cach i ma wybity ząb. Nie podaje
cna jednak powodów, dla których
zostałą pobiła, Skarży się, że zięć
> oddawna odgrażał się, że ją za-

ije.

GG TIR TAKEASATASIRASATS

Czytajcie tygodnik narodowy
„Wielka Polska“,

czyniė dužą przyjemnošė oliarodaw-'
cy, prosi aby król nadesłał mu swo-
ją fotografię z własnoręcznym pod-
pisem. Fotografję tę wklei ofiarodaw
ca do albumu marek i ilekroć będzie
przeglądał 'marki, będzie mógł z
wdzięcznością rzucić okiem na obli-
cze królewskie.

W kilka dni otrzymiał on od kró-
la znaczek pocztowy z wizerunkiem
królewskim, na którym król własno-
ręcznie podpisał się,

Taki znaczek istnieje
tylko jeden.

w  Angli

* «w tł

Król Jerzy interesował się filma-
mi. Bardzo często w pałacu królew-
skim polecił sobie wyświetlać filmy
o większej wartości, przyczem wy-
powiadał swoje zdanie o nich. Fa-
chowcy filmowi przyznawali, że
król! odznacza się wyjątkowym kry-
tycyzmem. Zawsze wyświetlano
dodatki tygodniowe, na których
król siebie samego oglądał z okazji
różnych uroczystości, przeglądów,
wystąpień itp. Pewnego dnia wszys-
cy obywatele Angli otrzymali do
wypełnienia kwestjonarjusz. Mimo
przywilejów — rodzina królewska
postanowiła kwestjonarjusz wypeł-
nić. Kwestjonar'usz królą uzupełniał
sekretarz. W' rubryce „zajęcie —
sam król podyktował kilkanaście
swoich zajęć, a między innemi —
zbieracz znaczków pocztowych, ku-
piec, właściciel dóbr, fabryki. „Lecz
na tem nie koniec'' — rzekł do swe-
go sekretarza — „pisz pan jeszcze
— artysta filmowy do przeglądu ty-
śodniowego, tylko bez stałego enga-
gement".

ak  



 

 

PAN TYMOSZENKO
0 „tubylczej inteligencji wołyńskiej"

Pisaliśmy ostatnio o tem, że wobec
braku jakichkolwiek zadatków na „u-
krainizm'* wśród ludności Wołynia, p.
wojewoda Józewski i inni przedsta-
wiciele  ukrainofilskiego kierunku
wśród sanacji musieli — chcąc wy-
tworzyć na Wołyniu ruch narodowy
„ukraiński' — sprowadzić na Wołyń

| liczny zastęp „ukraińców” z b. Gali-
cji i z Ukrainy właściwej.
O naplywie „halyczan“ na Wołyń

wiedzą wszyscy. Ale o tem, że rów-
nież i niegalicyjscy działacze ruscy na
Wołyniu nie mają w swej przeważnej
części nic z Wołyniem wspólnego, —
o tem się wie dużo mniej.
A jednak tak jest. Lwia część tak

zwanej „tubylczej”, ukraińskiej inte-
ligencji wołyńskiej, 'z wyznania pra-
wosławnej, to są b, wojskowi z armji
Petlury, osiedli na Wołyniu już po
wojnie, Życiorysy ich przypominają
przeważnie życiorys inż. Sergjusza
Tymoszenki, z którym warto jest się
zapoznać, jako typowym,
„Któż to jest pan Tymoszenko? Jest

to-pose! z Wołynia (okręg wyborczy
Nr. 56) do obecnego sejmu i jeden z
czołowych przywódców „ukraińców*
wołyńskich, Życiorys jego znajduje-
my w wychodzącym w Łucku tygodni-
ku „Wołyń”, organie p. wojewody
Józewskiego (Nr. z dnia 29 września
ub. roku),
Pan Tymoszenko urodził się dnia 23

stycznia 1881 roku w Baziłówce, gub.
czernihowskiej, a więc na Ukrainie
Zadnieprzańskiej, Szkołę średnią u-
kończył w Ramnach gub, połtawskiej,
a więc również za Dnieprem. Politech-
nikę ukończył w Petersburgu.

Jako student, brał udział w życiu
narodowem ukraińskiem, będąc je-
dnym z założycieli Rewolucyjnej U-
kraińskiej Partji (R.U.P.), W demon-
stra cjach był dwukrotnie ranny (w r.
1902 ; 1905).
W latach 1905 i 1908, jako inżynier,

kieruje robotami przy budowie dwor-
ca kolejowego i innych śmachów pań-
stwowych w Kowlu. A więc widzimy
go na Wołyniu; ale jest to tylko prze-
lotny pobyt, związany z robotami
rządowemi, — robotami, które mogły
„$0 rzucić równie dobrze na Kaukaz,
na Kamczatkę, lub dę Turkiestanu.  

W latach 1909 — 1919, zamieszkuje
w Charkowie, a więc znów za Dnie-
rem. Bierze tam udział w ruchu „u-

kraińskim”, zarówno polityczno-kon-
spiracyjnym, jak kulturalnym. W ro-
ku 1918 zostaje prezesem Gubernjal-
nej Ukraińskiej Rady w Charkowie
i członkiem Centralnej Rady w Kijo-
wie. Nadto w latach 1917 — 1918
był gubernjalnym komisarzem „Sło-
bozanszczyzny“, t. į. dalekich kresów
Ukrainy Zadnieprzańskiej (dawna gu-
bernia charkowska wraz z częścią
woroneskiej į kurskiej).

Jak pisze „Wołyń'”' — „w okólnej
drodze powrotnej' (powrotnej —
dokąd?), wstępuje przelotnie do dy”
wizji polskiej gen. Żeligowskiego i
bierze udział w walkach odeskich. Je-
dnak już w tymże roku 1919 widzimy
go w wojsku ukraińskiem, walczącego
z bolszewikami, W sierpniu tegoż ro-
ku zostaje ministrem komunikacji
Ukraińskiej Republiki Ludowej, a w
zimie 1919 — 1920 roku prowadzi u-
kraińską robotę konspiracyjną w o”
kupowanym przez bolszewików Kijo-
wie,
Jako delegat ośrodków konspiracyj-

nych kijowskich przedostaje się w
kwietniu 1920 roku przez front bol-
szewicko - polski, aby porozumieć się
z atamanem Petlurą. W czasie słyn-
nego „„marszu na Kijów" jest znowu
ministrem komunikacji w rządzie ata-
mana Petlury. ;
Po traktacie ryskim, w roku 1921,

bierze udział w powstaniu przeciw-
bolszewickiem na Sowieckiej Ukrai-
nie,
W latach 1922 — 23 pracuje jako

inżynier - architekt (gdzie? w jakim
kraju? w jakiem państwie? — niewia-
domo), W roku 1924 powołany zosta-
je na katedrę profesorską w ukraiń-
skiej akademii w  Podiebradach w
Czechosłowacji, Następnie zostaje jej
rektorem,
Na początku roku 1930 — jak pisze

organ woj. Józewskiego — „powra-
ca na Wołyń” (dlaczego ,powraca'”'?
czyżby nawiązywano do jego pobytu
na Wołyniu w latach 1905 i 19087).
Obejmuje tam stanowisko inżyniera
budowlanego w Okręgowym Urzędzie

Ziemskim. Z miejsca wchodzi — w
czem mu nie przeszkadza fakt, iż jest
polskim urzędnikiem państwowym —
w wir intensywnej działalności w du-
chu ukraińskim, Zostaje wiceprezesem:
Wołyńskiego Ukraińskiego Zjednocze-
nia, prezesem Towarzystwa im. Piotra
Mohyły i uczestniczy w różnych in-
nych „ukraińskich' poczynaniach,
stawiających sobie za cel „ukrainiza-
cję” Wołynia. Równocześnie pełni
funkcje wiceprezesa Rady Powiato-
wej, członka Rady Wojewódzkiej i
członka zarządu Wołyńskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk.
W roku 1935 otrzymuje mandat po-

selski do sejmu.
Jak widzimy, mamy tu do czynienia

z przykładem emigranta ukraińskiego
z ziem, które nie należą do Polski od
traktatu andruszowskiego (1667 r.).
Z przykładem działacza ukraińskiego,
który jest zapewne dobrym wyrazi-

łyniem.
Zachodzi pytanie, skąd p. Tymo-

szenko otrzymał polską przynależność
państwową, która jest chyba warun-
kiem koniecznym dla polskiego parla-
mentarzysty? Skąd również dostał się
na polski urząd państwowy.

Sądzimy, że nic chyba nie stało na
przeszkodzie jego dalszemu pozosta-
waniu w Podiebradach. Ale jeśli isto-
tnie nie mógł on dłużej w Czechach
zostać — gotowi jesteśmy nie prote-
stować przeciwko udzieleniu mu azy-
lum w Polsce, pod warunkiem nie
mieszania się u nas do polityki, Mo-
żemy się nie entuzjazmować układem
z Petlurą — ale rozumiemy „že wo-
bec byłych sojuszników, choćby z
bardzo niefortunnych, ma się pewne o-
bowiązki, Azylu można było p. Tymo-
szence udzielić. Ale jak można było
ulokować go w Łucku? Na urzędzie?
W sejmie?
Zapewnedlatego — że nie chciano

jego zdolności jako działacza, krze-
wiącego ukrainizm, ograniczyć, ale
chciano je w możliwie szerokim za-
kresie zużytkować, Zużytkować w
kierunku ukrainizacji Wolynia.

( &) 

 

Jak biurokracia wprowadza w błąd ministra?
"W mowie swej w Sejmie podczas

dyskusji nad budżetem W. R. i O.P.
ks. poseł Lubelski poruszył m. in. sze-
reg punktów, które były objęte inter-
pelacją, złożoną przed dwoma miesią-
cami, i odpowiedzią, udzieloną na nią
w ostatnich dniach przez p. ministra
MR 10 E
|.„W interpelacji swojej — mówił
ks.poseł Lubelski — zwróciłem uwa-
$ę na braki w dziedzinie nauki reli-
gii i wychowania relzgijnego. W tych
dniach otrzymałem odpowiedź od pa-
na ministra W. R. i O. P. ale z przy-
krością stwierdzam, że ta odpowiedź,
— wbrew oczywiście wiedzy pana mi-

| nistra — pod wieloma względami jest
oparta na błędnych informacjach, u-
dzielonych mu ze strony podległych
mu czynników. Winterpelacji stwier-
dziłem, że zwłaszcza w Małopolsce
Wschodniej w archidiecezji lwowskiej,
a więc w archidiecezji ktesowej „gdzie
ta kwestja jest bardzo ważna, gdzie się
szerzą rozmaite sekty i komunizm,
nauka religji jest redukowana, że są
szkoły, w których nauka relisji wogó-
lesię nie odbywa. Na interpelację do-
stąłem odpowiedź, że są to bardzo
rzadkie wyjątki. Muszę stwierdzić tu-
taj, że z Kurji biskupiej otrzymałem
wykaz 140 szkół archidiecezji lwow-
skiej, pozbawionych zupełnie nauki
religi. Co do redukcji nauki religji
w archidiecezji lwowskiej, chcę jesz-
cze zwrócić uwagę, że kurja lwowska,
licząc się z ciężkiem położeniem ma-
terjalnem państwa, zwróciła się do ku-
ratorjum z oświadczeniem, że księża
będą za darmo uczyć w szkołach, by-
leby umożliwić nauczenie religii, Na
to otrzymano odpowiedź w  kurato-
em że kuratorjum na to się nie zga-

; Tak samo w odpowiedzi na interpe-
lacj: powiedziano, że toczą się per-
traktacje w sprawie egzaminów kwa-  

lifikacyjnych dla księży prefektów.
Tymczasem z ust księży biskupów ze-
branych na zjeździe w Warszawie sły-
szałem, że nikt z biskupów od 5 lat
nie wie o takich pertraktacjzch.
W odpowiedzi na interpelację, w

której mówiłem o usunięciu 6 nau-
czycielek z Nowego Sącza,
względnie przeniesienia ich na inne
gorsze posady, ministerstwo pisze, że
nikt na ich miejsce nie został przyję-

 

Zachwyt
„Chciałoby się klasnąć nawet w czy-

taniu“ — pisał dnia 19 lutego w „No-
wym Dzienniku” p. Ozjasz Thon o os-
tatniej mowie premjera Kościałkow-
skiego, zawierającej potępienie ruchu
antyžydowskiego. Ton jego za-
chwytów nad najnowszą mową p.
min. Raczkiewicza jest jeszcze wyż-
szy:
— „P. minister mówi wprost i expressis

verbis o antysemityźmie, wyraźnie o tej

ciężkiej chorobie społeczeństwa, która nosi

w sobie zarodek śmierci dla społe-
czeństwa, lub / conajmniej to  spo-

łeczeństwo bardzo osłabia. A ten
antysemityzm, który pleno titulo apoteo-

zuje, zestawia z inną chorobą, już nie wąt-

pliwie jako zabójczą uznaną — z komuniz-

mem. To zestawienie komunizmu z antysemi-
tyzmem nie może być uważane za przypad-

kowe w mowie p. ministra, tylko jest pomyś-

lane jako najmocniejsze  zaakcentowanie,

jakie można wyrazić o tym ohydnym ruchu.

Chyba co do komunizmu niema u ludzi, u-

znających porządek i ład ustalony w społecz-
ności jako konieczność, żadnej różnicy zdań

co do jego szkodliwości, a w zestawieniu tej

szkodliwości z innym ruche.a należy widzieć

dążenie do wywołania takiego samego wraże-
nia szkodliwości o tem drugiem ziau

ty. Tymczasem mam wiadomośćz te-
go miasta, że na ich miejsce zostało
przyjętych 6 innych nauczycielek, mię-
dzy innemi żona tamtejszego nowo-
przybyłego inspektora, p. Sefaniaka.
Mógłbym także przytoczyć inne

przykłady na dowód, iż odpowiedź
na interpelację w bardzo wielu wypad-
kach polega na błędnych informa-
cjach, danych p. ministrowi"

(KAP)
 

p. Thona
społecznem. Należy się tedy obu tym szkod-

nikom równe zwalczanie ze strony rządu”.

Do tego zestawienia, które tak cie-
szy jego serce rabina, wraca p. Thon
kilka razy:

—,„Komunizm i antysemityzm — odtąd

trzeba będzie zawsze je razem wymieniać,

ażeby się przyjęło w społeczeństwie przeko-

nanie o równej ich szkodliwości. A obu tym

szkodnikom p. minister zapowiada wojnę

stłanowczą, chyba aż do potępienia. Albo-

wiem — to właśnie należy stwierdzić — pań-

stwo ani przy jednym ani przy drugim ist-

nieć i normalnie krzepnąć i stać się silnem

w żaden sposób nie może”.

Mamy więc do czynienia — wnios-
kuje p. Thon — z nowem stanowi-
skiem władzy państwowej... „Do ta-
kiej odwagi cywilnej . jeszcze dotych-
czas żaden rząd w Polsce nie dorósł...
Pierwszym jest rząd p. Kościałkow-
skiego, który to czyni z całą wyrazis-
tością i stanowczością”,

P. Thun zastanawia się nad przy-
czyną tego „nowego nastawienia“.
Czyżby już antysemityzm tracił na si-
le w Polsce? Niestety, — odpowiada
sobie p. rabin — „ta piekielna moc
nienawiści i okrucieństwa” raczej ro'-
nie. Więc cóż spowodowało wystąpie-

| aie polskich ministrów? P. Thon tłu-
' тасгу je sobie rzekomą .,poónrda" i
„odosobnieniem'', jakiemi się cieszą w |
świecie antysemic': Niemcy. — Tiu- |
maczenie naiwne, gdyż ci sami polscy
ministrowie, którzy zwz!czają u nas
ruch przeciwży_owski, zawieszją z
hitlerowską Rz-szą nakty i > s7elami
hitleryzmu polują w Białowieży. 

cielem dążeń i nastrojów Zadnieprza, |
ale który nie ma nic wspólnego z Wo--

 
 

|
|
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PRZEGLĄD PRASY
JAK NIENAWIDZĄ!

Jaką dziką nienawiść wywołuje w
komunistach i Żydach ruch narodo=
wy, świadczy takie oto sprawozdanie
Ilji Erenburga o pobiciu Bluma w
Paryżu. Erenburg jest Żydem i komiu-
nistą: 4
— „Czterystu faszystów napadło na jed-

nego z przywódców frontu ludowego. Zranilż
go. Zerwali mu kapelusz i krawat. Trofea
te zanieśli do swej nory, w której ukryte są

czerwone chorągwie, skradzione w nocy w

związkach robotniczych. Dzicz tańczyła do

około kapelusza (?) zerwanego z głowy ran=

nego człowieka tak jakby tańczyła dookoła

szkieletu ludzkiego, Gumowemi pałkami obi-

li kobietę. Zniszczyli samochód i sprzedali je-.

go szczątki na pamiątkę ich bohaterskiego

czynu. Matki, synalkowie, wystrojeni fircy=

kowie, stali bywalcy paryskich lokali noc-

nych — upomadowana i uperfumowana bur-

żuazyjna hołota".

Sprawozdanie to cytuje jedno z
pism żydowskich w Warszawie. Jest
ono początkiem artykułu utrzymane-
$o w całości w tym duchu. Oczywiście
niema w nim ani słowa prawdy. Jest
to dla użytku ogłupionych czytelników
sowieckich opis w stylu opowia-
dań o czerwonoskórych indjanach,
który ma przedstawiać dzikość nacjo-
nalistów francuskich. Można się nie
dziwić Erenburgowi, który wie, że nikt
tych jego drukowanych nikczemności
w Moskwie nie sprostuje. Ale już trud
niej zrozumieć, że żydowskie pismo w
Warszawie powtarza tę indjańską hi-
storję, śdy każdy polski czytelnik ga-
zet zna dobrze prawdę o pobiciu Blu-
ma.

GŁOS KONSERWATYSTY
WILEŃSKIEGO

Odmienną niż „Czas“ opinję wy-
powiada o ataku ministra na Str. Na-
rodowe wileńskie „Słowo”, * które
twierdzi, że:,
— „państwo o tak wysokim procencie lud=

ności żydowskiej musi posiadać stronnictwo

antysemickie. Gdyby w Polsce antysemitów
nie bylo (to niebezpieczeństwo zresztą nie.

grozi i nie groziło nigdy) to należałoby ich

wymyśleć, bo inaczej Żydzi siedzieliby nam
na głowie. i

Nie widzę zresztą możliwości rozwiązywa=

nia jaskrawie antysemickiego stronnictwa i

pozostawiania jaskrawie semickich organiza

cyj, jak chociażby Bund, lub Poale - Sjon“,

Młodzież narodowa posiada więk-
szość na wyższych uczelniach. „Przy-
równując nacjonalizm do komunizmu, _
jakież _ świadectwo wystawiamy
własnemu narodowi? — pyta p. Mac=
kiewicz.
Redaktor „Słowa'” jest zdania, że

„do rozwiązywania polskich partyj
politycznych można przystąpić dopie-
ro po rozwiązaniu polskich mafij po-
litycznych” i że równocześnie należa-
łoby zakazać tworzenia nowych par=
tyj. Tymczasem nowe partje powsta-
ją, np. „naprawiacze'* w Poznańskiem.
są na drodze do stworzenia zdecydo-
wanej partji.
Rozwiązywanie polskich stronnictw,

a poozstawienie żydowskich — nie by-
łoby dla nikogo zrozumiałe.

„MIMOWOLNIE BIERNT”
P. Koskowski odpowiada w „Kurj.

Warsz.'* wstępnym artykułem na za-
rzut min. Raczkiewicza, że Stron.
Nar. nie bierze udziału w pracy spo-
łecznej.
— „Wszyscy dobrze pamiętamy — pisze

— niepospolite znamiona energji, wykazanej

przez rząd w dziele odsuwania żywiołów, nie
solidaryzujących się z całą polityką rządową

lub choćby tylko z jej częściami, od udziału
w pracy publicznej lub semi-publicznej.

Jeżeli szło — dajmy na to — o Centralne

Towarzystwo Rolnicze lub o kółka rolnicze,
to nie pytano: co się tam robi, tylko: kto tam

robi? Jeżeli w instytucji gospodarczej, kultu-

ralnej, przeważali endecy, lub socjaliści, lub

ludowcy, lub ich sympatycy, to rodziły się

myśli albo o zastąpieniu ludzi często znako-

micie wytrawnych najpelniejszymi nowicju=

szami, albo o zlikwidowaniu placówki, kiero*

wanej przez osoby, nie dające rękojmi par=

tyjno - politycznych. W ten sposób skłoniły

się ku upadkowi nawet bardzo stare, zasłu-

żone, praktycznie niezbędne, a nie uprawiają

ce zasadniczo żadnej polityki partyjnej in-
stytucje kulturalne, iachowe, apolityczne*.

Taksamo było w sa aorządach, któ-
re zresztą sprowadzeno do toli ped-
rzędnej:
— „Wiemy wszyscy, że prawdziwy samo-

rząd w istocie w Polsce nie istnieje. Na wsi

jest on pod wszechwładną opieką, kontrolą i

dozorem najniższych organów administracji.

A w miastach — w których to miastach furk

cjonuje normalny samorząd? Któreż to miasta

są tak szczęśliwe, że nie posiadają specjałnych
komisarzy? Czy opracowano dotychczas choć

by statut miasta Warszawy, stolicy państwa,

zasobnej w uzdolnionych do samorządu lu-

dzi?" 5

Gdzie więc ma się wychowywać spo
łecznie, politycznie, obywatelsko Po-
lak współczesny? — zapytuje p. Kos-
kowski. Musi być „mimowolnie bier-
nym” na wielu polach obywatel-
skiej działalności.  



 

Tendencje w nauce niemieckiej
Czy Bałtyk był wyłącznie morzem germańskiem?

Erich Maschke autor, znany z szeregu
prac dotyczących dziejów Zakonu krzy
żackiego oraz stosunków krzyżacko-pol-
skich, postawił sobie za zadanie dowieść,
że Bałtyk był zawsze morzem germań-
skiem!). Dzieje Bałtyku określił zaraz na
wstępie, jako dzieje „dominii maris Bal-
tici”, czyli panowania na tem morzu. W
związku z tem należy przypomnieć, że sa-
mo owe „dominium maris" było rozmaicie
w historji rozumiane,
Wyraz sam, jako hasło dźwięczne ; du-

mne, ale w treści nad wyraz skromne, jest
pochodzenia polskiego. W ten sposób
nazwał polski program bałtycki Stani-
sław Karnkowski, biskup kujawski, a ko-
misarz króla i Rzplitej w Gdańsku u
schyłku panowania Zygmunta Augusta..
Przez panowanie na morzu rozumiano g0-
spodarowanie na własnym brzegu i na o-
kolicznych wodach, Byle więc mieć swoje
porty i okręty i byle używać na wła-
snym brzegu tych prerogatyw, z których
korzystali inni?).

Autor niemiecki inaczej jednak pojmu-
je panowanie na Bałtyku. Dla niego do-
minium maris, to nie współdziałanie |
równe prawa z innymi, ale właśnie wy-
łączne korzystanie z tych praw. W przed-
stawieniu tej wyłączności germańskiej
wpada jednak w wielką przesadę i nie-
*awsze liczy się z faktami.

