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BUKARESZT 2.3. Agencja „Ra-
doc” donosi: dziś rano odbyło się
posiedzenie rady, ministrów, — па
którym zapadły doniosłe uchwały.
M. in. rada ministrów nakazała zam
knięcie wszystkich uniwersytetów i
lokali organizacyj studenckich.
Otwarcie wyższych uczelni nastąpi
dopiero po zmianie ustawy dotyczą-
cej szkolnictwa wyższego.

Rada ministrów _ postanowiła
wprowadzić do projektu ustawyj no-
wy artykuł zakazujący studentom
należenia