W OKRESIE PRE- I WCZESNO-
HISTORYCZNYM

Zaczyna autor od prehistorji. W tysiąc-
śgeciach, które nastąpiły po okresie lodo-
wym, wytworzyła się tutaj nordycka kul-
tura właściwa indogermańskiemu prana-
rodowi,
W okresie bronzowym (ca. 2000 —

800) wyłonił się z tamtego lud germański,
Kulturę t, zw. łużycką znajduje tylko na
południe od Noteci i przypisuje ją oczy-
wiście Illirom. Ale nie bierze pod uwa-
$ę, że według badań prof, Kostrzewskie-
go już w III okresie (1400 — 1200) epok.
bronzowej kultura „łużycka” sięgała na ;
naszem Pomorzu aż do powiatu kartus- |
kiego i nawet słupskiego na Pomorzu nie-
mieckiem, zaś w okresach IV i V tejże e- |
poki (1200 — 800) Pomorze tworzyło
część składową ogromnego obszaru kul-
tury „łużyckiej”, rozciągającego się od
Bałtyku aż poza Sudety, a od środko-
wej Łąby aż poza Wisłę. W ludności zaś
kultury „łużyckiej” z większem znacznie
prawdopodobieństwem widzieć możemy
przodków późniejszych Słowian aniżeli
odległych Illirów. Co się tyczy pranaro-
du „indogermańskiego”, a jak słuszniej
(poza nauką niemiecką) nazywamy go

„indoeuropejskiego”, to w nim swych
przodków mogą widzieć równie dobrze
Słowianie, jak i Germanie. Przetrwanie
kultury „łużyckiej” w/okresach następ-
nych jest bardzo prawdopodobne, a u-
znawaną przez autora germańskość kultu-
ry grobów skrzynkowych  kwestjonuje
się w ostatnim czasie. W każdym zaś
razie nie łączyła ona południowych wy-
brzeży Bałtyku ze Skandynawją, gdyż
tam brak jest analogicznych zjawisk W
okresie po rozpoczęciu się naszej ery
przechodziły z pewnością niektóre ludy
germańskie południowemi brzegami Bał-
tyku, ale tam nie osiadły na stałe.

W czasach wczesnohistorycznych cały
brzeg bałtycki od Szlezwiku aż poza uj-
ście Wisły był słowiański, a dalej na
wschód ciągnęły się ludy bałtyckie czyli
litewskie. Ażeby i ten okres choć w pe-
wne” mierze urątować dla „germańskości”
Bałtyku, chwyta się autor najbardziej
beznadziejnej hipotezy, wielokrotnie po-
tępionej w samej nauce niemieckiej, a m.
o przetrwaniu resztek germańskich wśród
ludności słowiańskiej, Nazwaliśmy tę hi-
potezę beznadziejną, gdyż w źródłach
brak najsłabszych nawet danych dla jej
poparcia. (Mimochodem przypomniano
również germańskich Silingów, choć prof,
Semkowicz udowodnił brak jakiegokol-
wiek związku między nimi a późniejszą
nazwą Śląska), W zaraniu naszych dzie-
jów widzi w dalszym ciągu autor wzmo-
żoną działalność Wikingów skandynaw-
skich na południe od Bałtyku. Za Holtz-
mannem przypisuje naturalnie Piastom

normańskie pochodzenie. A jednak zdu-
mienie wprost ogarnia, jak słabe i jak nic
nie znaczące są dowody, które za tą te-
zą mają rzekomo przemawiać. Żadna
wieść j żadna najsłabsza nawet tradycja
za tem nie przemawia. A więc inaczej zu-
pełnie przedstawia się u nas ta sprawa a-
niżeli na Rusi. Tam mamy całe szeregi
imion normańskiego pochodzenia. U nas
żadnego, gdyż nawet ów Dagome, czy
Dagone dla Mieszka I nie jest potwier-

dzonem imieniem skandynawskiem. A
właśnie źródła germańskie, niemieckie
czy skandynawskie, nigdy tak, Mieszka
nie nazywają. Czy nie prościeł więc wy-
tłumaczyć prostą omyłką w późnym re-

1) Erich Maschke. Das germanische
Meer. Geschichte des Ostseeraums.Schrif-
ten zur Volkswissenschaft, Berlin 1935.
Verlag Grenze und Ausland, str. 40.

2) Wład. Konopczyński, Polska poli-
tyka bałtycka, Roczniki istor. Pozn.
4027, III. str. 143.

gestrze papieskim tej niezrozumiałe: na
zwy, jak to zresztą już dawno w nauce
uczyniono (Balzer, Ptaśnik).

SŁOWIANIE I GERMANIE
NA BAŁTYKUWXIįXII Ww.
W handlu baltyckim do chwili pojawie-

nia się tutaj Niemców, dużą niewątpliwie
rolę odgrywali Skandynawowie  (Birka,
Visby, Haithabu), ale dlaczego autor
mie znajdzie ani jednego słowa o żegla-
rzach i handlu słowiańskim wpołudno-
wej częścj Bałtyku, skoro właśnie źródła
niemieckie. a zwłaszcza żywoty św. Otto-
na, odnoszące się do początków w. XII
zachowały o tem dane stosunkowo tak ob-
fite i tak niedwuznaczne. Przecież war-
tość tych żywotów w samej nauce nie-
mieckiej ocenia się bardzo wysoko, a do-
piero niedawno Adolf Hofmeister we
wstępie do niemieckiego przełcładu jedne-
go z tych żywotów (t. zw. Prūfeninger
Vita) wyraził się, że te „słusznie są zali-
czane do najpiękniejszych i najbardziej
wartościowych (żywotów) średniowie-
cza”,
A dalej: „Są one zarazem najwažniej-

szemi źródłami do najdawniejszych dzie-
jów Pomorza... Są one szczególnie war-
tościowe, gdyż przedstawiają nam, jak
bodaj żadne inne źródło w podobny spo-
sób, stosunki tych Słowian bałtyckich pod
koniec okresu wendyjskiego, jeszcze nie-
tknięte przez germanizację... i niezamą-
cone przez bezpośrednie powikłania wo-
jenne między Niemcami i Wemdami''5),
Otóż to właśnie, że przedstawiają wy-

padki w sposób niezamącony... nietylko
przez walki orężne, ale i przeż walki pió-
ra. Zgodzimy się chętnie z autorem, że
kolonja Wikingów jomsborskich powsta-
ła ok. r. 980 (datę tę w przybliżeniu
przyjmują również i badacze polscy) w
Wolinie. Ale sam autor zaznacza, że
krótki był żywot tej normańskiej placów-
ki (na gruncie słowiańskim). W czasach
późniejszych znajdujemy już tylko sło-
wiański z powrotem Wolin. A w czasach

| misyj. Ottona kwietnia cały szereg innych
| jeszcze miast słowiańskich (Szczecin, U-
| znam, Wołogoszcz į t. d.) na zachodniem
Pomorzu, W samym Wolinie odnalezione
obecnie wykopaliska potwierdza'ą zna-
czenie tych miast słowiańskich. Zapewne
nie były one miastami w znaczeniu za
chodnio-europejskiem. Ale wpływy za-
chodnioeuropejsk., czyli sukcesy'ne rzym
skie, wogóle jeszcze do krajów nad Bał-
tykiem nie dotarły, W XI i XII w. Słówia-
nie dobrze byli zżyci z bałtyckiem mo-
rzem, ich własnem morzem. na ktėrem

| Wikingowie słowiańscy zajęli w tym cza-
° в:е miejsce dawniejszych skandynawskich
Wikingów. Dziwna rzecz, że nawet liczne
napady rabunkowe Słowian na morzu, z
których możnaby przeciw nim polemicz-
ną broń ukuć jako barbarzyńcom, pomija
w tem miejscu autor. A może i nie dziw-
na, skoro chodzi właśnie nie o cnoty, a o
korsarską legendę.
W stosunkach polsko - duńskich z po-

czątkiem X1 w. autor nie uwzględnia
zmian, jakie się dokonywały w położeniu
politycznem. Panowanie Kanuta Wielkie-

| go na Pomorzu było w każdym razie bar-
dzo krótkie i nietrwałe*). Postępy ko-
ścielne i polityczne niemczyzny w następ-
nych stuleciach nad południowym Bałty-
kiem stwierdzają dotychczasowe silne
stanowisko elementu słowiańskiego. W
postępach tych Niemcy wiele zawdzię-
czali narodom romańskim.

 

POLSKA NA BAŁTYKU
W OKRESACH PÓŹNIEJSZYCH
Podobną jednostronność wykazuje ró-

wnież autor przy rozpatrywaniu następ-
nych okresów, o których już krótko tylko
możemy wspomnieć, Wokresie jagielloń-

3) Die Geschichtsschreiber der deu-
epay" Lipsk 1928, t. 96, str

P. A. S-ska pisze do jednego z sto*
łecznych pism co następuje:

„Bawiąc przejazdem w Paryżu, wi-
działem PRZEM, (ściślej „Mazura”)
z Polą NEGRI, 6ra tu jest sensa-
cją chwili. Jest to melodramat, bardzo
oryginalnie pomyślany i świetnie, kon-
certowo wyreżyserowany przez twór-
cę „Maskarady'.Willy Forsta, Akcja
rozwija się „z kłębka”, na początku
nie widać Poli Negri i cała uwaga
skupia się na nowej, młodziutkiej uta-
lentowanej  gwiazdce
Teeck, podobnej nieco do Annabelli.

Dopiero w drugiej części ukazuje
się nasza rodaczka i bierze ekran w
niepodzielne władanie. Pola Negri,
zwana przez krytykę amerykańską
„genjuszem ekranu* w epoce filmów
niemych, pokazuje tu najwyższą klasę
gry właśnie mimicznej, a zatem czys- 
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skim, a więc powrotu Polski na wybrzeże,
nie dostrzega żywotnych interesów poli
tycznych i gospodarczych Polski, które
niejednokrotnie z polskiej strony podno-
szono (po części już od czasów Kazimie-
rza Wielkiego). Polskiej idei „dominij
maris Baltici”, w znaczeniu wyłącznie o-
chronnem, zdaje się nie rozumieć. (Ze
strony Polsk; słormułowano teraz ideę
dominium maris Baltici i wypowiedziano
temsamem hasło do walk półtorawieko-
wych, str. 22). Wysiłki królów polskich
w kierunku wytworzenia własnej floty i
częściowe przynajmniej powodzenie tych
wysiłków na większą zasługiwały uwagę.

Zdaje się, że nie są znane autorowi ba-
dania polskie w tej dziedzinie, a w szcze-
gólnośi odpowiedź Bodniaka dana Vo-
glowi, W tej znalazłby również wiado-
mość o zastosowaniu języka polskiego w

służbie kaprów polskich. Najbardziej za-

sługuje na uwagę to, że w księgach sądo-

wych Pucka dochowała się formuła ślu-

bowania ałużebnych w języku polskim
przyrzekających i na wodzie stawać wier-
nie przeciw nieprzyjacielowi. Ułożono ją

w tym języku jako służbowym dla obsad

okrętowych z Polaków, gdyż dla innych
musianoby użyć innego języka”).

W zakończeniu mamy wywody o u-

jemnych następstwach traktatu wersal-

skiego, które posiadają charakter zwy-
kłej propagandy politycznej.

Proł. dr. KAZIMIERZ TYMIENIECKI.

4) Por,L.Koczy, Polska į Skandyna-
wia = pieżwezych Piastów, oznań 1934,
str 106 - 120.

») Niemcy j Polska. Dyskusja z
du kdążkiDznteckiadii td Polez, Lwów
1934, odb. z Kwartalnika Historycznego.

 

Zgon prof. Pawłowa
W dn. 27 b. m. zmarł w Leningradzie

— o czem donosiliśmy — znakomity fi-
zjolog rosyjski, uczony światowe ławy,

proł. Iwan Pawłow, członek sowieck'e;

Akademji Nauk.

Pawłowurodziłsię w 1849roku w r

dzinie duchownego i początkowo studo

wał teologję w seminarium duchownem,

szybko jednak przerzuca się do akademji

medycznej i 'uż w roku 18%0 zostaje pro

tesorem farmakologii w Tomsku, a wkrót:

ce potem profesorem fiz'ologii wosko-

wej Akademfi Lekarskiej w Petersburgu

Jego doświadczenia nad fizjologią serca,

wydzielaniem soku żołądkowego i nad

procesem trawienia stanowią epokę w

rozwou fizjologii i przynoszą mu szybko
sławę światową onaz w r. 1904 nagrodę
Nobla.

Oryginalne eksperymenty Pawłowa
zdobyły mu wielkie uznanie w świecie

naukowym. Pierwsze 'ego prace dotyczy-
ły nerwów, zarządzających działalnością

trzustki, orazfiz' stogi serca (1874) Dru-

ga grupa badań (1892) wyjaśniła znacze

mie wątroby w procesie trawienia W
dalszym ciągu doświadczeń nad proce

sem trawienia Pawłow ustalił wiele waż.
nych momentów m. in, znaczenie nerwów
i momentówpef hicznych (np. apetytu)
w tym procesie. Wielkie zainteresowa
nie wzbudziły również jego prace nad od-
ruchami prostemi i warunkowemi.

Pawłow pozostawił bardzo oblitą spu-
ściznę naukową; do najważniejszych jego
prac należą: „Nerwy przyśpieszające
serce" (1888), „Szmer Ekka žyly branej"

(1892), „O czynnościach kory mózgowej”,
„12 lat doświadczeń objekktywnego bada-
nia wyższej Czynności nerwowe: u zwie-

rząt”, „Odruchy warunkowe", „Wykłady
o działalności niektórych narządów tra
wienia”, oraz „Wyłdłady o czynnościach
wielkich i małych półkul mózgu” (1927)

Pola NEGRI w filmie „MAZUR”
sensacją Paryża

to kinowej. Od momentu pojawienia
się nie sposób oderwać oczu od tej
przedziwnej twarzy, mieniącej się na
ekranie całą gamą wzruszeń! Co za
cudowne przejścia w rysach, targa"

mych burzą namiętnych uczuć!

— To się nazywa gra! Quelle ar-
tiste! Quelle femme! — takie entu-
zjastyczne pochwały słychać było przy
wyjściu,

ie silmy się na porównanie. Pola
NEGRI nie przypomina żadnej z wiel-

kich gwiazd, Ani Grety, ani Marleny,
ani Katarzyny Hepburn. Jest sobą, jest
wybitną indywidualnością o mocno
zakreślonych granicach, Możemy być
z niej dumni”,

Premjera filmu „M AZUR' odbę-
dzie się dziś
29 lutego r. b. w kinie „Filharmonja”
ul. Jasna 5, przy cenach normalnych.
niepodwyższonych. R

 
 

Dyskusje krakowskie
Życie kulutralne Krakowa związane jest i nacjonalistyczne, cłążące nad życiem |

nierozerwalnie z Uniwersytetem. Tu się
ono organizuje, stąd promieniuje zbaw-
czo na znudzonych, pozbawionych wszel-
kich zainteresowań mieszkańców „pol-
skich Aten". Działalność młodzieży aka-
demickiej i inicjatywa organizacyj stu-
denckich zwracają uwagę krakowian na
zagadnienia polityczne, narzucają im te-
maty literackie, rozbudzają ich słabo roz-
winięte poczucie humoru.
Nie dziwota więć, że życie krakowskie

układa się nietylko dła studentów, ale
prawie dla wszystkich podług trymestrów.
A drugi, zimowy trymestr to pora najin-
tensywniejszej pracy organizacyj nau-
kowych, a przez to okres ożywienia ca-
łego kulturalnego życia Krakowa.
Ów sezon, bogaty w imprezy literackie,

conajmniej dwie na tydzień, rozpoczęło
Koło Żywego Słowa dobrą dyskusją o
„Zmorach” Zegadłowicza. Sprawę tę, zda-
wałoby się, zupełnie przebrzmiałą, zak-
tualizowała wadowicka rada miejska od-
bierając Zegadłowiczowi obywatelstwo
honorowe. Dyskusja na temat tej książki
mogła więc liczyć na powodzenie. Wie-
czór atrakcyjny już przez sam temat
przyciągał również nazwiskami prelegen-
tów: prof. L. Skoczylasa, dr. Z. Leśno-
dorskiego, J. Bielatowicza, K. Wyki.
Wszyscy stwierdzili zgodnie, że od każ-
dego pisarza wymagana jest zdecydowa-
na postawa etyczna wobec wypowiada-
nych w utworze poglądówś pełna ża nie
odpowiedzialność. A tego u Zegadłowi-
cza niema. Podkreślono dalej nieprawdzi-
wość „„Zmor” i ich społeczną szkodliwość.
Ocena literacka powieści, przeprowadzo-
na przez Wykę i Leśnodorskiego, również
nie wypadła dla Zegadłowicza pochleb-
nie, Tenor wywodów tych pokrywał się
całkowicie ze stanowisk'em zajętem wo-
bec „Zmor” przez prasę katolicką. Uzna-
nie słuszności tego stanowiska jest szcze-
gólmie przekonywające, skoro zważymy,
że prelegenci należą do zupełnie różnych
środowisk politycznych, a reprezentują w
krytyce literackiej, posługując się wyra-
żeniem sportowem, niewątpliwie wysoką
klasę, Dyskusja jaka wywiązała się po
przemówieniach stała niestety, poniżej
najprzeciętniejszego poziomu.
Zegadłowicz znalazł jednak rychło 0-

brońców. Socjalistyczne Koło Miłośników
Dramatu Klasycznego urządziło drugą
dyskusję pod hasłem: za „Zmorami' a

| przeciw zmorom. Te zmory, bez cudzy-
słowu, to według żydowskich i socjali-
stycznych mówców, przesądy katolickie  

krytyką literacką.
Im to wytoczono na wieczorze bitwę, na

nie skierowano ciężkie kolubryny. ale
nabite ślepemi nabojami. Przemówienia
były nieciekawe, pełne odgrzewanych ka-
wałów i chwytów polemicznych. Słysze-
liśmy o inkwizycji, o mrokach średnio-
wiecza, przewrotności i potędze kleru;
zarzuty przeciw religji były tak oklepane,
że zbiłby je z łatwością uczeń 5-tej kl.
gimnazjalnej. Znudziło to nawet Żydów,
którzy prawie wyłącznie wypełn'li salę.
Opuszczali wieczór zawiedzeni: wbrew
nadziejom zastrzyk optymizmu do walki
z „endecką reakcją”, którego oczekiwali
od socjalistycznych przyjaciół, był nikły
i nader nieudolnie zaaplikowany.

Jakieś zmory musiały prześladować
jednego z prelegentów z owej dyskusji,
gdy w dzień potem usiłował wręczyć
przybylłemu na odczyt dr. Kūnigowi bu-
kiet czerwonych goździków, r

Źrobił
to widać, przejąwszy się wypowiedzianym
na dyskusji o „Zmorach” frazesem o hu-
manitaryźmie, Ciekawa rzecz, czy ten
„humanitarysta“ demonstrowałby na od-
czycie uczonego z Sowietów, które wy-
mordowały miljony niewinnych ludzi,
albo hiszpańskiego socjalisty, , którego
partyjni towarzysze palą kościoły i mor-
dują prawicowców, lub przedstawiciela
„czerwonego Meksyku”, gdzie dziesiątki
tysięcy ludzi poszło pod słupek za przy-
znanie się do katolicyzmu.
Pomijając nawet te zastrzeżenia demon-

stracja na odczycie prof. Kóniga była nie-
taktem, zupełnie niestosownym wobec u-
czonego i to mówiącego wcale nie na te-
mat, związany z polityką. Ucieszyła ona
tylko żydowski „Nowy Dziennik". Repor-
ter tego pisma, jeśli nie był pod urokiem
jakichś zmór — to w każdym razie miał
halucynacje. Z wystąpienia jednego czło-
wieka usiłował zrobić wielką manifesta-
cję antyhitlerowską, naturalnie gwoli po-
krzepienia serc swych rodaków, Chciał
pokazać, że na Uniwersytecie jest mlo-
dzież filosemicka ; że się rusza.
Od wszelkich zmór, łącznie ze zmorą

żydostwa, wolny był tylko wieczór Koła
Polonistów S. U. J. „Mówi Kraków Lite-
racki", dający przegląd najnowszych, nie-
drukowanych utworów pisarzy krakow
skich: Rostworowskiego, Jasnorzewsk'ej,
Gałuszki, Kudlińskiego i Suskiego. Ale to
już nie należy do naszego sprawozdania,

a 04M P.).
 

Pamiątka zwycięstwa pod Grunwaldem
Relikwiarz sandomierski w świetle nowych badań

Posiedzenie Komisji Historji Sztuki
Pol. Akademji Umiejętności odbyło się
dnia 20 b. m. pod ictwem
prof. dr. Juljana Pagaczewskiego. Doc.
dr. Adam Bochnak į prof. dr. Juljan
Pagaczewski przedstawili pracę wspól
ną p. t. Relikwiarz na drzazgę Krzyża
świętego w skarbcu katedry sando-
mierskiej.
W skarbcu katedry sandomierskiej

znajduje się gotycki relikwjarz na
drzazgę Krzyża św., mający — zgod:
nie z pe:—kształt krzy*
ża. Zabytek ten uchodził dotychczas za
dzieło złotnictwa krakowskiego drugiej
połowy XV wieku. Dokładne zbadanie
krzyża sandomierskiego doprowadziła
do odmiennych wyników.
Okazało się, że mie jest to dzieło

jednolite, Część górna, t. j. sam krzyż
zdobny barwnemi kamieniami, ko ala-
mi i czterema medaljonami, na których
w emalji odtworzono cztery epizody
Męki Pańskiej, z trzydzie-
stych lat XIV w., natomiast część dol-
na,t. j. stopaz trzonemiujęcien w
kształcie wielobocznej kapliczki — 2
siedemdziesiątych lat wieku XV. Do
tego też czasu odnieść trzeba prosto-
kątną puszkę, w której mieści się re-
liwkia. Krzyża św., a którą zasłonięto
pierwotny schodek na relikwię. Na tej,
w XV wieku dorobionej stopie wy-
ryto herby Polski, Litwy, podwójny
krzyż Jagiellonów oraz herb ziemi
sandomierskiej, któremi upamiętnio-
no pierwotnego oliarodawcę krzy-
ża, a nadto mniejszy herb Dębno,
powtórzony dla symetrji dwukrotnie,
odnoszący się do Zbigniewa Oleśnic-
kiego, który zanim w r. 1473 został bi-
skupem kujawskim (4 mebawem potem
arcybi gnieźnieńskim), był
przez krótki czas kanonikiem
mierskim, On to ufundował nową częśc
dolną krzyża, gdy pierwotna przepa
dła. Zespół herbów: Orzeł, Pogon,
krzyż jagielloński oraz herb ziemi san-
domierskiej, w ączeniu z czte”na-
stowiecznym stylem samego Krzyża
prowadzi do wniosku, že kolegjata
(dziś katedra) sandomierska otrzyma-
ła to cenne dzieło złotnicze od Włady
sława Jagiełły.
Wiadomości historyczne potwierdza-

ją ten wniosek. Długosz pisze, że gdy
po zwycięstwie pod Grunwaldem w
1410 r. Jagiełło przydzielił zamki  

krzyżackie swoim rycerzota, Lega
Michalowa, wojewoda . sandomierski,

objąwszy zamek w Brodnicy, znalazł

tam cały skarb srebrnych i złotych

rzedmiotów, kosztowne ornaty, cenne
sięgi, obrazy i t. d., co wszystku ode-

słał królowi, Jagiełło porozdawał zdo
bycz różnym  kościołom.. Kolegjata
sandomierska — jak podaje Długosz

—otrzymała krzyż srebrny złocony,

pochodzący z Brodnicy, oraz piasko-

rzeźby snycerskiej roboty, zabrane x
kaplicy zamkowej w Dzierzgonie.

Krzyż niegidyś brodnicki, a od czasu
Grunwaldu sandomierski, wiąże się ze

sztuką dolnoreńską, zwłaszcza koloń-
ską. Czy był wykonany w Nadrenii, z
którą Krzyżacy utrzymywali wXIVw.

żywe stosunki, czy też przez jakiegoś
Nadieńczyka w jednem z miast krzy-
żackich, w których da się stwie”dzić
przybyszów z Nadrenji i Westfalji, te-
go rozstrzygnąć niepodobna Styl jeg»
zgadza się z czasem poświęcenia ołta-
rza w kaplicy zamku brodnickiegow r.
1339, co pozwala wnosić, że był wyko-
nany dla tej kaplicy.
Tak więc do relikwjarza komtura

Henryka de Bode z r. 1365, który znaj.
duje się w kościele św. Florjana w
Krakowie, a który był dotychczas je-

dyną w Polsce zachowaną pamiątką

triumfu grunwaldzkiego, przybywa
druga pamiątka — krzyż katedry san-
domierskiej.
 BFWORZSZ ЛАЛО ЕОИ РИ УЯЧЕНДЕ ТЯ ОСНЯОВ

WYSTAWY

Młoda Architektura polska, — W tych

dniach zamknięto w bukareszleūskiej

Akademji Architektury wystawę prac

studentów wydziału architektury Poli-

techniki warszawskiej Ciesząca się du-

żem zainteresowaniem wystawa zostanie

prawdopodobnie po powrocie z Buka-

resztu urządzona dla publiczności war-

szawskiej, o czem nastąpią ogłoszenia.

KRONIKA LITERACKA

Międzynarodowy kongres autorski, —

W maju bież. roku odbędzie się w Ber-

linie kongres międzynarodowej koniede-

raci autorów i właścicieli praw autom

skich. Kongres ten 'est szczególnie waż.

ny, z uwagi na planowaną rewłzię kon-

wencji berneńskiej w sprawie prawa
autorskiego, którą to sprawą zajmie się
konferencja, mająca się odbyć w końcw

roku w Brukseli.



. zupełnie dziewicze,
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Sprawa frankizmiu
z zagadnień naszej historjografji

Historja Żydów w Polsce donie-
dawna była bardzo zaniedbana, —
poprostu nie wypadało o niej mówić,
chyba tylko podnosząc obywatelskie
zasługi Kronenbergów czy Majzelsów
i rozczulając się nad Berkiem Josele-
wiczemi udziałem Żydów w powsta-
niach. Przyjęte także było, że Pola-
cy w tę dziedzinę się nie zapuszcza*
Ji zostawiając ją samym Żydom. Re-
zultat tego taki, że dziś musimy wiele
"w historji naszej rewidować i dokony*
wamy tu szeregu prawdziwych od-
kryć,
„ Zapał do odrobienia tego co zaga-
dano w liberalnych czasach sprawił,
že fuż teraz mamy syntezę Rolickie-
$o, wcale udatną, ale która jako
pierwsza musi mieć oczywiście luki
i wady, co monograłiści powinni po-
prawić į uzupełnić, Praca Didiera o
meofitach, choć w stosunku do Rolic-
kiego bardziej szczegółowa, również
ma charakter syntetyczno-zarysowy
ico zatem idzie te same wady co
„Zmierzch Izraela",

Autorzy obu tych prac ogarniają
ogromne przestrzenie dziejowe, i to
w znacznej mierze jeszcze badawczo

zwłaszcza jeśli
chodzi o-Didiera, — szli śmiało to
można powiedzieć po omacku, pio-
niersko odkrywając zagadnienia i
drogi do ich rozwiązania, Studjując
„Zmierzch Izraela" j „Rolę neofitów”
można odrazu wydzielać tematy do
oddzielnych i to wcale niedrobnych
studjów, — każdy rozdział w tych
książkach to tom skoncentrowany.

Zagadnienie poruszone przez Didie-
wa jest szczególnie ważne, chodzi w
niem bowiem o historyczne ujęcie
sprawy asymilacji Żydów i zestawie-

nie jej bilansu, bez czego prawdę po”
wiedziawszy nie będzie nigdy rzeczy
 wwistej historji Polski porozbiorowej.
Temat to przeośromny, a pomijając
mniej ważne początkowe próby infil-
tracji żydowskiej — pierwszy jego
rozdział to frankizm,

Historja Jakóba Franka jest tym
fragmentem - dziejów żydostwa pol-
skiego, który można uznać za dosyć
dokładnie opracowany. Pozycje bi-
bljośraficzne traktujące o tym ruchu
sa wcale liczne i nie brak źródeł po
bibliotekach i archiwach. Jeśli dwu-

tomowa monografja Kraushara(,„Frank
ś frankiści polscy 1726—1816' Kraków
1895) pisana z pewną myślą ujęła

rzecz nieco bałamutnie i zawile, a
studjum Sulimy  („Historja Franka i
frankistów" Kraków 1893) ma też
swoje usterki, to jednak razem po”
zwalają się dobrze zorjentować w ru-

chu Franka, a świetnie są uzupelnio-
ne tem, co o nim mówi w odnowied-
mich miejscach Rolicki („Tajemnica
chachama Franka s, 275 — 305 3-go

wvd. „Zmierzchu Izraela"). To też

mojem zdaniem w samej sprawie Fran-

ka, historja ma już niewiele do zro-
bienia i odkrycia, a zagadnienie histo-
rjograficzne jakie przed nami staje do-
tyczy losów sekty Franka i jej roli w

maszem życiu, jej udziału w wypad-
 

kach 1794 roku, 1831 a nawet jeszcze
1863-ciedo,

JI Didier i Rolicki postawili tezę,
niewątpliwie sluszną, že jakaš organi-
zacja frankizmu istniała i po śmierci
założyciela, i że jej wpływ na nasze
dzieie bvł fatalny. To twierdzenie tak
jak dzisiaj sprawy stoją poparte jest
przedewszystkiem analizą czynów i
dzieł sameso Franka, ale w udowad-
nianiu go rzeczowem są liczne bar*
dzo błędy, nie będące wynikiem nie”
słuszności samej tezy, ale poprostu
skutkiem tego, że nie dokonano ani
jednej historycznej, przedwstępnej do
teśo roboty.
Nazwiska rodzin frankistowskich —

Jasińscy, Jakubowscy, Szymanowscy,
Majewscy, Piotrowscy — są bardzo
często tego rodzaju, że mylą się z na-
zwiskami rodzin rdzennie polskich i
wprowadzają w błąd badacza, Wła-
ściwa więc ocena frankizmu będzie
możliwa dopiero po przygotowaniu
materjałów genealogicznych przez
sporządzenie jakiegoś słownika rodzin
pochodzenia żydowskiego, Taki słow-
nik pozwoli się zorjentować w udziale
Żydów w różnych poczynaniach naszej
historji, a także pozwoli ująć sprawę
promieniowania krwi żydowskiej przez
małżeństwa i odwrotnie rzeczywistego
polszczenia się rodzin żydowskich
przez ciągłe małżeństwa z aryjkami,
Materjał taki umożliwi dopiero praw*
dziwie słuszną ocenę ludzi i zjawisk, a
jedyny dzisiaj świetny słownik Jeske-
Choińskiego (.„Neofici polscy”, War-

 

 

szawa, 1905), wymaga stanowczo uzu-
pełnienia i już wydając swoją pracę —
autor wzywał do pisania takich dzieł,
Otóż jedno takie się ukazało, —

napisał je p. Raychman, Żyd, wydając
pierwszą serję „Szkiców genealogicz-
nych“ (Warszawa, 1936, Hoesick, str.
212). Obejmuje ona monografje 50 ro-
dzin nietyle pochodzenia żydowskiego,
ile wręcz żydowskich, bo są tu: nie”
ochrzczeni np. Bersonowie, co oczywi-
ście robi z niej rzecz trochę zanadto
na użytek „Naszego Przeglądu”, dla
Polaka mniejszej wartości. Bądź co
bądź i tak daje bogaty materjał doty-
czący przechrztów, ale czasów już od
frankizmu późniejszych, bo połowy
XIX stulecia. Postawa uczuciowa au*
tora w przedmowie jeszcze mniej nam
odpowie niż jego dobór rodzin, i my
z zupełnie innem uczuciem bierzemy
jego książkę do ręki, ale to jest spra-
wa drugorzędna, Z tego, co pisze w
przedmowie, najciekawsza jest obiet-
nica opracowania właśnie genealogii
rodów frankistowskich i zapowiedź
dalszych seryj. Sama treść książki —
gołe podawanie informacyj, bez wda-
wania się w ocenę i krytykę osób naj-
zupełniej odpowiada nam i wymaga”
niom, stawianym tego rodzaju wydaw-
nictwom, których rzeczą jest tylko
dawanie informacyj; użytek już sobie
sam czytelnik zrobi,
Wiadomości zaś dostarczone przez

p. Raychmana są bardzo ciekawe i
charakterystyczne. Widzimy tu na-
przykład , rzeczy tak specyficzne, jak

 

Księża Zmartwychwstańcy (1836--1936)
Z okazji setnej rocznicy założenia

fundamentów pod _ „zgromadzenie

Zmartwychwstania Pańskiego" (17. II

1936) należy rzucić okiem na obecny

stan tego polskiego zakonu, zrodzo”

nego z idei zaszczepionej na emigracji

wę Francji przez świeckiego aposto”

ła w najlepszym stylu, Bogdana Jań-

skiego,

Zgromadzenie liczy obecnie około

500. członków. Dom główny z siedzi-

bą generała zakonu a zarazem nowi-

cjat i alumnat znajdują się w Rzymie.

Tam też mają księża zmartwych*

wstańcy pod swą opieką „Kolesjum

Polskie”. Oprócz tego, na terenie

Włoch, mają swe placówki w Pesca-

ra,.Capua, Mentorella i Albano. W

Austrji kościół polski w Wiedniu i ko-
ściół pamiątkowy św. Józefa na

Kahlenbergu. W Ameryce dwanaście

placówek, w tem w samem Chicago

sześć parafij. W Chicago również wy”

dają księża Zmartwychwstańcy za-

służony „Dziennik Chicagowski'”', Poza

Chicago: Saint Mary Ky., St, Louis,

Castleton N. Y. (kolegium, alumnat,

dom misyjny). Tu trzeba wymienić

jeszcze kilka parafij w Kanadzie, a

nadto tamtejsz” nowicjat zgromadze-

nia ( w Kitchner) i alumnat w Lon-
 

don. W Bułgarji: dwie placówki, w
Malko Tyrnovo (parafja, szkoła po”
wszechna, małe seminarjum) i w Sta”
ra Zagora (naralja, gimnazjum pry”
watne, małe seminarjum),

W Polsce znajdują się następujące
placówki: Warszawa (parałja św. Bo-
nifaceso na Czerniakowskiej i ko-
ściół św, Kazimierza na Chełmskiej),
Kraków (nowicjat i internat), Lwów
(alumnat j internat), Poznań (narafja
Zmartwychwstania Pańsk. na Wiłdzie)
Krzyżowniki pod Pėznaniem (para-
fall Ckole (parafja), Radziwiłłów (pa*
akiai, Dębki kościół i dom wakacyj*
nv!,

Sprawy Zśromadzenia omawia pi-
smo p. t. „Vexillum Resurrectionis“
(Sztandar Zmartwychwstania), wy*
chodzące dziewiąty rok (jako manu”
skrypt) w Rzymie. Adres redakcji:
Roma 106, San Sebastianello 11, Ita-
lia Pisemko powyžsze jest redagowa-
ne przez alumnów Zgromadzenia.

Pośród tych, co pamiętają O.
Kajsiewicza i innych wybitnych
zmartwychwstańców z pierwszej epo*
ki Zóromadzenia, żyje w Krakowie O.
Władvsław Orpiszewski, urodzony w
r. 1856, wyświęcony na kapłana w r.
1880, (K. A, P)

 

olbrzymią liczbę rozwodów, dzieci
przedślubnych, prawnie uznanych,
czy krewnych, rozrzuconych po całym
świecie; spotykamy także osoby, ma-
jące mir w elicie, Wogóle genealogje
te mają specjalny smaczek, co wy-

że monografje rodzin ściśle żydow=
skich, bez żadnej przymieszki krwi a-
ryjskiej, są z punktu widzenia zadań
historycznych, o jakich była mowa,
zupełnie niepotrzebne, mogą być za
to ciekawe dla żydowskiej dzisiejszości
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różnia je od tych, jakie się spotyka u
Bonieckiego, czy Łozy. Jest to świat
bardzo swój, różniący się szalenie od
świata naszej cywilizacji, Wymowne
jest także i to, že rodziny bardziej
spolszczone, nieraz obdarzone herba-
mi, wogóle te chcące za polskie ucho-
dzić j więcej weszłe w nasze życie, jak
Kronenbergowie, Epsteinowie, Fraen-
kiowie czy Gliicksbergowie — zaczy-
nały to od masoństwa i w lożach peł-
niły swą służbę obywatelską, tam się
zasługiwały. Zaznaczane często u-
działy w powstaniach, należałoby na
własną rękę wybadać i ocenić, co to
właściwie takiego było, Mam wraże-
nie, że olbrzymia większość tych „za-
sług” jest zakroju Culmerowskiego, i
ten świetny typ z „Dziedzictwa” staje
często w wyobraźni przy studjowaniu
rodowodów, tych rodzin jednej z nim
kolebki jak Flatauów, Koniców, Les-
serów czy Rawiczów.

Pracę p. Raychmana, jako, że obej-
muje tylko 50 rodzin żydowskich, u-
znać należy (co zresztą autor zazna”

cza) jedynie za początek; mamy bo-
wiem na nieszczęście, aż zbyt wiele
takich rodzin u siebie. Co do tej
pierwszej serji, dodać jeszcze trzeba,

np. Fajansowie (głośny dziś prof, Ka-
zimierz, żonaty z Salomeą Kapłan), al-
bo Bergsonowie (słynny Henryk i jego
rodowód wprost z polskiego ghetta),
ale to nie są neofici, czy rodziny po”

chodzenia żydowskiego.
Wracając jeszcze do zasług obywa*

telskich, uznać należy, że liczne
zapisy na różne cele i dary dla społe-
czeństwa nie są właściwie niczem u-
prawniającem do wdzięczności, sko-
ro stanowią tylko  indemnizację
za te miljony, jakie wbrew oczy-
wistym interesom narodu polskie-
go ci wszyscy mojżeszowi, czy półmoj-
żeszowi fabrykanci i bankierzy cią-
gnęli z Polski.

P. Raychman robi więce te studja
bardzo po swojemu, dobrzeby też by-
ło nie zostawiać mu całkiem tej dzie-
dziny, uznać też trzeba, że analogicz*
ne prace Łozy dotyczące rodzin po-
chodzenia obcego (najczęściej nie-
mieckiego) są o wiele sumienniejsze i
bogatsze w informacje, W każdym ra-
zie z wielką ciekawością oczekujemy
dalszych seryj, zwłaszcza zapowiedzia-
nej frankistowskiej, jako naprawdę
neofickiej,

K. S. FRYCZ

129-ty Zeppelin
Niemcy są uparci. Mimo wielkich

wadbalonówsterowanych, jako środ-
ka komunikacyjneśon, mimo nikłych

wyników akcji Zeppelinów podczas

wojny i mimo wielkiej liczby tych
kosztownych statków, straconych w
niezmiernie dla nich trudnej walce z
wichrem i burzami — nie zniechęcają
się i w dalszym ciągu budują te olbrzy*

my.
Niebawem ma rozpocząć próbne

loty sto dwudziesty dziewiąty z ko
lei statek powietrzny tego systemu.
Dodać trzeba, że Niemcy są w tej
dziedzinie prawie całkowicie odosob-
nione: inne państwa, zwa cca do

pewnego stopnia Stanów Zjednoczo-
nych, dały spokój budowie sterow"
ców, zwracając wysiłki w stronę ma”
szyn cięższych od powietrza, aero"

planów, dających lepsze widoki po”
wodzenia. я

Praktyczne wyniki uzyskano dopie-
ro ze sterowcem „Graf Zeppelin”, bu”
dowanym siedem lat temu. Balon

ten, kierowany przez doskonale wy”

ćwiczoną i posiadającą wielkie do*

świadczenie załogę odbył z powodze-

miem wiele podróży w najrozmait-

szych regjonach klimatycznych, za*

równo pod zwrotnikami, jak i w oko”

Jicach podbiegunowych. Przeleciat nad
oceanem dotychczas 111 razy, prze-

wożąc 32,962 pasażerów i 85 ton ba-

gażu i nrzesyłek. Linja komunikacyj-
ma jaką stale obsługiwał, przebiega-  

ła z Niemiec nad Francją, Hiszpanią,

oceanem Atlantyckim do Brazylii, In

teresujący jest fakt, że większość pa-

sażerów stanowili jednak zawsze...

Anglicy.
Powodzenie teso sterowca, który

tak długi czas zdołał uniknąć kata-

strofy, jakie zniszczyły tylu jeśo po”

przedników, zachęciło do budowy

jeszcze jednego sterowca, ale o

znacznie większych rozmiarach i mo-

żliwościach, „Graf Zeppelin” był już
statkiem niemałym: kadłub jego miał
82 tysiące metrów sześciennych po”
jemności, mierzył 236 metrów długo”

ści i 30 metrów średnicy. Wielkość

tę wyobrazimy sobie mniej więcej,

fdv powiemy, że ten kadłub kształtu

субага zmieściłby się na długość w

odcinku ulicy Chmielnej od Nowego
Świata do Brackiej, ale na szerokość

byłaby ulica Chmielna jakieś trzy ra-

zy dla niego za wąska. Łączna siła

maszyn poruszających. śmigła pędne
wynosiła 2,650 koni mechanicznych,
pasażerów zabierał 25-iu.
Nowy 129-ty Zeppelin, którego na-

zwa nie została jeszcze ustalona, bę”

dzie co do pojemności prawie dwu*

krotnie większy, dłuśość jego wynosi

250 metrów, a średnicy w najszer*

szem miejscu 42 metry. Pasażerów

będzie zabierał 50, motory ma o łącz-
nej sile 4,400 koni, O budowie i u-
rządzeniach nowego sterowca poda-
ją następujące szczegóły:  

Balon wypełniony będzie gazem
helium, który, jak wiadomo, nie jest
palny, zmniejsza więc wybitnie nie-
bezpieczeństwo; gaz mieści się w 16
oddzielnych komorach, z których ka*
żda ma jeszcze wewnętrzną komorę,
wypełnioną wodorem. W razie po”
trzeby można wypuścić ten wodór i
zmiżyć'w ten sposób lot balonu; za*
oszczędzi się przez to straty helium,
który to gaz jest bardzo kosztowny,
a wewnętrzne balony ż palnym wo*
dorem, otoczone niepalnym helium,
nie przedstawiają wielkiego niebez-
pieczeństwa pod względem ośniowym.
Komory gazowe są zbudowane z zu-
pełnie nowego materjału, wytworzo”
nego i wypróbowaneśo przez towa"
rzystwo budowy Zeppelinów, stano”
wiącego podobną do żelatyny masę.
Korpus kadłuba stanowi konstrukcja
z durluminu, powleczona nieprzema-
kalną tkaną powłoką, Każdy z czte-
rech motorów wbudowany jest w
specjalnej gondoli, położonej na zew-
nątrz kadłuba i połączonej z nim
sztywną konstrukcją; każda gondola
jest zupełnie samodzielna i posiada
wszystkie urządzenia niezbędne do
kontrolowania ruchu motorów. Za”
pas paliwa motorowego, składającego
się z ciężkiego oleju, a więc również
beznieczniejszego, niż benzyna, wy”
noszący 50 ton, mieści się w rezer
woóarze, umieszczonym wzdłuż kadłu-
ba i stanowiącym jego kil.
Na przodzie statku znajdują się

kabiny komendanta į dyžurnych na-
wigatorów, stacja radjowa i wszyst*
kie urządzenia do kierowania ste-

rowcem. Miejsca dla pasażerów są  

pośrodku statku w samym kadłubie, a
całe urządzenie mieszkalne i gospo”
darcze rozplanowane jest na dwóch
piętrach, czyli po marynarsku na
2 pokładach.
Na górnym pokładzie znajduje się

sala jadalna, salon, czytelnia i 25 ka-
bin z 50 łóżkami; każda kabina za-
opatrzona w zimną i ciepłą wodę. Po
obu stronach tećo pokładu biegnie
korytarz spacerowy tak iż pasažero-
wie będą mogli używać przechadzki
i gier na powietrzu podobnie jak to
się dzieje na statkach morskich tylko
oczywiście przestrzeń ta jest bardzo
szczupła i śdyby tak wszyscy odrazu
wylegli, to powstałby niezły tłok, Na
dolnym pokładzie znajdują się kwa-
tery załogi, kąpiele natryskowe, pa-
larnie, kuchnie i inne pomieszczenia
sospodarskie, Dodać trzeba, że zało-
ga liczy 35 osób; pasażerów jak
wspomnieliśmy normalnie ma być
50-ciu, w razie potrzeby liczba miejsc
może jednak być zwiększona do 80-
ciu,

Szybkość przeciętną lotu przyjęto
na 150 kilometrów na godzinę, a za*
pas paliwa wystarcza na odbycie dro-
gi 15 tysięcy kilometrów z taką szyb”
kością, Cała budowa i rozmieszcze”
nie motorów, kabin i. t. d. przeprowa”
dzone zostały tak, żeby uchronić pa”
sażerów od dokuczliwych hałasów,
wyziewów maszyn i. t. p., można się
spodziewać, że poza ciasnotą, na któ*
rą niema rady, podróż będzie się od-
bywać w warunkach możliwie wy”
godnych,
Próbne loty tego nowego olbrzy*

ma powietrznego mają się zacząć w  
początkach marca, a rozpoczęcie
regularnych podróży przewidziane
jest na maj r. b. Sterowiec będzie tak
jak i jego poprzednik obsługiwać lin*
ję do Ameryki południowej, od czasu
do czasu jednak ma odbywać loty
propagandowe nad terytorjum Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie zapał do
sterowców wciąż jeszcze pokutuje
chociaż po ostatnich katastrofach
mocno zmalał. Po ostatecznem wy"
kończeniu i uruchomieniu tego Zep”
pelina, ma być zaraz rozpoczęta bu*
dowa drugiego bližniaczego egzem-
plarza, Interesujące byłoby poznanie
jak się naprawdę przedstawia kalku-
lacja tego przedsiębiorstwa, ale tego
Oczywiście się nie dowiemy, gdyż.acz-
kolwiek jest to oficjalnie prywatne
towarzystwo akcyjne, to jednak wró*
ble na dachu mówią co innego,
Tak więc komunikacja za pomocą

sterowców ponad południową częścią
oceanu Atlantyckiego będzie przez
Niemców utrzymywana nadal. A jed-
nocześnie ogłoszono o ich zamiarze
ustanowienia regularnej komunikacji
do Stanów przy pomocy samolotów.
Drośa ma przebiegać nieco jeszcze
bardziej na południe, niż Azory a
przelot dokonywany będzie etapami,
przyczem stacjami pośredniemi będą
ustawione w odpowiednich punktach
okręty, specjalnie wyekwipowane w
dźwigi do unoszenia samolotów na
pokład i opuszczania ich napowrót
na wodę. Próby z takiemi pływają”
cemi stacjami prowadzą Niemcy. już
od paru lat i widocznie doszli do
praktycznych wyników.
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Wiosna sie zbliža
„ (ZO) Gdy minie wreszcie długa mro-
Źna, 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 ład-
nie i elegancko wyglądać wychodząc
ze słusznego założenia, że stopień kul-
tury przejawia się m. in. także i w
sposobie ubrania oraz umiejętnem u-
wydatnieniu zalet swej powierzchow-
ności,

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

'

  

znać, że w końcu wszystkie niema! u-
legamy niestety temu, co nam dyktu-
ją przodujące firmy i wybieramy to, co
wszyscy, a raczej wszystkie noszą. Nie
zastanawiamy się nad tem, że w two*
rzeniu mody mogłybyśmy wziąć czyn-
ny udział nie ograniczając się do naśla-
downictwa najładniejszych chociażby
modeli, ale wytwarzając każda dla sie-
bie odrębny, indywidualny styl.

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

sobie sprawę z wad i zalet swej po-
wierzchowności, z tego co jest dla niej
odpowiednie, a co stanowczo musi od-
rzucić, uniknie wielu błędów, które
stają się powodem niejednej przykroś-
ci i które osobę nieńależącą do naj-
młodszych, najszczuplejszych i najład-
niejszych nieraz nawet ošmieszają.
Nie można się dziwić, gdy nawet naj-
bliższa i naprawdę życzliwa przyja-
ciółka, czy znajoma, nie ma odwagi
wypowiedzieć głośno słów krytyki,
Trudno się na nią zdobyć, gdy się wie,
że kostjum kapelusz, czy suknia zosta-
ła już kupiona z nadszarpnięciem
skromnych środków, a popełniony
błąd nie da się naprawić. Dlatego pa-
nie, które niezbyt dobrze orjentują się
w sprawach mody powinny szukać do-
brej rady, sprawunki robić bez pośpie-
chu, nie czekając aż krawczynie będą
zarzucone robotą, nie wybierać na
chybił trafił i nie dać się namówić na
kupienie czegoś, co nam wprawdzie
nie odpowiada, ale jest „takie modne".
Wiosenny ekwipunek jest tematem,

któr: nas bardzo w tej chwili interesu-
je. 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 so-
bie głowę w jaki sposób ubrać się do-
brze, a wydać jaknajmniej. Na szczę-
ście twórcy mody zdają sobie już spra-
wę z tego, że kryzys nie mija, że nie
można zatem myśleć wyłącznie o tych
nielicznych, które na wszystko mogą
sobie pozwolić, ale trzeba przyśtoso-
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-
nomyślny niemal pogląd, że w tej
chwili pierwszeństwo mają rzeczy nie
najdroższe, ale w dobrym stylu, skrom
ne, nie rzucające się w oczy i broń
Boże nie robione z lichego materjału.
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Starą jest bowiem zasada, że kto chce
ubierać się oszczędnie, musi kupować
rzęczy w dobrym gatunku.
„Na rysunku naszym widzimy naj-
pierw skromną suknię z cienkiej weł-
ny z wąską listewką zamiast kolnie-
rzyka, u: nioną szykownym ža-
kietem z materjału w kraty o dużych
wyłogach i niego wydłużonej ku przo*
dawi baskince,
Nie mniej elegancka choć nader

prosta jest suknia o podwójnej spód-
nicy zapięta zprzodu na jeden rząd
dużych gużików z czterema ukośnie
wcinanemi kieszonkami (w górnej le-

wej kieszeni powinna być ładna chu*
steczka) i z jasnym wykładanym koł*
nierzykiem (ruaek trzęci).

Ładny płaszcz wiosenny jeśt prak”
tycznem ubraniem, które przyda się
późniejina letnie wieczory. Płaszcz
który widzimy na rysunku wyszyty
jest zprzodu i na rozszerzonych rę-
kawach w drobne fałdki: a górą
wzdłuż zapięcia wykończony wąską
riuszką.

PRZED WIOSENNYM SEZONEM
Po tych ogólnych uwagach przejdźmy
do tematu, który panie niewątpliwie
bardzo interesuje, pomówmy o zbliża-
jącym się sezonie wiosennym. W tej
chwili moda znajduje się w fazi£ wy-
czekiwania. Zimówe pomysły są wy-
czerpane, a o zamierzeniach na przy-
szłość wiadomo niewiele. Kierownicy
wielkich firm płacuą w największej
tajemnicy. Niektórzy z nich ustalili już
pewne wytyczne i o nich możemy po-
informować nasze czytelniczki.
"Więc np. krawcy pasyscy wzorują
wiosenne modele na kostjumach z cza-
sów Heńryka III Zobaczymy zatem
sute krezy, żakiety o wysokich kolnie-
rzach i wycinanych baskinkach. Zoba-
czymy dalej podwójne rękawy w ko-
lorach kontrastujących ze sobą, z któ-
rych eden będzie obcisły od ramienia
do ręki, drugi zaś lużny od łokcia spły-
wać będzie do dołu jak w strojach
średniowiecznych. Wszędzie widoczny
będzie wpływ teatru, kinematografu,
kostjumów historycznych, sztuki fla-
mandzkiej a wystawa ct$iska w Lon-
dynię odbije się również na modzie
letniej. Noszone będą tiuniki i powró-
cą zapomniane bogate haity.

Są to jednak racze wyskoki mody i
ciekawostki, o których zdanie muszą
dopiero Ktroawiędieć klijeniki. Moda
codzienna natomiast pozostanie skrom-
na o charakterze raczej spórtowym, a
w pierwszych miesiącach wiosny
tryumf będzie święcić jak dotychczas
angielski kostjum z bluzą lub suknia
z żakietem.
Na rysunku naszym podajemy kilka

modelį najnowszych kostjumów:
Widzimy najpierw komplet z czar-

nej węłny. Suknia żapięta est na czer-
wone guziki i przepasana czerwonym
skórzanym paskiem. Żakiet dość długi
ź rękawami zebranemi górą w fałdy i
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ZA CZYJE PIENIĄDZE
rozwija się Palestyna

Stwierdzając fakt szybkiego rozwo-
ju Palestyny w czasach ostatnich,
fakt niewątpliwie pozytywny: cieka*
we jest jednak wiedzieć, skąd pocho*
dzą te setki miljonów, wkładane w
zakupy ziemi, rozwój przemysłu han*
dłu, rolnictwa: miast — budowanego
od podstaw państewka.
Pewne dane konkretne na ten te-

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

Oficjalne sprawozdanie Organizacji
Syjonistycznej na XIX Kongresie w
Lucernie*) przynosi dane dla 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
szereś, a oto ważniejsze:

1) Kwoty wywiezione przez emi-
grantów żydowskich;

1) Kwoty wypłacone
syjonistyczne  (pośłówne
organizacji syjonistycznej).

3) Sumy Keren Hajesodu (funduszu
rozbudowy Palestyny).

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

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

6) Bilans handlowy  polsko-pale-
styński,
Wszystko razem da nam obraz bi-

lansu płatniczego polsko-palestyń-
ckiego za czas ostatni, Zbadajmy ko"
lejno poszczególne pozycje:

1. Emigranci dzielą się na 4 zasad-
nicze grupy: kapitalistów, robotników,
członków rodzin udających się do
krewnych i grupy studentów oraz ra-
binów.

Interesuje nas przedewszystkiem
grupa kapitalistów. Z tablicy umie-
szczonej na str. 272 wynika: że:

w r. 1933 opuśc. Polskę 1607 kap.-Žydėw

we 1934 w» w. 3838 „ "

w r. 1935 (Ipółr) „ 3262 „ %

jako szekle
członków

EPOCEAEO PTI ЛОЬ

POWSZECHNIE PANUJĄCY

ZANIK RADOŚCI ŻYCIA
nie zagraża tylko bywalcom

WINTARNI ZIEMIAŃSKIEJ
„CAVEAU CAUCASIEN“

gdzie przy czarownych pieniach romansów
weż w wykonaniu CHÓRU BOJA-
№ i przy pięknej rewji artystyc”nej pa*

nuje beztroski humor.
Kolacje klubowe z 3 dań zł. 2.50 od g. 7 w.

przybrany karczkiem z brajtszwanców.
Drugi kostjim z wełny zielone* ma

również żakiet luźny wykończony koł-
nierzem astrachanowym związanym
na kokardę,
Mamy wreszcie kostjum z wełny

chinć z bardzo szykownym krótkim
żakietem, do którego niezbędna będzie
bluzka jedwabna lub lingcyie.

PELERYNA NA DESZCZOWE DNI

Peleryny są ciągle bardzo modne.
Na rysunku naszym widzimy ładny
model peleryny zrobionej z nieprze-
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makalnego materjału w kraty w dość
żywych kolorach, przybranej plisami
ze skóry. Plisy tę przykrywają szwy
peleryny, otaczają wyłogi i kołnierz.
Peleryna taka odbijać będzie efek-
townie od jednokolorowej sukni w
stylu sportowym. Skórzany pasek po”
winien odpowiadać przybraniu pele-
тупу.
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Stwierdzając gwaltowny wzrost ilo-
ści kapitalistów żydowskich, opusz*
czających Polskę, przyjmijmy ostrož-
nie, iž w 2-em półroczu r. 1935 ilość
ich wyniosła tyle, co w 1-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"
gorja A-I wywozi powyżej 1000 fun-
tów szterlingów na osobę. Inne kate-
gorje wywożą kwoty mniejsze, Stwier-
dzamy: że kategorja A-I stanowi w r.
1933 — 93 proc. zaś w r. 1934 — 88,2
proc. ogólnej liczby wszystkich kapi-
talistów, Zważywszy, że kwota 1000 f.
szt. jest minimalną w kategorji A*l,
a w praktyce jest ona zawsze znacz”
nie większa: założywszy z dużą dozą
ostrożności, że kapitaliści wszystkich
kategoryj wywożą każdy po 1000 fun-
tów szterlingów.
Po przeliczeniu na złote mamy na*

stępującą tabelę

w r. 1933 wywieziono 41.782.000 zł.
w r. 1934 ją 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 kolejne pytanie: jak
procentowo wygląda udział Polski w
odbudowie Palestyny w porównaniu
2 udziałem państw innych, biorąc pod
uwaśę tylko kwoty wywiezione przez
kapitalistów, gdyž tworzą one gros
całego importowanego kapitału.
Z tej tablicy (na str, 272) wynika. iż

udział poszczególnych państw w proc.
całości importowanego kapitału wy-
RE za okres 2,5 letni (33,34 i I półr.
1935):

Polska 371%
Niemcy 34 %
Stany Zjedn, 10 %
Anglja 0,8%
Inne państwa 181%

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

Badajac poszczególne lata, możemy
zestawić następującą tabelę dla „naj”
większych dostawców” Polski i Nie*
miec: RAW

Polska Niemcy
w r. 1933 25,59% całości 50 4 całości
w r. 1934 33 $ ” 341% nu

w r. 1935 48% „ 188% -

Widzimy z niej, iż wywóz kapitałów
z Niemiec gwałtownie spada, udział
zaś Polski równie gwałtownie wzrasta.

W r. 1935 Palestyna była już budo*
wana w 50 proc. za polskie złotówki...

2. Jakże się przedstawia sprawa
sum szeklowych t i. pieniędzy wpła*
canych Organizacji Syjonistycznej za
wykupione legitymacje syjonistyczne,
t.j, tak zwane szekle syjonistyczne?

Omawiane sprawozdanie podaje na
str, 106 tabelkę, z której wynika na"
stępuiący podział procentowy udziału
w nich państw poszczególnych:

Polska 15020 fun. szt. czyli 36,6% cał.

Stany Zjedn. 6105 „ » „ 149% „

Palestyna M3 ww „- 84% „

Czechosłow. 238 „ н„ 58% „
Anglija 1911 э w m 46%‚

I tu Polska zajmuje honorowe,
pierwsze miejsce.

3. Udział Polski w kwotach wpła-
conych na fundusz Keren Hajesod
(„Fundusz Rozbudowy”, budujący w
Palestynie drogi studnie i t, d.), jest
również wybsiny. Sprawozdanie na
str, 116 podaje następujące dane ża о-
kres 2 i pół letni:

Niemcy 35.141 fun. szt.
Anglja SDA u.
Polska-Kongresėwka 18.303 „ „
Czechosłowacja 15450. 4 +
Polska Małop. Zach. 9063 „ „
Inne państwa „29445 „ w

Dane z Kongresówki i Małopolski
Zachodniej dają w sumie 27,366 fun-
tów.

Jeżeli założymy, że Małopolska
Wschodnia, kryjąca się w pozycji „In-
ne państwa” dała tylko to, co uboższa
od niej Zachodnia — otrzymamy cyfrę
dla całej Polski — 36.369 funtów — i
tradycyjne pierwsze miejscę w skali
ratowania upadającego Iżraela.

4. Fundusz Keren Kajemet Leizrael
(fundusz zakupu ziemi w Palestynie)
nie opublikował danych według
państw. Znaleźć je można tylko ułam-
kowo w sprawozdaniach lokalnych.

Do Polski odnosi się tylko pozycja
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Małopolski Zachodniej (str. 218), z
której wynika, iż wpłaciła ona:

w r. 1931/32 — 127,331 złotych
w r. 1932/33 — 135,676 й
'w r. 1933/34 — 230335 »

Daje to w sumie za okres trzyletni
kwotę 493 tysiące — okrągło pół mil.
jona złotych, wpłaconych przez woje*
wódzźtwo krakowskie i śląskie. Dła
Polski sumata będzie oczywiście wie-
lokrotnie większa i niewątpliwie idzie
w miljony,

„ 5. Inne kwoty przelewane z Polski
do Palestyny nie dadzą się łatwo ująć
dokładnemi liczbami, Składają się na
nie przedewszystkiem kwoty wywie-
zione przez emigrantów pozostałych
3 kategoryj. W przeciągu r. 1935 licz-
ba ich wyniosła, po potrąceniu kapi-
talistów, około 22.000 osób, Zakłada-
jąc, że każda z nich wywiozła po 300
złotych, daje to kwotę 6.600.000 zło-
tych. Dalej — trudne do ujęcia kwoty,
przekazane przez Żydów polskich ro-
dzinom w Palestynie, składki na różne
organizacje żydowskie (przekazane
centralom zaśranicznym), fundisze
nie objęte obliczeniem (Keren Tel-
Chaj, czyli fundusz partji Żabotyńskie-
go]i & f

6. Bilans handlowy polsko - pale-
styński jest malej więcej zrównowa-
żony z saldem dodatniem dla Polski,
kwota ta jednak nie wypływa przez
swą znikomość na rezultat obliczeń.

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

z poz. 1 około 169.624.000 zł.
Pas 156.000 „
SONA 216.000 |,
moją; 600.000 „

E 45 SODAS
„Razem daje to na rok 1935 wielką

sumę 177.196.000 zł. 2

Liczba ta nie jest, rzecz jasna šcisla,
zważywszy jednak, iž szereg pozycyj
tym rachunkiem nie jest objęty, iż ka-
pitaliści żydowscy wywożą przecięt-
nie 1,5 do 2 tys. funtów szterlingów,
liczbę tę można zaokrąglić bez obawy
sprzesady do sumy około 200
miljonów złotych dla roku 1935,
Kapitałten, równy 1/5 całkowitego

obiegu banknotów w Polsce, równy
jest niemal rocznemu deficytowi bud-
żetowęmu R. P. Czy dziwnem jest, w
świetle tych cyfr, iż bilans płatniczy
Polski spadł w porównaniu z r. 1934 o
103 miljony złotych?

Stwierdzając „naczelne miejsce
wśród narodów świata” — Polski —
pod względem popierania swo.m ko
sztem żydowskiej Pałestyny, widzimy
jasio na czem polega „dziejowa
misja Polski”, najbiedniejszego kraju
Europy. Ginąc sama w bezrobociu i
nędzy — wyprzedziła wszystkie mo-
carstwa świata w swych šwiadcze-
niach dla światowego żydostwa. Po-
wiadają, iż Pożyczka Narodowa poz-
woliła nam nie wprowadzać rani-
czenia wywozu walut z Polski, jak to
zrobiło szereg inych krajów. Obywatel
polski odcięty jest od zagranicy przez -
wysokie opłaty paszportowe, gdyż
mógłby wywieźć walutę polską zagra-
nicę, Jakże na miejscu będzie przyto-
czyć tu zdanie p. Silberpfenniga, któ-
ry w r. 1934 pisał:
— „Jak drzewo wsysa się korze-

niami i korzonkami włoskowatemi w
glebę, tak Palestyna w»wiązana jest
tysiącami niewidzialnych nici z Pol-
ską”. (Nowy Dziennik, nr. 66, z:7.III
1934 r.). 3
Jakie jest zadanie korzonków w gle.

bie, każdy wie doskonale.

WŁADYSŁAW ZAWADZKI.

 

KARYKATURY GŁOWACKIEGO

W AMERYCE.

Znany art. malarz Edward Głowacki wy*
stawił w Art. Institute w Milwaukee kolek-
cję karykatur najznakomitszych osobistości

współczesnych Polski i zagranicy. Wystawa
cieszy się dużem powodzeniem. „The Mil-
waukee Journal", podając entuzjastyczną

ocenę karykatur Głowackiego, podkreśla w

niej formalne wartości poszczególnych prac

artysty, wysuwając na pierwszy plan świet-

ne karykatury prezydenta Roosevelta, króla

Jerzego V, Ignacego Paderewskiego, Mar-
szałka Piłsudskiego, Mussoliniego, premjera
Lavala, Brianda, Hoovera i Ramsaya Mac
Denalda; artykuł ten zdobią reprodukcje
rysynków Głowackiego. Poprzednio kolek

cja karykatur Głowackiego doznała nader
życzliwego przyjęcia w prasie nowojorskiej
(wystawa w Broklyn Museum w New-Yore
ku), pozatem w Buffalo (Allbright Art Gal-

lery), Cleveland i Cincinnati (Internationat
Scool of Art).



 

„Dom Šląski" w Krakowie
zbudowzł Polski Związek Zach dni

W dniu 1 marca r. b. odbędzie się
u Śrakowie, z okazji walnego zjazdu
0.--<4u małopolskiego polskiego Zwią-
zku zachodniego, uroczyste otwarcie
tej części „Domu śląskiego” Związku,
pe wykończona została w styczniu
r. b.
Monumentalna 4-piętrowa budowa o
kubaturze przeszło 27.000 maż, wybu-
dowany został przy ul. Pomorskiej
nr. 2 na parceli, ofiarowanej bęzinte-
resownie przez magistrat m, Krakowa.
Dom ten stanowić ma ośrodek racjo-
nalnej pracy wychowawczej nad mło-
dzieżą śląską, studjującą na wyższych
uczelniach Krakowa, w szczególności
nad młodzieżą z woj. śląskiego, Śląska
Opolskiego, Śląska Zaolzańskiego oraz

Z KRAKOWA
 

ŚWIT: „Pan Twardowski".
SZTUKA; „Na zgl'szozach szczęścia”
UCIECHA: „Koenigsmark“.
Teiko Kiwa słynna tragiczka japońska,

sensacja artystyczna ostatnich kilku lat
we wszystkich częściach świata, wystąpi
w Krakowie w przejeżdzie tylko 'eden
raz ato wponiedziałek, dnia3marca b.
r. w Operze krakowskiej, która dokłada
wszelkich starań, by zaprezentować
Krakowowi 'akna'słynniejszych śp'ewa-
ków. W operze Puccini'ego. „Madame

“ w opracowania muzycznem B
Wallek- Walewskiego, a reżyserskiem St.
Romanowskiego obok znakomitego go-
ścia wystąpią pp. Halina Leska, Tadeusz
Szymonowicz i Eugenjusz Narożny.
„Komedja francuska" w Krakowie. —

Dnia 4 marca b. r. w teatrzę m. im. J.
Słowackiego pod protektoratem p amba-
sadora Francji, odbędzie się przedsta-
wienie, w którem wezmą udział artyści
pierwszego teatru Francji. Na występ
„Komedji Francuskie““ w Krakowie wy-

A х innych części Rzeszy
iemieckiej,
Poza bursą dla powyższej młodzieży

akademickiej, która obliczona jest na
r» 100 studentów, mieścić się
ędzie w domu schronisko wyciecz-
kowe dla licznych wycieczek, które
z tych samych terenów tak często
przyjeżdżają do Krakowa.
Poza biurami polskiego Związku za-

chodniego, salą odpoczynkową na
przeszło 200 osób, kuchnią i t. p. znaj-
duje się w „Domu” obszerna sala ki-
nowa oraz 9 trzy wzgl. WiP
wych mieszkań atnych, z których
dochód służyć będzie na pokrycie ko-
sztów administracji Domu i na amor-
tyzację kapitałów.
Dom został wykończony narazie

tylko częściowo. W styczniu r. b. u*
ruchomiona została w wykończonej
części „Domu'” bursa dla 77 akade-
mików, w której, poza młodzieżą z
wyżej wymienionych terenów, miesz-
ka także młodzież akademicka z in-
nych części Polski, Poza tem w wy-
kończonej części „Domu'” znajduje

 

 

się sala odczytowa, kuchnia oraz biu
ra polskiego Związku zachodniego.
Pozostała część „Domu* znajdu,

się pod dachem, a wykończenie je
rojektowane jest w ciągu bież. roku

Dotychczasowy koszt budowy — nie
licząc parceli, ofiarowanej bezpłatnie
przez m. Kraków, a oszacowane
aktem darowizny na przeszło 230.000
zł, — wynosi ca 800.000 złotych, przy-
czem w kwocie tej mieści się ćwierć
miljona subwencji, udzielonej na cele
powyższe przez Skarb Śląski.

ykończenie całkowite budynku
wymaga jeszcze uruchomienia około
350.000 zł, nie licząc kosztów urzą-
dzenia wewnętrznego bursy, które w
części wykończonej wynoszą około
27,000 zł.
W dn. 1 marca r. b. odbędzie się o

Ais 10-tej rano w auli „Domu śląs-
jego” uroczyste poświęcenie i otwar*

cie „Domu” przy współudziale władz.
przedstawicieli władz naczelnych i o-
kręgowych polskiego Związku za*
+ Re młodzieży akademickiej
10

 

Prowokacja żydowska w Wyszogrodzie
„Głos Mazowiecki” (22.2.36- zamiesz- ; argument przeciw udzielenin prądu wy

cza artykuł, w którym omawiaakcję;Ży=
dów pro ektowi zniesienia u
boju rytualnego i pisze:
„A w tym samym czasie w Wyszogro-

dzie w pow. płockim zdarzył się taki
fakt, Zarząd parafji katolickie zwrócił
się do zarządu wiejskiego o bezpłatny
prąd na oświetlenie krzyża na górze
Zamkowe, ułumdowanego przez ludność
polską. Podanie to znalazło się na po
rządku obrad przy rozpatrywania preli

minarza budżetowegomieskiego na rok
bieżący.

Icóżsięstało? Bardzomocno i kate-
gorycznie wystąpili przeciw temu poda-
nia Żydzi. Wiceburmistrz Gmach oświad-
czył, że oświetlenie krzyża jest rzeczą

parafii a nie miasta, ./namiermiejsze jesz-
cze było wystąpienie Żyda Kleina Jako

 

sunął on to, Że „u nas napisane jest, że
nie wolno subsydjować odznak cudzej re
ligii”, że „gdybyśmy na ten cel wstawi!i
do budżetu pewną sumę, to mogłoby to
zadrasnąć uczucia religijne maszych po
bożnych Żydów”...
Bardzo mocną odprawę dał Żydom rad-
ny Lewandowski, Wystąpienia Żydów
nazwał on zwycza/mą prowokac 4. „Krzyż
o który chodzi — mówił p. Lewandowski
— nie stoi na żydowskiej bóźnicy, lecz
na naszej polskiej ziemi”, W rezultacie
głosami Polaków uchwalono, by miasto
oświetliło krzyż bezpłatnie. Tymczasem
na następnem posiedzeniu, gdy Polacy
znaleź się w mniejszości (kilku nieobec-
nych) Żydzi uchwałę tę znieśli swośmi
głosami popartemi głosem p. burm. Wa-
łowskiego”. (KAP)..

U”
У
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„fidegrujėėsjporzroka—
. ®

erekomtiiys „UNIWERSALNYM KREMEM ISTE“, gdyž zewtero
63 wazelkiė dlo noskórko odżywcze składniki jek cholesterynę,
gopobiegając temsomem przedwczesnemv zwiotczeniu cery.

„KREM LION* moałęcy włotciwości mótujqee sło

ujesięfatwórz |ręceprzedwyjściemno spocen

„UNIWERSALNY KREM ISTE“ oraz „KREM LION”
są środkami kosmełycznemi o nieocenionej wartości.

240. Stempniewicz»

Zgniłe mięso dia wojska
sprzedawali!

Sąd okręgowy w Równem wygotował

oskarżenia w niebywałe sprawie

przeciw 3-em dostawcom mięsa dla woj-

ska, żydom Fromowi Gitelmanowi, ML+

chelowi i Herszowi Genezerom. Wspo-

akt

mniani dostawcy, mając do pomocy
kumastu swoich współwyżnawców,
starczali nieświeże mięso dla ednego ż

baonów KOP-u w Dederkałach w pów.

krzemienieckim. Dostawcy ci skupowali

przez swych agentów po wsiach chore

bydło, płacąc za nie naturalnie grosze,

szukiwal kontrolę, pieczętuąć mi

fałszywą pieczątką, pizekupih ogiądacza

bydła w rzeźni w Szumsku itp Jak ze-

znał w śledztwie jeden z olicerów KOP-u,

mięso przywożone przez żydowskich

stawców było często nieświeże, cuchnące,
a nawet miało wygląd padliny. W

kich razach komisia odrzucała dostawę.

Na wspomniane nadużycia  natrafiła

żamdarmer'a wojskowa. Wszczęto 'tocho-

dzenia. Samo Śledztwo trwało niemal 2

lata Wielka ta afera oszukańcza docze-

ka się już w krótkim czasie epilogu

ASi

         
     

  da Ko. РРа

GRYPAĄ
ANGINĄ i CHOROBAMI
NOZEZ/ĘBIENIA
STOSUJE SIĘ PASTYLKI

ANACOT
LA MLL dy

EMACINE/NIE FARBUJA TE80N

  

dostawcy— Żydzi

trzech biegłych.

kil.

do | „Kronika Łomży”

,
ęs0

cy więzienia za nawoływanie do bojkotu

do-

ta-

rad Borowski z Warszawy.

zart. 120 K. K.

winniający,

przed trybunałem rówieńskiego sądu — ©-
kręgowego. Do sprawy zostanie powoła.
nych około 75 świadków oskarżenia, oraz

 

Umorzenie sprawy narodowców. Nie-
dawno w sądzie okręgowym w Łomży by
ła rozpatrywana sprawa działaczy Stron-
nictwa Narodowego — Jana Strzeleck'e-
go i Juljana Piekutowskiego, skazanych
przez sąd grodzki w Łomży na 6 miesię-

wyborów przeż kolportaż ulotek р. &
„Polacy“ oraz rozpowszechnianie ulotek
antyżydowsiaich. Sąd okr. na mocy am
nesti sprawę umorzył, Bronił mec. Kon=

Uniewinnienie narodowca. Drugą spra.
wę, mającą za tło wybory do Sejmu roz-
poznawał sąd okr. w Łomży dn. 11-go lu-
tego b. r. Oskarżonym był działacz Str.
Nar. w Łomży — p. Czesław Kujało-
wicz. Prokurator obwiniał go 0 to, „że
obeżdżał wsie gm. Przytuły i groził toulą
w łeb każdemu, kto pójdzie do wyborów
w dniu głosowania”, t. j. o przestępstwo

Sąd po przesłuchaniu świadków о-
skarżenia — wywiadowców wydziału
śledczego w Łomży, wydał wyrok unie-

motywuąc go tem, że nie
może skazać oskarżonego na podstawie
K-tylko doniesień konfidencjonalnych. O-

brano dwie sztuki, z których każda re-
bronę wnosił adw. Mieczkowski z Łom-

prezentuje inny styl gry i inną epokę tea-
tru framouskiego. Swobodną, miejscami
rubaszną i szenoką wesołość Molierow-
skich „Szelmostw Skapena" poprzedzi
lekki uśmiech i subtelny dowcip dyskret
nych „Igraszek trafu i miłości” Mari
weaux. Bilety sprzedaje kasa teatru,
Podpor. Grzegorz wniósł kasację. Nie-

dawno przed sądem woskowym w Kra-
kowie toczyła się rozprawa podporucz-

nika Grzegorza, który zastrzelił w Kato-
wicach 6. p. plutonowego Chromika. Za-
bójca skazany zostałna 10 lat więzienia

i wydalenie z arm. Przeciwko temu wy-
rokowi skazany wniósł do sądu najwyż-
szego prośbę okasację wyroku oraz od-

wołamię od wymiaru kary.
Zmniejszenie liczby studentów na U. J.

6 10 proc. — Kwestura Untwersytetu Ja-

gieltońskiego sporządziła już zestawienie
ifości studentów zapisanych na U J. w
bieżącym roku akademickim, Według te-
go zestawienia na U. J. zapisało się 6.087
studentów i studentek co oznacza zmniej.

sżenie się liczby studju'ących o 10 proc.
w porównamiu z ubiegłym rołciem, Naf-
wažnie'szą przyczyną tego poważnego
spadku studjuących są bardzo wysokie

opłaty. Na poszczególne wydziały zapi-
sałosię wbieżącymrokunaprawo2.570
studentów na wydział filozoficzny 2.052
ma wydział lekarski i; wychowanie fis
zyczne 858, na teologję 397 i na rolni.

 

 

Z CAŁEGO ECRAFU
dwie w szikole Nr. 2 uczą dzieci żydow STANISŁAWÓW
skie, ale mają także lekcje i w klasach
z uczniami chrześcianami, natomiast Zażoł.
trzecia w szkole nr. 1 uczy dzieci chrze | wad ma 3 . 186 rio. j

ścijańskie. /
оана ‚ „| głych rozprawą przeciw Józefowi Voglo-

e a Gala ES TY: wi ze Stanisławowa, Akt oskarżenia za-
rzirca mu, że w czasie żyd. świąt w'elka-

Ruda wykupił Żyd Ajzensztadt, a chrze- ;
Reeda : akt . mocnych rozdzielał w kuchni rytualnei

ścijanie nie mogą kupić bezpośrednio ani ееа żydom ułotki o aatypańst:
kawałka drzewa. wd: Mes, opraw ka dj: Dody

Wielką niewygodę mafą mieszkańcy | i :Gra'ewazpowoduska ia wagonów | drzwiachzamieniętych izostała odroczo-

bezpośredniej komunikacji z Warszawą,
które oddawna kursowały.

ŁOWICZ

Wybicie szyb. — We wtorek w godzi-
aach wieczornych zostały wybite szyby
w olcnach żydowskiego domu modlitwy, w
daźni t zw. „mylewie” i w innych domach
życłowsikich. Polica wszczęła w tej spra-
wie dochodzenie. (z. z.).

ży.

Skazanie działacza sanacyjnego - de-
fraudanta, W dniu 14 lutego b. r. odbyła
się w Łomży rozprawa przeciwko Br. Ma
linowskiemu, oskarżonemu o przywłasz*
czemie 4.653 zł. na stanowisku prezesa
Związku pracowników dróg kołowych w
Łomży. Malinowski „puścił* pieniądze,
krwawo zapracowane przez dróżników,
na libace i kolacyjki m. in. z sekreta-
rzem niesławnej pamięci B. B. w Łomży.
Sąd skazał go na 2 lata więzienia.
Malinowski znany był w Lomžy /ako je»

den z filarów B. B. Związku rezerwi-
stów i innych organizacyj sanacy'nych,
Przyłapamo go, gdy syt tytułów i libacyį
poczuł, że zaczyna mu być w Polsce cia
sno | ucieltał do Sowietów, udając prze«
śladowanego komunistę.
Ma ten sanacyjny „działacz” w toku

dochodzenia jeszcze jedną sprawę za po-
pełnione nadużycia na stanowisku kase-
ra wydziału powiatowego w Łomży
Przetrzymywanie w więzieniu w Łom-

ży obywateli bez aktów oskarżenia, Od
16 listopada ub. r. siedzą w więzienu w
Łomży trzej mieszkańcy Stawisk Al
Korzeniecki, St. Bagiński i J. Drozdow-
ski pod zarzutem 154 i 155 art. K. K.; są
oni podobno pode'rzani o malowanie ha-
seł rewolucyjnych, podburzanie ludności
it. d. Całe oskarżenie opiera się podob-
no na zeznaniach osobnika umysłowo
chorego; śledztwo przeciwko oskaržo-

GRAJEWO

Poświęcenie nowego lokalu Stronni-
ctwa Narodowego. Nauczyciele Żydzi w
szkołach powszechnych. Dnia 9 lutega
odbyło się w Grajewie poświęcenie lo
kalu Stronnictwa Narodowego. Poświę
cenia dokonałks. Krawczyk. Po cere-
monji poświęcenia kierownik organiza
cyjny Gapski wygłosił przemówienie na
temat „O co walczy Obóz Narodowy”?
Po uroczystości poświęcenia odbyła się

zabawa taneczna dla członków,
Mieszkańcy Graewa oczekują, kiedy

ze szkół powszęchnych zostaną usunięci

nauczycielki Żydówki, względnie kiedy
będą uczyć tylko dzieci żydowskie. 01
roku, od czasu pamiętnego powstrzyma
nia się rodztców %d posyłania dzieci ds
szkół powszechnych z powodu nawczania
przez Żydów przeniesiono na emeryturę
nauczyciela Rubinsztejna; natomiast zo
stały 3 nauczycielki Żydówki, z których

Sprawa spółdzielni w Delejowie
W związku z artykułem p. t „Groźba

 
 

na.
Chce siedzieć w więzieniu, bo ginie &

głodu. Przed sędzią Bieleckim toczyła
się ciekawa rozprawa przeciw b. pracow-
mikowi „Tespu” w Kałuszu Tadeuszowi
Hałuszyńskiemu, oskarżonemu o to, że w
piśmie do województwa obraził władze
Słuchany Hałuszyńsk' wy'aśnił, że słowa
obraźliwe dotyczyły zarządu „Tespu”,
który wydalił go ze służby. Hałuszyński
w czasie pracy w kopalni został przysy-
pamy i stracił władzę w lewej ręce, po-
nadto odniósł szereg obrażeń w głowę.
Po wyzdrowieniu nie przy'ęto go do pra-
cy. No rozprawie prosił sędziego by go
skazał, gdyż nie ma na utrzymanie. W
wyniku rozprawy sędzia uniew'nnił Hału-

 

 
 

miast prawdą jest, że rejonowa mleczar-etwo 228. . ńskiego. ym ni je żadn wyni i
_ kiewidacji polskie placówki gospodar-| nia w Delejowie oprócz solidnej pracy, ° A:s» ye Sw, Kia >

o ameryAi czej (z dnia 20 stycznia r. b.) od pelno-| punktualnej wypłaty, jak najlepszych „Spólnik" adwokatów. Przed sądem| trzymali oni po 3 miesiącach pobytu w
więzieniu, alctu oskarżenia, Czy nie na*
leżałoby przyspieszyć tempa wymiaru
spra! i?

AAA TaAK IIS BS ЭЛ ОАНЕ 4PACKA

stanisławowskim toczyła się ciekawa
rozprawa. Na ławie oskarżonych zasiadł
niejaki Miron Eustachy Bahs, karany już
kilka razy za dokonanie rozmaitych

mocnika prawnego spółdzielni rejonowej
w Delejowie otrzymujemy poniższe spro-
stowanie;
Nie jest zgodne 1 pradą, že mleczar-

cen za mleko, uprzejmej obsługi człon*
ków i należytego pod względem technicz-
nym sposobem produkcji — żadną agi-
tacją ani kontragitacją ani demoraliza*

nižkę taryfy kominiarskie" o 25 proc.
obniżka ta jednak dotyczy domów pań
stwowych i samorządowych, gminnych 1
budyniców administrowanych przez woj-
sko. Obniżka ta nie objęła domów pry*
watnych a z wyże! wymienionych tych.
które służą do celów mieszkalnych.
Nowy Salon Sztuki w Krakowie. War-

szawski instytut popierania sztuki za-
mierza podobno zorganizować swą filię
w Krakowie. W tym celu rozpoczął 'uż
podobno pertraktacje o wynaięcie. próż.
nego lokalu po restauracji Starego Tea.
tru. Obok wystaw w lokalu tym znalazła
by pomieszczenie także i kawiarnia arty.
styczna. Pewne stery w Krakowie patrzą
jednak na inicjatywę I. P. S. miezbyt
przychylnie, przypuszczając, że nowy Sa
bon stanowić będzie konkurencję dla po-
bliskiego Salonu Towarzystwa Przyj <iół
Sztuk Pięknych.
Czytoteż„Urlęta”*?Jedenzmiefsco-

wych dzienników poda'e komunikat
rocznem walnem zebraniu oddziału „Or-
lęta" Związku strzeleckiego w Krakowie,
któreodbyłosięwdniu 15lutegoiwy-
brało nowe władze oddziału. Wśród na-
zwisk osób wybranych do władz tych
„Orląt“ czytamy między imnemi nazwi-
ska: docenta U. J. dr. J. Langroda, dr. L
Heilperna, i J. Rilbnera. Nazwiska te 6a-
me mówią za siebie

 skie spółdzielnie w pow. stanisławow-
skim rozwijają się bardzo szybko dzięki
nie zawsze uczciwej konkurencji, że rus-
ki proboszcz w Delejowie, mimo życzii-
wego ustosunkowania się Polaków do
Rusinów, odmówił współudziału w pra-
cy, a Rusini przystąpili do rozbijackiej
roboty zakładając swoją spółdzielnię —
a prawdą jest. że ukraińskie spółdziel-
nie w pow, stanisławowskim nigdy z ni-
kim nieuczciwie nie konkurują, że Ukra-
ińcy ze swoim na czele od
r. 1914 współpracowah z Polakami w
dziedzinie mleczarskiej spółdzielczości i
dopiero wówczas, gdy od r. 1925 przy
dostawie mleka organa mleczarm pol-
skiej zaczęły Ukraińców nieprzychylnie
traktować, każąc im przy odbiorze mleka
wyczekiwaćażna koniec do załatwienia |
innych, chociaż później przybyłych do-
stawców — byli zmuszeni do założenia
własnej spółdzielni,

Nie odpowiada prawdzie, jakoby ta
spółdzielnia ukraińska dążyła do znisz- |
czenia polskiej placówki przez demora-
lizację dostawców nabiału silną kontr-
agitacją oraz przez wypłacanie dostaw-
com kilkakrotgie wyższych zaliczek, prze
wyższających wartość towaru — nato-  

cją dostawców się wogóle nie zajmuje,
żadnych dążności do zniszczenia pol-
skiej placówki nię ujawnia, a za wyso
kich zaliczek ponad wartość towaru nie
udziela, gdyż byłoby to, jako przeciwne
zasadom spółdzielczości dla niej samej
zabójcze. Prawdą też jest, że ukraińska
mleczarnia migdy nie oferowała dostaw.
com wyższych cen od wartości nabiału
pomocy rzekomo zebranych funduszów
wśród swojej inteligencji — natomiast
polska mleczarnia zebrane fundusze —
jak to wyraźnie sam inkryminowany ar-
tykuł podkreśla — w sumie 9000,— zł.
straciła w zamrożonych nadmiernych za-
liczkach dla swych dostawców, celem ich
zatrzymania.
Nieprawdą jest, jakoby wśród pracow=

ników spółdzielczości ukraiństciej kwitła
robota wywrotowa, która jest wylęgarnią
O.U.N. — natomiast prawdą jest, że o-
sobnik przyaresztowany dnia 21.11.1932
r. jako podejrzany, już od 31.VIII1.1932
r. nie pozostawał w żadnych stosunkach  
służbowych 2 reionową mleczarnią v De- '
lejowie, a posądzony o kolportaż „Sur-
my“ osobnik wogóle nigdy nie był w tej
mleczarni zatrudniony.

(—) adw. M. Wołoszyn.

szustw, .
Bahs w swoim czasie grasował również

na terenie powiatu rohatyńskiego. Kiedy
jednak władze wpadły na ślad jego
szustw, Bahs uciekł do Stanisławowa.
zaczął udawać adwokata przedstawiając
się jako spólnik dr. H. Seidlera i dr.
Hessla. O śmiałości oszusta dowodzi fakt.
że wy echał nawet do Kałusza, gdzie w
tamt. sądzie kręcił się w todze,
Bahs angażował się również w przemy

śle naftowym. Kupcom pól naftowych
sprzedawał fikcyjne pola w Ma'danie |
Sadzawie i w ten sposób naciągnął kilku
kupców z Katowic na kilkanaście tysięcy
złotych. Tu i ówdzie przedstawiał się za
notarusza i wyzyskując ludzką głupo-
tę naciągał naiwnych. Długo jednak
można tak bezkarnie żyć z ludzkiej
iwności. Ujęty przez polic'ę stanął przed
sądem i został skazany na 2 lata więzje-
nia. Sędzia apelacyjmy wyrok ten
twierdził,
Zjazd delegatów gmin wiejskich. — W

Stanisławowie odbył się ziazd delegatów |
gmin wie'skich z terenu wojew. stani.
sławowskiego, zwołany przez Związek

woj. inspektor samorządowy,
о-
Та

P.

stracyjnych.

Rewizje. Da. 27 lutego b. r. 4 funkcjo-

ne

na-

chowywanych nielegalnych ulotek.za.  do urzędu śledczego zabieraiąc

niczył dr. K, Polakiewicz, który wygłosił | stał sekretarz pow. suwalskiego.

referat o gminie zbiorowej. Następnie
inż. Ty-

piak wygłosił referat o stosunku gromady
do gminy, a p. Puziewicz mówił o związ*
ku gmin Rzplitej. Po dyskusji przyęto
szereg rezolucyj, z których  najważniej-
sze dotyczyły sprawy mieszkań dla nat-
czycieli, pokrywania kosztów leczenia ża
biednych mieszłkańców gminy, egzekucji
podatków komunalnych i spraw admini-

narjusze urzędu śledczego przeprowa-
dzili szczegółową rewizję w prywatnem
mieszłcaniu sekr. Stronnictwa Narodowa-
go Adama Ptaszyńskiego i w lokalu Str,
Nar, w Suwałkach. Rewiz'ę przeprowa.
dzono w celu odnalezienia rzekomo prze-

Rewizja dała wynik negatywny. Po re-
wizji przeprowadzono sekretarza S. N.

1edno-
cześnie część pism i korespondenci Po
zrobieniu notatek, pisma i koresponden-

gmin wiejskich R. P. Zjazdowi przewod , cję zwrócono, jednocześnie zwolniony ż0-



 

Z NARADY GOSPODARCZEJ
wicepremiera Kwiatkowskiego

Przemówienie p. wiceministra Kwiatkow-
skiego obfitowało w momenty bardzo cha-

. rakterystyczne, wysłuchane też było z po-

śród innych przemówień z największem za-

interesowaniem.

Po wstępie natury ogólnej p. wicepremier

przeszedł do szczegółowej analizy naszych

trudności gospodarczych.

° NĘDZA WSI

Praca rolnika w całej Polsce spadła na

„szary koniec* pod względem opłacalności.

Jest notorycznie znane, że najgorsze nawet

zarobki robotników i pracowników prywat-
nych i państwowych, że kwestjonowane, naj-

niższe emerytury i renty stały się przedmio-

tem zazdrości ze strony ciężko pracującego

rolnika.

NIEOPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI

Druga grupa trudności fundamentalnych

—trudności o charakterze strukturalnym jak

i konjunkturalnym — wiąże się z oscylowa-

niem rezultatów działalności gospodarczej

około punktu deficytowego.

Rentowność w procesach produkcji i wy-

miany jest obecnie bardzo mała a w. wielu

wypadkach egzystencja warsztatów pracy łą-

czy się z konsumpcją substancji majątkowej.

Jeżeli wykluczymy tu wypadki sporadyczne,

to fakt ten.— jako zjawisko ujemne — nie

podlega wątpliwości. Przyczyny tego zjawi-

ska w rolnictwie są powszechnie znane i u-

stalone. W przemyśle i w handlu, przyczyny

te są sporne i są coraz częściej przedmiotem

publicznej dyskusji. Zdaniem p. wicepremje-

ra istotnemi przyczynami jest tu sztywność

| kosztów produkcji. w wyniku a) zbyt wyso-

kich cen surowców, dyktowanych przez kar-
tele, niejednokrotnie w skali międzynarodo-

wej, b) obciążeń publicznych, a więc wszel-

kiego rodzaju podatków, c) dokonanie szere-
gu inwestycyj w okresie zbyt wysokiej kon-

junktury. Drugą zasadniczą przyczyną spad-

ku rentowności, jest spadek konsumcji.

UPOŚLEDZENIE PRACY

Scharakteryzowane objawy ujemne pogłę-

5 bia szereg przyczyn specjalnych. Do nich p.

wicepremier zalicza odmienność warunków,

w których organizował się przemysł w okre-
sie zaborczym. Zniwelowanie tych różnic w

krótkim czasie musiałoby wywołać duże
wstrząsy społeczne i socjalne. Nie zgadzamy
się jednak — mówił — na to — i słusznie

— by uważać człowieka pracy za ostatni w
hierarchji — element produkcji. Przeciwnie

musimy go przesunąć na czołowe miejsce.

Ale tem samem nie możemy dokonać gwal-

townej przebudowy naszego aparatu wytwór.

czego.

RADOSNA TWÓRCZOŚĆ

Wiele inwestycyj dokonano bezplanowo i
bezmyślnie, Niektóre działy produkcji dosta-
ły się bezpośrednio w ręce państwowe, bez

żadnego programowo - statystycznego nasta-

wienia, a niejednokrotnie naskutek zbyt li-

beralnych tendencyj, upatrujących za obo-

wiązek przychodzenie z pomocą finansową

4. zw. prywatnej inicjatywie zasobnej w ideę,

a pozbawionej własnych środków jej reali-
zacji.

STOSUNEK DO OBYWATELA

Odwrotnie i rozrost apodyktycznego biu-

rokratyzmu, traktującego nieraz najsumien-

niejszego obywatela, jako złoczyńcę, ma też

w historji swoje dość smutne karty. Aparat
urzędniczy jak to stwierdzano dość powszech

TRZECIA GRUPA TRUDNOŚCI

Wreszcie trzecia grupa trudności klu-
czowych. Są to relacje, które jedną trans-

misją wiążą ze sobą rozwój obiegu pienięż-

nego i bilansu płatniczego, budżetu państwa

i rynku finansowego, kredytu i zadłużenia

kosztów pieniądza i zysków gospodarczych. I

tu możemy zastosować jak w zjawiskach fi-

zycznych układ mierników względnych i bez-

względnych.

W tej dziedzinie spiętrzyły się przed na-
mi wielkie trudności, przedewszystkiem jako

rezultat długotrwałego kryzysu.

DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet państwowy od początku kryzysu
stał się delicytowy. W pierwszych latach kry
zysu został dokonany olbrzymi wysiłek w

zakresie szybkiego zahamowania koła rozpę-

dowego wydatków. Z sumy ok, 3 miljardów

w r. 1929-30 wydatki budżetowe spadły do
2,250 miljonów za r. 1932/33, i tu przy obec-
nym stanie administracyjno „ prawnym, przy

obecnej skali funkcji państwowych — doszły
prawdopodobnie do granic swej ścieśliwości.

Jednakże od początku roku 1934 sytuacja u-
legła gwałtownemu i widocznemu pogorsze-

niu. Wydatki państwowe poczęły wyskaki-
wać po za ramy budżetu, mnożyły się potrze-

by, państwo przyjęło na siebie szereg no-

wych zadań, które akumulowały szybko no-

we obciążenia.

POWOJENNE DŁUGI

Na 1. I. 1934 zadłużenie wewnętr...2 pań-
stwa wynosiło niecałe 750 miljonów złotych.

W dn. 1. I. 1936 r. stan tego zadłużenia za-

prezentował już sumę 1.580 miljonów złotych,

a więc w ciągu dwu lat przebył identyczną

drogę jak uprzednio w ciągu lat piętnastu.

Ponadto przybyły różne zobowiązania z ty-

tułów śwarancji, dopłat do akcji zleconych

i przędterminowego wyczerpywania budżetu.

Już w połowie r. 1935 wyjaśniło się, że ten
stan bez wywołania niepożądanych konsek-

wencyj, a w tem najgorszych dla świata pra-

cy i dla produkcji krajowej — kontynuowa-

ny być nie może.

NIEUFNOŚĆ KAPITAŁÓW

Ale nie tylko sam budżet zaważył na sy-

tuacji aparatu bankowego i finansowego w

Polsce. Przyczynił się do tego wybitnie kry-

zys światowy i nieufność kapitałów do ope-
racyj międzynarodowych. Olbrzymie sumy

pieniężne ulokowane przez zagranicę w na-

szych instytucjach finansowych i gospodar-
czych w okresie dobrej konjunktury, odpły-
nęfy gwałtownie w pierwszych latach kryzy”
su, zmniejszając w końsekwencji podstawę

emisyjną Banku Polskiego. Wreszcie niewy-

płacalność dłużników i akcje inwestycyjne w

obronie zadłużonych przyczyniły się wybitnie

do osłabienia i zwężenia działalności ban-

ków państwowych i prywatnych..

NOWY PRELIMINARZ

Zamknęliśmy sobie w nowej ustawie skar-

bowej świadomie i celowo drogę do pokry-

wania deficytów przez operacje kredytowe.

Do budżetu włączyliśmy szereś funduszów
sumami brutto, tak, aby pieniężną gospodar-

kę publiczną uczynić bardziej przejrzystą.

Kredyty preliminowane są w ten sposób, aby

żadne nowe zadłużenia budżetowe powsta-
wać nie mogły, co nie jest bez znaczenia

dla rynku polskiego, gdyż suma zakupów i

wydatków gospodarczych w: nowym budże-

cie przekracza 500 milj. zł. Obok tego stwo-

Skarbu Państwa I mam uzasadnioną noadzie-
ję, że w ciągu nowego roku budżetowego
Skarb zmniejszy swe zadłużenie przynajmniej
o 100 miljonów złotych. Odnośne zamierze-

nia zostaną we właściwym czasie podane do

wiadomości.

PRAWA NABYTE

Nie zamierzamy przytem naruszyćw: jaki-

kolwiek sposób jednostronny prawa naszych
wierzycieli. Okres cięć mechanicznych

związany ze sprawą równoważenia budżetu

i wyrównywania przerostów w zakresie cen

i świadczeń — mamy już definitywnie po za

sobą i wracać do tych metod nie będziemy.
Ani poborów urzędniczych, ani innych, dob-

rze nabytych praw nie zaczepimy w przysz-

łości.

INSTYTUCJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Te zasady poszanowania cudzej pracy i
cudzego wysiłku muszą być uwzględnione w

pierwszym rzędzie w stosunku do instytucyj

kredytowych. Na tym odcinku pracy mamy

już z przeszłości szereg pozytywnych sukce-

sów do zanotowania. Tak np. instytucje pu-

bliczne finansowe, PKO, Komunalne Kasy
Oszczędności i niektóre spółdzielnie kredyt.

mają niewątpliwie chiubną kartę w dziejach

uporządkowania prądów kapitalizacji we-
wnętrznej i zabezpieczenia interesów szero-

kich mas oszczędzających.
Dziś liczba ludzi oszczędzających siega w

Polsce w miljony. Jest to fakt nie małego

znaczenia dla przyszłego rozwoju państwa i

gospodarstwa i dlatego działalność ta musi

pozostać nadal pod ochroną.

REFORMA ADMINISTRACJI

Dalszem zadaniem rządu jest przyśpiesze-

nie i skonkretyzowanie spraw reformy naszej

administracji państwowej, Idzie tu nietylko

6 samo ograniczenie zbędnych, zbyt kosz-
townych i często bezskutecznych funkcyj
państwa, ale o wywołanie zmiany w stosun-

ku biurokracji do obywateła i jego prac go-

Prace ministerstwa

spodarczych. Musimy dążyć do stworzenia
własnych dobrych obyczajów w tym stosun-

ku. Każde przestępstwo i każde nadużycie

musi się spotkać z represją natychmiastową

i skuteczną władzy państwowej. Ale odwrot-

nie, każde poczynanie zgodne z prawem,
zgodne z interesem rozwoju gospodarczego,

wynikające z praw jednostki czy organiza-

cji winio być uszanowane i otoczone opie-

ką.Služba państwowa jest służbą dla intere-
su publicznego i sama przez się nie stanowi

hierarchji wobec obywatela.

REFORMA PODATKÓW

Rozpoczęliśmy szereg prac podstawowych

w dziedzinie reformy podatków. Praca, któ-
ra w tej dziedzinie otwiera się przed nami

jest naprawdę ogromna. Pomimo, iż nie

stać nas w tej chwili na zmniejszenie glo-

balne sumy obciążeń społeczeństwa na rzecz

skarbu, to jednak możemy zrealizować i tu

cały szereg ważnych postulatów.

Jednym z przykładów będzie umożliwie-

nie w czasie najkrótszym zwiększenia stanu

personelu zatrudnionego w przedsiębior-

stwie . w r. b., bez obowiązku wykupienia

podwyższonego świadectwa przemysłowego.

Dalsza reforma zostanie opracowana w ciągu

roku.

KARTELIZACJAIETATYZM

Dwa kapitalne zagadnienia gospodarcze
t j. zagadnienie kartelizacji i etatyzmu by-

ły już przedmiotem szczegółowych omówień

na terenie Izb Ustawodawczych. Będą one

jeszcze poruszone i wyjaśnone w czasie o-

becnych obrad. Stwierdzam więc tylko, że w

obu tak skomplikowanych sprawach kry-
terja zdrowego rozsądku i tendencja nie-

konkurowania przy pomocy dochodów po-

datkowych z pozytywną i uczciwą działal-

nością gospodarczą własnych obywateli bę-

dą dla nas miarodajne.

„Przemówienie swoje zakończył p. wice-

pr-mjer apelem do prywatnej inicjatywy go-

spodarczej o współdziałanie z rządem.

przemysłu i handlu
 

Przemówienie min. Góreckiego
DWA PROBLEMY

W podjętych już przezemnie pracach wy-

sunąłem na pierwszy plan dwa naczelne pro-

blemy. problem zniżki cen i problem rozwo-
ju inicjatywy prywatnej.

Miałem już możność zwłaszcza w grudniu

ub. r. stwierdzić, że uważałem akcję żniżki

cen w przemyśle generalnie za zakończoną.

Natomiast nie mogę podzielić zapatrywania,

że akcja, zmierzająca do kontroli nad do-

prowadzeniem zniżki cen do konsumenta,
może być niepotrzebna, Akcja ta musi być

przeprowadzona do końca wszystkiemi środ-

kami.,
Z zagadnień tych weszła w tok realizacji

sprawa etatyzmu przez powołanie komisji

dla zbadania działalności przedsiębiorstw

państwowych.

ORGANIZACJA RYNKU MIĘSNEGO

W dziedzinie organizacji rynku wewnętrz-

nego podjąłem odcinek rynku mięsnego, rea-

lizując ustawę z października 1933 r. przez
opracowanie przewidzianych w tej ustawie

rozporządzeń wykonawczych.

Przed kilkoma dniami podpisałem już dwa

wane i pojawią się w niedługim czasie tak,

że wprowadzenie w życie ustawy będzie mo-

gło wkrótce nastąpić. Są to rozporządzenia

o sprzedaży zwierząt poza targowiskiem, o

urządzaniu targowisk i hal mięsnych, o wa-

żeniu zwierząt i o regulaminach targowych.

Sprawy nomenklatury towaru i opłat targo-

wych będą mogły być uregulowane przej-

ściowo w drodże instrukcji.

UBÓJ RYTUALNY

Równolegle będą musiały być rozwiązane
rejestracje handlujących i warunki pośred-

ników handlowych oraz takie kwestje, jak:
ubezpieczenie żywca, usprawnienie przewo-

zu, ubój rytualny, wyzyskanie odpadków i
ubocznych produktów uboju oraz racjonalny

zbyt tych artykułów, organizacja kredytu

oraz podniesienia rzemiosła mięsnego.

TARYFA CELNA

Pozostałą część przemówienia poświęcił p.

minister roztrząsaniu zagadnień, związanych

z naszym handlem zagranicznym, przyczem

poruszył zagadnienie taryfy celnej mówiąc:

„Na jedno zagadnienie jeszcze pragnąłbym

zwrócić specjalną uwagę. Z wielu stron pod-

nie w czasie obrad budżetowych — jest czę-

sto przepracowany, a spółczynnik wydajnoś-

ci istotnej jest mały.  rzyliśmy w nowym budżecie plan inwestycyj

na sumę 225 miljonów.

Równolegle podejmujemy wstępne prace

dla uporządkowania stosunków kredytowych

mianowicie Rozporządzenia

podstawowe rozporządzenia wykonawcze, a
o targowiskowych komisjach

nadzorczych oraz o komisjach notowań cen.

pozostałe, są przygotowy-

noszą się głosy, iż nasza taryfa celna, dzia-

łająca zaledwie od niespełna dwóch i pół
lat, winna ulec rewizji w sensie obniżenia

ochrony celnej pewnych dziedzin produkcji.” 
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G. O. BAXTER

Droga do San Triste
Autoryzowany przekład zangielskiego

Marji Wańkowiczowej

 

Filip stosownie do rozkazu pomalutku, ostroż-
nie położył rękę na cuglach, zdawało się, że strach
sparaliżował jeśo ruchy.

Halsey, widząc jak bardzo łatwe ma przed sobą
zadanie, uśmiechnął się, a Gaspard z grymasem
wstrętu patrzał na ucznia; to bezmyślne tchėrzo-
stwo zatarło wspomnienie męstwa, które Filip wy”
kazał przy pierwszem spotkaniu.

Wtem lewa ręka Filipa śwałtownym ruchem
wyrwała schowany w olstrach koło kolan Colt.
Rewolwer wystrzelił,

Ruch ten był tak błyskawiczny, a Halsey tak
zaskoczony nim, że nie zdążył nawet nacisnąć na
cyngiel strzelby. Kula trafiła go w prawą rękę, mię
dzy łokciem a ramieniem i broń ła na ziemię.
Nie miał czasu zebrać myśli, Schwyciły go żelazne
ramiona Filipa i z całych sił rzuciły na zescałą tra-
wę, Padając, uderzył głową o kamień i zemdlał.
Tak jak Marmont, wrócił po niejakim czasie do
przytomności i zobaczył, że niema już przy sobie
deresza i że jego miejsce zajęło niezdarne bydle, na
którym jechał Filip.

Tamci dwaj odjechali oddawna. Droga nie kurzy
ła się już nawet, Przed odjazdem dokonali jednak
miłosiernego czynu. Halsey spostrzegł, że jego pra*
wy rękaw został wyrwany i że wokoło zranionego

| ramienia założono prymitywny ale porządny opa-'
trunek, Halsey nie przysięgał nikomu zemsty, rana
dokuczała mu bardzo; zdecydował przeczekać
pierwszy ból. Usiadł więc w cienia drzewa, oparł
się plecami o pień i zapalił papierosa.

—Starzeję się widać i głupiej, Może jedrak
spotkamy się jeszcze — mruczał cichutko wypusz-
czając gęste, bure, kłęby dymu.

Filip i Gaspard jechali tymczasem wyciągnię*
tego kłusa. Chude szkapy zamienione zostały na
wierzchowce wysokiej krwi. Zostawili poza sobą
dwóch pokonanych wrogów i Filip podśpiewywał
sobie wesoło, Gaspard przystądał mu się pełny głę-
bokiego przekonania, że od początku świata nie
było cudowniejsześo chłopza.

Duma jego przewyzszała dumę rodzicielską.
Czuł, że stworzył teżo pięknego ducha — nieomal
tak, jak Pan Bóg tworzy ludzi

—Prócz serca -— mvślał, Bo on-ma prawdziwe
serce Vóćrealów, szlachetne, dobre i przedewszyst-
kiem nieustraszone,

Wjechali na szczyt niewielkies» wzgórza i spo'*
rzeli w dolinę, Prze: krzewy zagajnika mignęla im
wysoka postać trzeciego mężczyzny, jadącego ku
nim na równie pięknym. roniu jak tamci dwaj, któ”
rzy chcieli przerwać im podcóż. ;
— Teraz Filipie nie możemy już wątpiż —

mówił Caspard, — Czyhają na nas wszędzie rie*
przyjaciele. Przysiągłbyra, że ten trzeci też do nich
należy, Bezwątpienia datbyś sobie z nim radę, ale
nie trzeba kusić losu. Może to trzecie spotkanie po
tamtych zwycięstwach, przyniosłoby ci porażkę.

Filip westchnął.
— Dlaczego mistrzu w tak szczęśliwym dniu

mielibyśmy się obawiać kogokolwiek.
— Dosyć gadania — warknął Gaspard, Jedź

za mną.  

Wjechali w śęsty zagajnik i z za krzewów przy”
glądali się Silasowi Denny'emu, który przejechał
mimo nich, ogromny, ponury, wzbudza'ący lęk.
— To trzeci szepnął Filip gdy Denny zniknął

mu z oczu, — Iluż ich jeszcze bedzie?
—Już nie wielu — odparł Gaspardwjeżdżając

na pagórek i wskazując na leżącą u ich stóp dolinę.
—Tu jest cel naszej podróży i nic już teraz nie mo”
że nam Drzeszkodzić w osiąćnięciu go.

ROZDZIAŁ XXIV.

W NIEWOLI

Dzień chylił się ku schyłkowi zapadał mrok.
nie ten ponury ciężki panujący w wilgotnych doli-
nach, ale taki co zalewa niebo i ziemię uroczem,
różowem światłem, Gaspard pokazał uczniowi cha*
tę o bielonych ścianach, zawieszoną hen, daleko, na
nagiej, brunatnej górskiej ścianie. Pojechali w tam*
tym kierunku, Dojechawszy, zsiedli z koni i weszli
do środka chaty,
A tymczasem, górską przełęczą pędził Marmont
tak szybko jak tylko pozwalały nogi lichego konia.
Po niejakim czasie natchnął się na Halsey'a z su-
marycznie podwiązaną ręką, zabierającego się do
powrotnej drośi,

—Spotkałem djabła — uśmiechnął się Halsey.
— I djabeł zwyciężył, A z tobą co się stało?
— Byłbym go posiekał na kawałki — wykrzyk-

nął Marmont, — ale w krytycznym momencie mój
koń stanął dęba jak wariat ...
— Resztę historji widzę dokładnie — dokoń-

czył Halsey — patrząc na opuchniętą twarz Mar"
monta.

(C. d. n.).
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Giełdy pieniężne
Warszawa, dnia 28 lutego 1936 r.

DEWIZY

Holandja 360.00 (sprzedaż 360.72, kup=

no 395,28); Londyn 26,17 (sprzedaż 26,24,

kupno 26,10); Nowy Jork (kabel) 5.24 i

trzy ósme (sprzedaż 5,25 i pięć ósmych.

kupno 5,23 i jedna ósma); Paryż 35,00

sprzedaż 35,07, kupno 34,93); Praga

1,94 (sprzedaż 21,98, kupno 21,90);

Szwajcarja 173,18 (sprzedaž 173,52, kup-

no 172,84); Berlin .213,45 (sprzedaż

213,98, kupno 212,92). 2
Obroty dewizami šrednie, tendencja

dla dewiz niejednolita. Banknoty dolaro-

wę w obrotach prywatnych 5,23;  rubel

złoty 4,75 i trzy czwarte; dolar. złoty

8,99 i jedna czwarta; rubel srebrny 1,38;

100 kopiejek w bilonie BCE 0,66;
gram czystego złota 5,9244. obrotach

rywatnych marki niem.: (banknoty)
14850. W obrotach prywatnych funty
ang. (banknoty) 26,17.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. pożyczka stabilizacyjna 62,75

— 65 siedem ósmych — 62,75 (odcinki

po 500 dol.) 63,38 — 63,25 (wproc.);

4 proc. państwowa pożyczka premjowa

dolarowa 53,30 — 53,75; 5 proc. konwer-

syjna 61,00 — 61,25; 8 proc. L. Z. Banku

gospodarstwa krajowego i 8 proc. obli-
$acje Banku gospodarstwa krajowego po
94.00 (w proc.); 7 proc. L .Z. Banku go-
spodarstwa krajowego i 7 proc. obligacje
Banku gospodarstwa krajowego po 83,25;

8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc.
L. Z. Banku rolnego 83,25;L. Ž. budowla-

ne Banku gospodarstwa krajowego 93.00;
8 proc. L. Z. Tow. kred. przem. polsk.
funt. 91,00 (w poc 4 i pół proc. L. Z.

ziemskie 45,75 — 45 i siedem ósmych;

4 i pół proc L. Z . ziemskie poznańskie
42,00 — 42 75; 5 proc. L. Z. Warsza
58,75 — 59,00; L .Ż. Warszawy (1933 r.
54,75 — 54,50 — 54,63; 5 proc. L. Z. Lo=

dzi (1933 r.) 48,50.

AKCJE

Bank Polski 93,25—93,00; Warsz. Tow.
Fabr. Cukru 26.50 — 26.00; Węgiel 11,00

—10,85; Lilpop 9,10; Starachowice 34,25.

Dla pożyczek państwowych? listów za-
stawnych tendencja niejednolita; dla

akcyj przew. utrzymana. 8 proc. poe

życzka z r. 1925 (D:llonowska) 91,75 —
91,50 (w proc.); 3 proc. renta ziemska
(1.000 zł.) 54.00 { zł.) 56,00; 3 proc.

premjowana budowlana 27,10 —27.15.

Gielda zbożowa
Warszawa, dnia 28 lutego 1936 r.

Pszenica czerw. jara szk. 7/5 gl — —

—_ — —;, Pszenica jednolita 753 śl. 21,50

— 2200; Pszenica zbierana 742 gl. 21,00

— 21.50.
Żyto I standart 700 gl. 12,75 — 13,00;

Żyto II standart 687 śl. 12,50 — 12.753

Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl 14,25 —

14.50; Owies A I st, (lekko zadesz| 516

gl. 14,75 — 15,00; Owies II stan. 460 gl.

— 14,00 — 14,25; Jęczmień browar-

niany 689 £ 15,25—15,75; Jęczmień 678-

15,00 — 15,25; Jęczmień 620,5 gl. 14,50—
14,75 — 15,00; Jęczmień 620,5 gl. 751.163

14,75; Groch polny 18,00 — 19,00; Groch

Victorja 30,00 —32,00; Wyka 21,50 —

22.50; Peluszka 22,50 — 23.50; Sersdela
odwójnie czyszczona 22.00 — 43.00:

Łobia niebieski 9,00 — 9,25; Łubin żółty

11,50 — 12,00; Rzepik zimowy 40,50 —

41,50; Rzepak letn 39,50 — 40,50; Rze-

pik letni 40.00 41,00; Šiemię

Iniane  bassis 90  procentowe 33,50

— 3450; Koniczyna czerw. sur. bez gr.
kanianki — 115,00 — 130,00; Koniczyna

czerw. bez kan. o-czyst. 97 proc 150,00 —

170,00; Koniczyna biała surowa 60.00 —

70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst.

97 proc. 80,00 — 100,00; Mak niebieski

64,00—66,00; Ziem. jad — — —; Mąka
20 proc. 34,00 —pszenna gat. I— А 0 —

36,00; Mąka pszenna gat. I — В 0 —
45 proc. 32,00 — 34,00; I-C 0-55 proc.
31,00 — 3200; 1— D 0 — 60 oroc.
30,00—31,00: I — E 0 — 65 proc. 29.00—
30,00; II—A 20—55 proc.. 28.00—29 00;
П — В 20 — 65 ргос. 2600 — 2800;
L-D 45-65 proc. 23,50 — 24,50; LI-F 55—
65 proc. 2250 — 23,50; II — G 60 — 65
proc, 21,50—22 50; Maka žytnia „wycią-

gowa” 0-30 25,00 — 21,50; Mąka żytnia
i gat 0-45 20.00 — 21.00. Mąka żyt I gat.
0-55 proc. I — 2050; ! gat 0-65 proc.

19,00 — 19.50; II gat 16,00 — 17,00; ra-
zowa 16,00 — 16.50; poślednia — — —

— — —, Otrębv nszenne $r"he orzem.

stand. 12.00 — 1250; Otręby pszenne
srednie przem stand. 11.00 — 11.50; О-
tręby pszenne miałkie 1100 —11.50; O-
tręby żytnie 8.75 -. 9,25. Kuchy  Inia-

ne 16,75 — 17.25; Kuchy rzepakowe
14,50 — 15.00; Kuchy  słonecznikowe

—. Śruta sojowa 45 proc.
22.00 — 2250,
Ogólny obrót 1,988 tonn,-w tem żyta

414 tonn. Tendencja stala,
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Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dzielnicach północnych przeważnie

pochmurno z opadami, pozatem chmurno z

rozpogodzeniami miejscami przelotne
deszcze.

Ciepło.
Słabe, a na pólnocy umiarkowane wia-

try z kierunków południowych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— J. E. Arcybiskup-Metropolita

Romuald Jalbrzykowski łaskawie
poprowadzi Rekolekcje, kitóre w iko-
ściele po-Bernardyńskim rozpoczną
się w niedzielę 1 marca o g. 6 pp. i
trwać będą przez cały tydzień, Ćwi-
czenia duchowne będą się odbywały
raz dziennie o godz. 6 wiecz. W 507
botę — 7 — o. g. 5 pp. spowiedź, w
niedzielę zaś g $. 6 rano. Mszą św. z
Komuniją św, i, wreszcie o g. 7.30
Bierzmiowanie,

NEKROLOGJA.
— W. trzecią rocznicę śmierci

ś. p. Ks. Prałata Jana Sadowskiego
odbędzie się Nabożeństwo żałobne
dn. 2 marca w kościele po-Bernar-
dyńskim o godz, 8 m. 30 rano.

O czem zawiadamia krewnych i
życzliwych Rodzina.

Z MIASTA.
— Bójka na akademji żydowskiej.

W. dniu 27 lutego r. b. na akademi
żydowskiej w sali b. konserwato-
rjum powstała bójka, w której wyni-
ku trzech jej uczestników starosta
ukazał bezwzględny aresztem. Ska-
zani zostali Abram Boguszewski
(Subocz 37) i Nochim Miodownik z
Jerozolimki na 3 dni aresztu, a El-
jasz Iwienicki (Subocz 37) na 5 dni
bezwzględnego aresztu.

Zaludnienie miasta. Ostatnie
obliczenią statystyczne wykazują, że
Wilno liczyło na 1 stycznia r. b.
207.750 mieszkańców. W| porówna-
niu z rokiem ubiegłym przyrost lud-
ności jest niewielki, gdyż przybyło
zaledwie 633 osoby w ciągu roku.
— Rejestracja bezrobotnych pra-

cowników umysłowych. Dnia 14
marca r. b. odbędzie: się kolejna re-
jestracja bezrobotnych pracowników
umysłowych, pobierających zasiłki z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
— Konsulat łotewski zawiadamia,

że dnia 4 marca konsulat będzie nie-
czynny.

SPRAWY MIEJSKIE.
Zatrudnienie

i

 

wileńska
młodzież prorządową pod
„lista odrodzenia Bratniaka.

—- Sodalicja Marjańska Akademi-
ków U.S.b, w Wilnie, Dnia 1.III.
o godz. 16 w lokalu własnym (ul.
Wielka 64) odbędzie się zebranie
Sekcji Aikcji Katolickiej, z ref. sod.
E. Łukaszewicza p. t. „Katolicyzm
a antysemityzm', Obecność człon-
ków obowiązkowa. Goście mile wi-
dziami,
— Turniej szachowy. Kierownic-

two turnieju komunikuje, że zapo-
wiadane zakończenie tunnieju i roz*
danie dypiomów i nagród, zdoby-
tych — na dzień 27, Ul. 36 r., mie
odbyło się z powodów technicznych
i zostało przeniesione na dzień 4-g0
marca 1956 r. (środa). Obecność
uczestników tumnieju konieczna.
Kozdanie dyplomów odbędzie się w
lokalu Ogniska Akademickiego (ul.
Wielka 24).
— Sodalicją Marjańska Akademi-

czek podaje do wiadomości, że we
wtorek, dnia 23 marca r. b. proł.
Marjan Zdziechowski wygłosi odczyt
p. Ł „Zygmunt Krasiński' (wspo-
mnienie oaczytu w berlinie) w auli
Kolunowej U. S. B.

Wistęp dla dorosłych 50 gr, dla
młodzieży 25 gr. Dochód na rzecz
prasy katolickiej.

| — Sodalicja Marjańska Akademi-
czek U.S.i$. powiadamia, że w: nie-

| dzielę, dn. 1. 1IL., o godz. 16.45 od-
będzie się w Domu Sodalicyjnym
|(Łamkowa 8) zebranie walne spra-
wozdawczo-wyborcze.

Abit iskali ооыачийР ь< да ЙАН ЬЗЕЬ -<оИО

Obstrukcja, złe funkcje trawienia, roz-
kład 1 fermentacja w jelitach, nadkwasność
soku żołądku, nieczysta cera na twarzy,

(piersiach i plecach, czyrak, katary błony
| śluzowej, ust, przemijają prędko przy uży-
ciu natiyalnej wody gorzkiej „Franciszka-
Józeia”. Zalecana przez lekarzy,

nazwą

 
į

— Podręczniki dla dziatwy szkol-
nej. Wydział szkolny zarządu m.
Walna w ostatnim miesiącu zakupił
zą trzy tysiące zł. podręczników dla
publicznych szkół powszechnych, a
za zi. 400 dlą uczniów szkół prywat-
nych. Z podręczników tych w go-
dzinaca popołudniowych najbiedniej-
sze dzieci uczą się w świetlicach
szkolnych. Zorganizowanie świetlic

 
bezrobotnych. ma doniosłe znaczenie dla biednych

Z chwilą objęcia parafji Kiemie-
liskiej przez obecnego ks, probosz-
cza Henryka Wojniusza, rozległy
teren tej parafji zaczął nabierać od-
miennego lepszego charakteru. Tak
jeszcze niedawno wioski i większe
osiedla ludzkie pozostające jak gdy-
by w uśpieniu umysłowem, dziś wy-

0 Kiemieliszkach zmiana na lepsze
odegrywa umiejętny dobór ludzi do stym gościem pod strzechami wielu
pracy i należyte wykorzystanie od- chat, lecz nie dla rozrywki, jeno w
powiednich ludzi do wykonania od: |celu dopomożenia młodzieży tem
powiednich czynności. łatwiej znaleźć drogę prowadzącą

Jednym z takich dzielnych „po-|do lepszego jutra po przez pracę w
oficerów” znajdujących się w dys- |Katolickiem Stowarzyszeniu Młodzie

pozycji ks. proboszcza, jako, powie- |ży i wytrwać na obranej przez mło-
„dzialbym, „komendanta“ terenu pa-|dziež stowarzyszoną drodze.

raźnię zostały pobudzone do pracy rafji, jest tutaj instruktor terenowy,|
nad sobą w celu podniesienia się na: Władysław Rudziński. Jest on czę-!
wyższy poziom moralny i umysłowy.!

Zostały tutaj stworzone grun-
towne podstawy do trwałego rozwo-
ju pracy społecznej i na daleką me-

boszcza i ołiarnością paraijan, po-
wstał tutaj wspaniały, jak na miej-
scowe warunki, dom dla potrzeb
organizacji Alkcji Katolickiej.

W. domu chociażby i ładnym, lecz
pustym, jest smutno. Miyśl ks. pro-
boszcza pod tym względem zrozu-
miała przedewszystkiem młodzież.
Dlatego też rychło młodzież obojga
płci zaczęła gromadzić się pod sztan
darami Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, wskutek czego dziś dom
IA. K. stale jest wypełniony młodzie-
żą stowarzyszoną.

W życiu codziennem praca or-
iganizacyjna młodzieży wyraża się w
(krzewieniu dobrych zasad wśród
„swego najbliższego otoczenia, Nieco
w mniejszej stosunkowo skali, lecz
„na terenie każdej wsi rozległego te-
,renu parafji Kiemieliskiej, jak rów-
jnież i na terenie większych osiedli
(ludzkich, są zastępy zorganizowanej
młodzieży, stanowiące składowe czę
|ści Katolickiego Stowarzyszenia
|Młodzieży, które działalnością or-
„ganizacyjną budzą do zbożnej pracy
'szeroki teren parafji.

W budzącym wielkie zadowole-
nie rozwoju pracy społecznej na te-

 
SPRAWY SZKOLNE. renie parafii kiemieliskiej dużą rolę|

 

PO STRAJKU NA NAROCZU
Gdzie pędzicie groźne tłumy!

' "Na wesele, czy zabawę?...
‚ Nie, ktos odrzek! pelen dumy

į My na rynek — [0 Sielawę
i de a ii

Aresztowanie b. przed-

{

tę. Staraniem i troskliwością lks. pro- !
|

W. grudniu 1934 rolku na drodze
iw pobliżu wsi Kotki, gm. rudomiń-
jskiej powstała pomiędzy kilku wieś-
niakami bójsa, podczas której zabi-
lv został drągami Franciszek Szwaj-
kowski. Jako winnch udzisłu w boj-
ce, oraz zabójstwa »pociagnigio do

j odpowiedzialności sądowej Francisz-
(ka Lisowslkiego, m-ca wsi Mostki,
jJaną i Aleksandra Chatkiewiczów,
m-ców wisi Judziszki, oraz Wincen-
ltcgo Klimontowicza, mrca wsi Po-
j wielki, tejże gminy.
| Sąd Okręgowy w Wilnie ustalił,

„P—8“,

 

Eiplog śmiertelnej bójki
iż zabójstwo nie było zgóry ułożone
i skazał winowajców Franciszka Li-
sowskiego i Jana Chatkiewiczą na
10 miesięcy więzienia, pozostałych
zaś uniewinnił, W pierwszej instan-
cji oskarżonych bronił api. adw.
Piotr Kownacki.
W dniu wczorajszym sprawa ta

znalazła się w Sądzie Apelacyjnym.
Na mocy amnestji zminiejszono oskar-
żonym karę na 5 miesięcy więzienia.
W instancji drugiej oskarżonych
bronił adw. Tadeusz Wiirszyłło. (e)

Wykopanie skarbu i... krótka radość
Niezwykłe poruszenie wywołało

wśród "mieszkańców wsi Adamówka,
gm. szydłowieckiej, wiadomość o
wykopaniu skarbu przez mieszkań-
ca tejże wsi Stefana Miadziula,

Miadziul onegdaj wylkopał w po-
bliżu swoich zabudowań skrzynię,
okutą żelazem, w której, po otwar-
ciu, znalazł mnóstwo imonet, cenne-
go naczynia, porcelany itd.

Miadziul ów kufer przyniósł do

Sanie pod
| Dnia 28 lutego,
„ciąg mieszany na linji Grodno—Mo-
| sty, na szlaku Skidel — Mostyna-

t

|
|w nieznanym kierunku.

!

o godz. 188 ро-
„pociąg towarowy na szlaku N. Wi-

domu i udał się z powiadomieniem
do sołtysa. Gdy wrócili, kufra ze
skarbem w domu już nie znaleźli.
Jak się okazało, 22-letni pesierb
Miadziula zaprzągł konia do sanek,
na które załadował kufer i odjechał

Powiadomione władze policyjne
jwdrożyły poszukiwania za zbiegłym
pasierbem. (h)

pociągiem
Dnia 28 lutego r. b. o godz. 18,15

lejka — Kienia na niestrzeżonym
„jechał na niestrzeżonym przejeździe przejeździe najechał na šanie nała-
|na sanie naładowane drzewem.
nie zostały rozbite, jednak woźnica
i koń wyszli bez szwanku. Pociąg
zatrzymano z tego powodu na 12
minut. Żadnych uszkodzeń taboru
niema.

a |d

|

 

owane drzewem. Koń się urwał i
uciekł. Woźnica skarży się na oka-
leczenie nóg, lecz wyraźnych okale-
czeń zewnętnznych mie widać. Po-
ciąg nie był zatrzymany.

siębiorcy budowlanego
, Znany na terenie Wilna spowodu |

nieudolnie zorganizowanego remon-
Pomoc obiadowaWedle danych  magistrackich, za |uczniów, którzy musieliby spędzać;

okres do 13 lutego r. b. stan zatru-| popołudnia w mrocznych i często|
dnienia przy robotach miejskich
zmniejszył się o 50 osób. Cyfrowo
liczba zatrudnionych przy tych ro-
botach jest następująca: roboty kio-
mnuinikacyjme — 161 rob., wodociągo-
wo-kanalizacyjne — 224 rob., przy
elektrowni — 70 rob., przy plan-
tacjach miejskich — 51 rob.
tacjach miejskich — 51 rob. Razem
506 robotników.

SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata „Słowa* W dniu

29 b. m. starosta grodzki zarządził
konfiskatę wileńskiego dziennika
„Słowo oraz jeśo wydawnictw pro”
wincjonalnych za umieszczenie nie-
prawdziwej wiadoości o przebiegu
strajku powszechnego w Lidzie.

Hemoroidy. Wybitny chirurgowie stwier-
dzają, że przed i po operacji stosowali
u pacjentów naturalną w o dę gorzką
„Franciszka-Jėzefa“ z najlepszym wynikiem

POCZTA I TELEGRAF.
— Poczta na „Kiermaszu Kaziu-

kowym*. Podczas trwania kierma-
szu w dniach 1—5 marca r. b. od
godz. 8-e; do 19-ej na pl. Łukiskim
czynny będzie urząd  pocztowo-
telekomunikacyjny w zakresie sprze-
daży znaczków, kartek pocztowych
i widokówek, przyjmowania listów
zwykłych i poleconych, przeprowa-
dzanią rozmów telełonicznych miej-
scowych i zamiejskich, oraz wysyła-
nia telegramów.

Wszelka podawana koresponden-
cja, jak również znaczki, stemplowa-
ne będą specjalnym datownikiem
pocztowym z napisem: Wilno
„Kiermasz Kaziukowy”.

SPRAWY PODATKOWE.
— Umarzanie zaległości podatko-

wych. Zgodnie z zarządzeniem władz!
skarbowych, urzędy skarbowe Wi-
leńskiej Izby Skarbowej przystąpiły
do prac nad umarzaniem zaległości
podatkowych, nie przekraczających
sumy 400 zł. Wg. otrzymanych wia-
domości w Okręgu Wileńskim zo-
stanie umorzonych zaległości podat-
kowych na sumę około 40 tys. zł. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Wybory do Bratniej Pomocy.

Na terenie USB młodzież akademic-
ka znajduje się w przededniu wybo-
rów nowego zarządu w największej
organizacji studenckiej, jaką jest
„Bratnia Pomoc”. Doroczne zebra-
nie sprawozdawcze odbędzie się w
dniu 7 marca. Do wyborów stają
dwie listy, jedna wyłoniona przez
młodzież narodową, a zaś przez

ch mieszkaniach.
SPRAWY ROBO'TNICZE,

—Strajk w olejarni „Kresowja”.
W) dniu 428 lutego r. b. w olejarni
„Kiresowja“ przy ul. Ponarskiej 5
wybuchł strajk włoski zatrudnionych
tam robotników. Przyczyną strajku
było obniżenie zarobków. Ogółem
strajkuje 36 osób.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Uwaga rzemieślnicy! Rzemie-

ślnicy pragnący uzyskać zwolnienie
jod podatku od lokali zajętych na
warsztat winni składać w swych U-
rzędach Skarbowych deklarację wy-
pełnioną i potwierdzoną przez Žwią-
zek Rzemieślników Chrześcijan, nie
później jak do 15 marca b. r.

Sekretarjat Związku Rzemieśln.
| Chrzešc. czyriny jest we własnym
lokalu przy ul. Niemieckiej 25 co-
dziennie od godz. 9 do 1 pp. i od 5

j nieogrzany:

 
,do 8 wiecz., gdzie można otrzymać
deklarację i zasięgnąć wszelkich
informacji dotyczących spraw rze-
mieślniczych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie N.O0.K. Zarząd Naro-

dowej Organizacji Kobiet przypo-
imina członkiniom i sympatyczkom,
że,w poniedziałek, dn. 2 bm., o godz.
6 wiecz,, w lokalu przy ul. Mosto-
wej 1, odbędzie się ogólne miesięcz-
nee zbranie Narodowej Org. Kobiet,
W związku z tygodniem anty-

alkoholowym, na zebraniu przema-
wiać będzie przedstawiciel Tow.
„Mens“ z Warszawy.
—Biuro Stowarzyszenia Właści-

cieli Nieruchomości m. Wilna od
dnia 1-go marca r. b. mieści się przy
ul. Jagiellońskiej Nr. 5, m. 36.

POSIEDZENIA.
—Środa Literacka w dniu 4 mar-

ca będzie wielkim recitalem poezyj
Cyprjana Norwida i Tadeusza Pei-
pera w wykonaniu świetnego recyta-
tora Władysława Woźnika, artysty
jTeatru im. Słowackiego w Krako-
|wie. Wieczory recytacji Woźnika w
| Krakowie, Poznaniu etc. zdobyły so-
bie entuzjastyczne uznanie publicz-
ności i krytyki, Na tę środę przy-
bywa równiież z Krakowa znany ро-
etai teoretyk poezji awangardowej
Tadeusz P-eiper. Początek о go-
dzinie 20,15.
— VI Posiedzenie Naukowe Wil

T-wa Leka:rskiego odbędzie się dn.
2 marca r. b. o godz. 20-ej w lokalu
własnym (Ziamkowa 24).

ODCZYTY.
— Urogrystošė poświęcona pa-

tu mostu Zielonego Wilhelm Uszyłło
|został aresztowany i oddany do dy-
spozycji władz sądowych.

| Prowadząc w roku ub. zbankru-
„towane obecnie przedsiębiorstwo,
,Uszyłło wydawał czeki, które były
bez pokrycia.

Uszyłło bezprawnie ponadto u-
żywał tytułu inżyniera (za co rów-
nież będzie odpowiadał) i tem zy-
skiwał zaułanie otoczenia. Nie

šciciela jednego z kjosków na ul.
Zawalnej, gdzie „na kredyt“ nabrai
papierosów na przeszło 100 złotych.

Przerabiasz sklep lub urządz

2.ARCH. B.

mięci wielkiego hiśienisty, W! dniu
4 marca r,b. o godz. 17 wiecz. odbę-
dzie się w sali
rzysbwa Lekarskiego przy ul. Zam-

kowej 24 uroczyste posiedzenie, po”
święcone pamięci prof. U-tu wileń-

skiego Kazimierzą Korafty-Korbutta.
—Studjum „O rodzinie” w Wil-

nie. Realizując tegoroczne hasło

Episkopatu dla organizacyj Alkcji Ka-

tolickiej: „Chrystus uświęca rodzi-

nę”, Archidiecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej w Wilnie przystępuje do

zorganizowania  trzydniowego stu-

djulm o rodzinie, które się odbędzie

w dniach 13, 14i 15 marca. Wykła-

dy będą się odbywały w godzinac
wieczornych od godz. 5 do 7-ej w
sali Śniadeckich Ч. 5. В.

W. charakterze prelegentów przy-
rzekli łaskawy udział wziąć wybitni

działacze katoliccy, na czele z p. dy-

szawy. — Szczegółowy program pre-

lekcyj zostanie podany w najbliż-

jszych dniach dodatkowo.
KARY ADMINISTRACYJNE.

— Kary za tajny ubój. Za tajny
ubój i wprowadzanie w. obrót nie-

stemplowanego mięsa, starosta uka-

rał 14-dniowym bezwygzlędnym are-

sztem Dawida Wersesa (Antokolska

79) i Aleksandra Krawczuńskiego
(Trzeciego Maja 15). Wysoki wy-

miar kary zastosowany został dla- 12-krotnie karani.

oszczędził nawet niezamożnego wła-|

ORADNIA BUDOWLANA

Wileńskiego Towa- I

rektorem Józefem Stemlerem z War:;

tego, że obydwaj byli dotychczasjuż |

dla studentów U. 5. B.
Wojewódzki

įstwa Przyjaciot Mlodziežy Akade-
mickiej w Wilnie podaje do wiado-

| mości, że, dzięki inicjatywie p. Wo-
jewody Wileńskiego, będzie mógł w
|czasie najbliższym zakupić dla nie-
| zamożnych akademików pewną ilość
| bezpłatnych obiadów w Mensie Aka-
"demickiej.

Studenci, ktėrzy pragną ubiegač
się o przyznanie im tych obiadów
bezpłatnych, winni wnieść pod”nie
na ręce Kierownika Biura Kom stu

Komitet Towarzy-

 

asz nowy taniej,to zrobić zimą

WILNO, FW.FILIPR
TELEFON * 20-25.

SWIECI SKIEGO covz.3-5

 

| Teatr i muzyka.
-— Teatr Miejski na Pohulance. Poże-

gnalny występ Zoiji Barwińskiej w sztuce

| „Kiedy kobieta kłamie", Dziś o godz. 4-ej
| przedstawienie sztuki Fodora p. t. „Kiedy

| kobieta kłamie”. Ceny propagandowe,
j Wieczorem о godz. 8-ej komedja w
|5.ciu aktach M, W. Gogola p. t. „Rewizor”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Orfeusz

(we wtorki i czwartki od 18 do 20-ej
w Biurze Komitetu, oraz w ponie-
działki, środy i piątki od 13 do 14-ej
w Sekretarjacie U.S.B.). Do poda-
nia winno być załączone świadectwo
|niezamożności oraz dokładne spra-
,wozdanie z sytuacji materjalnej pe-
tenta.

Omalże nie utopił się
z koniem

W dniu onegdaiszym wracając z
targu z Wilna niedaleko Zameczku
stoczył się z nasypu do Wilji 47 letni
Popławski Mieczysław, mieszkaniec
wsi Tumbry. Popławski będąc w
stanie mietrzeźwym przejeżdżając
koło Wilii stoczył się z saniami i ko-
nieme do rzeki, lecz tak szczęśliwie,
ż przy pomocy rybaka zdołał się
uratować wraz z koniem. (h)

Nowości wydawnicze
Ukazał się z druku nr. 9 (63) ty-

godniką _ literacko - artystycznego
„Prosto z mostu”, który przynosi na
wstępie artykuł polemi:ujący Sta-
nisława Piaseckiego z Leonem Krucz
įkowskim pt. „Słowo i treść', wier-
|sze Jerzego Pierkiewicza: „Rozmo-
wa ze stryjem' i „Jaskółka”, szkic

, Wiktora Dody ю profesorze Igna-

  
w piekle”, Dziś o g. 8.15 w. „Orfeusz W|cym Chrzanowskim pt. „Z impasu

/ piekle" Oflenbacha z Bestani i Wawrzko | wyjść musimy“,
j
| społem
| Olimpu.

{ — Dzisiejsza popołudniówka po cenach

wiczem w rolach głównych, oraz całym ze-

artystycznym w rolach bogów

Marie". Ceny propagandowe.

— Występy art. opery warszawskiej.
Jutro w poniedziałek i wtorek dwa wido-

wiska operowe. Odegraną zostanie opera
| Puccini'ego „Tosca”. Udział bierze zespół

| artystów opery warszawskiej pod kierow-

nictwem artystycznem E, Mossakowskiego.

* Pozostałe bilety w kasie teatru „Lutnia”.

{ — Wieczór Hanki Ordonówny w „Lutni*
W środę 4 b, m. jedyny wieczór Hanki Or-
donówny z udziałem Igo Syma, o zupełnie

: — Teatr „Rewja“ ul. Ostrobramska 5.

Dziś o godzinie 4 min. 45, 7 i 9 min. 15

ostatnie trzy przedstawienia programu rew-

jowego p. t.: „Joj madziar”.

! — Teatr Rewji „Murzyn“, ul Ludwi-

; sarska 4, Dziś ostatni dzień rewji „Jak

| zdradzają Abisynki*, Początek o godz. 4,
6.30 1 9 wiecz.

nowym programią

i

t

aktualne studjumį S ;
|Al. Krasienieckiego ©0 narodziaach
paszkwilu w Polsce, reportaż z szkol .
|niciwa powszechnego na wsi Mate-

i : ‚ |usza Liwskiego pt. „Dwa kroki na-
h , propagandowych. Dziś po raz ostatni „Rose przód a krok wtył”, artykuł pole-

miczny w sprawie ostatnich zmian
ortograficznych wprowadzonych
jprzez Akademję Umiejętności J.
Wiśniewskiego,  szkic historyczny
„Walerjana Charkiewicža pt. „Uni-
„wersal poborowy na zbytki, utraty i
niepotrzebne wystawy”, felietonW.
Wasiutyńskiego „Radjo gra“,  foto-
montaž Jana Poliūskiego „Ubėj ry-
tualny” oraz bogaty dział recenzyj
kronik, przeglądu prasy. nume-
rże dalszy ciąg ankiety „„Jaką naj-
ciekawszą książkę przeczytałem w'
r. 19357* z odpowiedziami: Jana
Bajkowskiego, Т. Dołęgi-Mostowi-
cza, Stanisława Kaliszewskiego i *
Jana Rembielińskiego; J. Kisielewr
skiego „Makulatura”, H. Korotyń-
skiego „Dzieje literatury pięknej w
Polsce".  
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CASICASINO| Dziś wielka premjerai

CZŁOWIEK 5:ROZBIŁ
BANK

Pąryżal Rozkoszna Riviera! Wspaniała

 

Wasz
ulubiony
artystaл»АКАС7'к

w KINIE... Wkrótce

Dziś jakoDziś
„ILON KA“lilm dla wszystkich
w fimie Papryka|—POCZ. O G. 12-ej.
w kinie „PAN*

Franciszka лао
nadprogramGAAL:

MIESIĄC SZLAGIERÓW!
GWIAZDA EKRANÓW EUROPEJSKICH

REW JA |
 

Iwaszkiewicz (Eddi)

POLSKIE kino

PERWATY REY

o. emocjonujący
fiim z życia emigracji ROSYJS

MONTE-CARLO=,
na wzór największych aktorów moskiewskiego Taatru Stanisławskiego stwarza Ronald Colman postać rosyjskiego emigrenta, „Nocne życie |

Szwajcarja ROSYJKI BALET składający się 300 osób.

Nad program:itygodnik „Foxa” ! dodatki. Uprzejmie prosimy 0;przebywanie na początki seansów: 2,

HELIOS|
„KOENIGSMARK“
wś. głośnego utworu Pioira Benoit. Publiczność proszona jest o przybywanie na po-

Imponujące MASOWE sc!
4,6, 8i 10.15. Bl.

Dziś pocz. o godz. 2-ej, Niebywały sakces

CAŁE WILNO mówi z zachwytem tylko o

szatki „a: 2 246, se15,

„J0J MADZIAR”
Na czele zespołu Gena Honarska, artystka teatru Wielka Rewja w Warszawie, Antoni
Iżykowski, ulubieniec radjowy całej Polski para solowa i zespół
oraz w nowym repertuarze pożegnalnie występujący komik, muzyk-ekscentryk Edward| Am

& ы | Recital iortepianowy Stelli Dobryszyckiej
i duet Bojarski-Szelly. Sala dobrze ogrzana.

anse 6.45i9.15. W niedzielę 3 seanse 4.45,7i9. 15. Ceny miejsc od 25 gr.

 

KIEJ

eny 5
honor. nieważne

'
kilmė

baletowy  Tanagra |

2 se-Codziennie  
 

ŚWIATOWI
Miękiewicza ©

 

BRYGIDA HELM
мава„ŁK O T Os

MIŁOŚĆ —sośterycaNE —НАШШОЗС — CHCIWOŚĆ — ZAWIŚĆ, BOHATER-

STWO oto tło tego arcydzieła. Początki seansów: 4—6—8—10,15, W święta od g. 2ej

Jutro „NIEDOKOŃCZONA SYMFONJA" z MARTĄ EGGERTH skie i

Dziśostatnidzieś
TEATR REWII MURZYN:| none wiaka roadTina ik I enooli p U
Lu wisarsko 4arsk+4 28

JAK ZDRADZAJĄ ABISYNKI
w 2 częściach i 17 obrazach, udziale całego zespołu artystycznego. — Na czele

ulab. publ, L Wolska, J.=Grukocaki, M. Mieczkowski, A. Piotrowski, J. Woljan oraz

„1000 TAKTÓW BAŁAŁAJKI”. Gościnniewystąpi, tylko w tym programie, wszech-

światowej sławy wirtuoz ma bałałajce MIKOŁAJ SINKOWSKI Najnowsze utwory ,

muzyczne — melodje rosyjskie — romansecy)cygańskie etc. Nowa wystawa. Wspaniałe i

dekoracje. Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 6.30 i 9 wiecz. W niedzielę 3 przed- !

stawienia: o4, 6.30 i 9 wiecz. — Ceny miejscod 25 gr. į

ANONSI Jutro, w poniedziałek, 2 marca Wielka premjerai Nowa przebojowa rewia

p. t „„KAZIUK U MURZYNA”, z udziałem ulubieńców publiczności oraz

pP A wybitnych sił artystycznych.

 

 

 
Kursy

100 LAT MIJA, BO OD 1840 ROKU ISTNIEJE

tir. H. RUSIECKI

„0 Andrukooic
saiko:wieów u Jego Eksc. Arcypasterza,

p. Wojewody, S B., Magistracie i wielu in.

Solidna, gwarantowams naprawa oraz sprzedaż zegarkówkra-:

jowych i zagran. i

Zegarki od 5 zł. Css ponowa

OKAZJA TANIEGO KUPNA

 

w mkala |nstytotuj hank Hand.-Gospodarczych,
MICKIEWICZA 18 (gmach  B-ci
angielski, francuski, niemiecki; kursy elemeat.,
średni i wyższy, dla dorosłych popołud. Zgłosze-
mia do nowych grup od 8—13 oraz 17—%8

w lokalu lastytutu Nauk H.-G.
į

a Żądajcie prospektu! — Tel. 14-14

|

 

SKLEP MEBLI
ZJEDNOCZENI

STOLARZE
SPÓŁDZIELNIA CHRZEŚCIJAN,

Wiino, Trocka 6
poleca meble miękkie i twarde z włas-
mych warsztatów. Ceny niskie. Za B Oferty do Adm. „Dz.

tówkę i na raty. £

 

Cukiernia i Kawtarnia „K. SZTRAL“* (Tjolcny)
odniedzieli,1-g0marcar.b.. przedwyjazdemzagranicę. da

kilka gošcinnych występėw

MIKOLAI SINKOWSKY
FENOMENALNY WIRTUOZ NA BAŁAŁAJCE.

W programie: muzyka rosyjska, romanse cygańskie, węgier-
CENY NIEPODWYŻSZONE

Vydovavomi |
z niemieckim, kilko-
letnią praktyką, po-
szukuje posady do
dzieci od lat 5. Łask.
zgłoszenia proszę kie-
rować: Zoija Klemsza-'
kėwna, Rawicz, Żwie-|
ki i Wigury 1.
ez
l TECHNIK

języków obcych

Jabłkowskich)

 

MŁODA
inteligentna pielęg-
miarka poszukuje pra-
cy w swoim zakresie,

f ewentualnie do dzie-
ci, mogę na wyjazd.

Wil," dla „siostry“.
494—2

"ABSOLWENTKA 

D/H. „T. 00 YNN d EC" wt. MALICKA |

UL. WIELKA 19 "TUL.MICKIEWICZA 6

cenach rupełnie zniżonycha ax szkło, zaczynia. lampy. platery:

pe Tę : elkie S i zabawy tanio.Wynajem naczyń bardzo

į Kuodlažriaio niskieшуserwisy.

  

pięknyplacplac | TAMOL,

WSZYSTKO STANIAŁO | =ecz.„SE,
ło Sądów). Iniorma- eOśREDN,WYROBY ZE A SREBRA, ZEGARY,

ZIKL cje: Kanoniczna 2-a,
ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ.CZA m. 1 (koło kośc. w „UNIWERSAL“

Piotra i Pawła), "zostało _ przeniestona,
u W. JUREWICZA 437—2 sa ul. Mickiewicza 4,

| ah bea, 0. 22-11,
MISTRZA FIRMY P. BURE

COaaMICKIEWICZA 4.

EJ]
lm |kańś i pokoi umeblo-

|wanych. Opłata od

do sprzedania. 2 do- P. T. Wlašcicieli nie-
my drewn.o 5 mieszk.ruchomości po wy

każdy, ogrody owoco- | najęcic.
we, ziemia .dzierżaw-|

= m 0|
«HEMOROIDACH

 

     

 

       

 

     
. ы Z na 1689 m?, ul. Świer- DOWYNAJECIA

CTOPKU i /MASC kówa2, napczaciw ga“ AN

„rMS | Fortepian s: autobusów miej. 5—6 pokojowe, sło-
OWE skich; objekt ten moż- neczne, ciepłe, ze

  

|| PIANISTKA, 5
Biuro przyjmuje zgło”.
jszenia wolnychmiesz- lekcji gry iortepiano-

z Przemysłowo-
poszukuje pra-

cy, choćby mało płat-
nej lub praktyki w ja-
kiemkolwiek przedsię-
|biorstwie, czy zakła-
|dzie. Posiada b. do-
ibre referencje. Łask."DO MATURY

małej lub dużejpa” zgłoszenia do Admin.
|gotowuję gruntownie
student, fachowy ko-
mym, Łask. zgło-

„Dzien.
adres.

do Adm. dl i
tKorepetytora" "tem| _ Elopodjentka
śe adres. branży | księgarskiej

; poszukuje
|Wilnie lub na wy-

kwalifikowana udziela jazd. Łask. zgłosz. do
adm. „Dz. Wil.*

„Ekspedjentki“

Kucharka
zgodzi się do wszyst-|
kiego, posiada dobre
świadectwa, poszu-
kuje pracy.  Siera-'

- R 24—10.

wej początkującym i 420
zaawansowanym, naj:|
nowszą metodą, Przyj-
mie  akompanjament,

: Warunki dostępne.
Postępy zapewnione.
JUL Dobra 12, m. 2
| (kołoZaksetowoj).
 

Wil.*; tamże

pracy wW|cj, mieszkająca

dla

' poszukuje jakiejkol-.
wiek pracy. Reperu'»
radjo-aparaty, monta-
je nowe odbiorniki.
maprawia uszkodzenia
na miejscu. Laskawė
|oferty do Adm. „Dr.
WiL“ dla „technika“.
(Tamże adres

Г

18

' Różne

PRZYJMĘ
zarząd domem z»
skromne wynagrodze-
mie, lub za mieszka-
mie. ReferencjeLR
wszorzędne,
madsyłać do niami
„Dziennika Wileńsk.*
pod „Zarząd domem

35—2

ZGUBIONO
kwitarjusz kasowy.
rozchodowy dn, 28 b.
m, idąc od ul. z-k
Dobroczynny,  Tatar-
ką do Mickiewicza
Znałazcę uprasza się
© zwrot do Herbas.
&а bezrob. inletig,
z-k Dobroczynny 2-a,

492—1

Pomóżmy
bóltmima

BIEDNA WDOWA
Stankiewiczowa — 2
trojgiem małych dzie-

przy
ul. Popowskiej 3 m. 2,
jako jedyne źródło u-
trzymania posiada
magle, lecz te tygo-
dniowo dają tylko 30
gr. dochodu, więc for-

| malnie cierpi  glód.
Świadek prawdziwe)
nędzy  Stankiewiczo-
jwej prosi o łaskawą
| pomoc materjalną.
| chociażby w postaci
korzystania z jej ma

 

  

Chcesz sprzedać
iuib kupić

" NIERUCHOMOŚC
ziemską, miejską, lub podmiejską

zwróć się do
Spółdzielni Pracy Prac. Umysłowych

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

 

GRUŹLICA PŁUCJ3

rocznie, nie robiąc róż-
nicy dla płci, wieku i
stanu pociąga bardzo

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc-
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę-
czącego kaszlu i t. B stosują pp. Lekarte
„BALSAM  THIOCOLAN - AGE", który,
ułatwiając wydzielanie się  plwociny,

usuwa kaszel.

  

jest nieubłagana i co-| Śniadeckich 4. Inior-

= w dobrym sta-

mie, sprzedam za 240
uł. Krakowska 34. m.1.

490—1
 

ha grin
|dażych pok„ ogrod.
[1620 m*, na Zwierzyń-|
cu. Cena 11.000 zł.

Informacje: Mickiewi-|
cza 46—9, od godz.

R:

sprzedania  nie-
Włoceańa przy ulicy

macji udziela się na
miejscu od 11 do 12
godziny. 478—2

"Motocykl
zaraz. ze]

 
sprzedam
w Admin, „Dz, Wil*

491—1

na sprzedać jako dwie, wszelkiemi wygodami
posesje, każda osob- |! piętro). Tartaki 19,

no po 4.500 zł. In-|m. 4 (róg Ciasnej).

formacje: Mickiewicza| Tel. 352.

46—9, od godz. 3—4
popoł. 502—-1| 1 LUB 2POKOJE,

słoneczne, z  balko-

4 SKLEP SPOŻYWCZY |nem, ze  wszelkiemi
w śródmieściu, z wy-|wyśodami, w pobliżn
robioną klijentelę, o-|Sądu, od kwietnia do

kazyjnie do sprzeda- wynajęcia. Tartaki 19,
nia. Uniwersytecka” ® =. 2 „(6 Ciasnej).

el. 3-

Dywan | MIESZKANIE
duży, ładny, francu- 3, 4 pokojowe, z wy-
ski oraz MEBLE SA- godami, do wynajęcia,
LONOWE — sprzedam Kasztanowa 4, pokaże
tanio, ul. Wiwulskie- dozorca. Tel. 22-90.
go 6 — 28. 497

osy Mieszkanie
Kupię dom do wynajęcia, 3 duże
|od 7—10 tysięcy zło-|pok. i kuchnia, na
|ęych. Oferty do Adm, |parterze, odremonto-
„Dzien. Wil/'* pod lit.|jwane, suche, ciepłe,
A. В. Pośrednictwo|słoneczne. Moniuszki

wykluczone. 33—1. 498—0
496—3

POTRZEBNA
mloda, prędka, uczci-
wa, czysta SŁUŻĄCA
Adres; Żeligowskiego
d. 5, m, 43.

AGENTÓW |
do sprzedania narzę-
dzi rolniczych po
wsiach poszukuje

WDOWA przy ul. Popow-
inieligentna, energicz у
na, wiek šredni, zna jaaA 2
jąca kuchnię b. do- CAŁA RODZINA
rze przyjmie pracę bezrobotnego, chora.
jako gospodyni, ku- bez żadnych  środ-
charka do pojedyń- ków do życia, odwo-
czej osoby, najchęt- łuje się do miłosier
niej na probostwo. dzia bliźnich o po-
Jaroszewska. Wilno, moc. Mało - Środko-
Misja Dworcowa. — wa 8—5 lub adm
Dworzec Osobowy „Dz. WiL”.

Q JEDNO
  „Żniwo”, Lwów, Ku-

szewicza 6. —4

POTRZEBNA
iinansistka lub ża|
sista do uruchomie- ,
nia sklepu win i wó-
dek przy samodziel- |
nem prowadzeniu, — Dow. się: A,
6 — 16, w god:
13 i 17—19. K

 

Tas PROBNE

„INN
PRZEKONAPANPANA, ŻE

Drukarnia e, 5

A TWIERZYŃSKIEGO||TERMINOWO
Wilno ul. Mostowa Nr 1

TELEFON 12-44 I TANIO

 

ł wokalnego,

  
  

„Zgza kotar studjo.
Radjotwy poranek muzyczny ze Lwowa.

W Poranku Symfonicznym ze Lwowa

dnia 1 marca o godz. 12.15 usłyszą radjosłu-

chacze pełną iście rossiniowskiego wdzięku

uwerturę do opery „Wilhelm Teil“, Mozar-

ta Symionję es-dur, zaliczającą się do naj-

większych trzech dzieł symtonicznych tego

wielkiego klasyka, oraz Kavela „La Valse“,

utwór opisujący salę balową cesarskiego

dworu z lat piędziesiątych ubiegłego stule-

cia, Solistką tego koncertu, który transmi-

tują wszystkie rozgłośnie polskie będzie

stynna skrzypaczka irena Dubiska. Artyst-

ka wykona Koncert Skrzypcowy d-moll,

Wieniawskiego. (Urkiestrą  riharmoniczną

Lwowską  dyryguje młody, utalentowany

kapelmistrz i kompozytor, J. Mund.

przez Radjo.
Program recitalu fortepianowego uta-

lentowanej pianistki Stelli Dobryszyckiej,

miesci się w ramach kiasycznych, Artystka

wykona w dniu 1 marca o godz. 18,00 utwo

ry: Mozarta — Rondo a-moil, beetihovena—

Menuet its-Dur i kcossaises, Schuberta 2
Liaprompius,

Dawne wokalne utwory špiewa w Radjo
Łoija Wyieżynska.

Interesujący jest program koncertu
który  transmuiuje radjostacja

warszawska z Wilna w dniu 1 marca o

godz. 2u,śU. Spiewaczka, Zoija Wylezynska
wykona utwory maio znane, znakomitych
mistrzow ubiegiych epok. będą to utwory:
francuskiego / kompozytora,  pierwsześo,
wieikiego reformatora opery lranuuskiej —

J. b. Luliy ego, znakomitego twórcy wio-

skiej „opera bulia“ — J. b, Pergolesiego i
wieikiego — Haendia. Utwory te mimo
swego diugiego żywota, trzech wieków.
nie stracuy aotychczas nic ze swej pawaś!

. piękna.

Yragment z powieści Jana Brzozy „Dzieci“,
nadaje Kozgiošnia Lwowska,

Jan brzoza, poeta - robotnik jest au-
torem szeregu nowel, kilku powieści i sztu-
ki „Laioga szybu A”, wystawionej w te-
atrze katowickam, W utworąch jego nuta

spoieczna iączy się z nutą panstwową, w
radjo pracuje jan brzoza od początku swej

karjery lierackiej, rozpoczętej z chwałą
uzyskania nagrody w konkursie na życio-
rys bezrobotnego. Dnia 1 marca o godz.
14.00 usiyszą raajosiuchacze iragment z po-
wieści tego autora p. t. „Dzieci ',

Radjowa rewjetka dla dzieci.

W wesoiej, radjowej rewjetce p. t. „Iro-
chę śmiesznych  wierszykow, którą roz-

giošmia Iwowska nadaje w dmiu I marca o
godz, 1/.45 wystąpi znany małym radjo-
siuchaczom  zespoi dziecięcy z deklama-
cjami, przepiatanemi muzyką i śpiewem
Audycję rezyseruje Ada Arzt.

A
R ‚ я

Poiskie Radjo Wiino
Niedziela, dnia 1 marca.

9.00 Czas i pieśń. 9,03 Gazetka rolni-
cza. 9.15 Muzyka z płyt. 9.40 Dziennik po-
ranny. 10.00 Iransmisja nabożeństwa, po
nabożeństwie piyty, 11.57 Czas i Hejnał.
12.03 Życie kuituraine miasta i prowincji.

14.13 toranek muzyczny. 13.UU tragm. 3-g0
aktu „Niebieskiego ptaka” Maurycego Mae-
terlincka. 13.40 W, c. poranku muzycznego.
140U trag$m. z pow. Jana brzozy. 14.20
Koncert zyczeń. 15,00 Walka o czystość,
15.10 Sprawy rolnictwa na radzie gospodar- |
czej. 1>.30 Dawne pieśni rycerstwa poiskie-
go. 15,45 Jak tam ze zdrowiem na przed-
wiośniu? pog. 1600 Sąd siuchaczy radjo-
wych mad bohaterką siuch, „biedna mfo-
dość”, 16.30 Na polską nutę. 16,45 Sprawy
przemysłu, handlu i rzemiosł na naradzie
gospodarczej. 17.05 1000 taktów muzyki.
11,45 Irochę śmiesznych wierszyków, au-

dycja, 18,00 Recital fortepianowy Stelli
Dobryszyckiej. 18.30 Słuch, „Gospodarz i
parobek“. 19.10 Koncert reklamowy. 19.20
Wil. wiad, sportowe. 19.25 Płyty. 19.45 Co
czytać? 20.00 Na wesołej lwowskiej fali.
20.30 Wokalne utwory klasyczne, wyk.
Zoija Wyležyūska, 20.50 Dziennik wieczor-
ny. 21,05 1. Wspomnienia o Straussach,
poś, 2. Koncert Straussowski z Wielkiej
Sali Tow. Muz. w Wiedniu. 22.00 Podróżuj-
my. 22,15 Wiad. sportowe ze wszystkich
Rozgłośni P. R. 22.30 Muzyka lekka i ta-
neczna. 23.00 Kom. met, 23.05—23.30 D. c.
muzyki lekkiej i tanecznej.

: WYPADKI.
— М łaskę Opieki Społecznej. Przez

nieustalonych rodziców porzucone zostały

w lokalu Opieki Społecznej dwoje dzieci:

Regina, L 10, oraz Piotr, L 8. Dzieci skie-

rowano do ochronki miejskiej. (e)

— Śmierć, spowodowana spirytusem

| etylowym. W daniu 28 bm. o godz. 17-ej
na ul. Gaona znaleziono leżącego 36-letnie-

go robotnika Władysława Łopackiego, bez

stałego miejsca zamieszkania, z objawami

zatrucia się spirytusem etylowym. Pogoto-

wie ratunkowe przewiozło go do szpitala

żydowskiego, gdzie o godz. 18.20, nie od-

zyskawszy przytomności, zmarł.
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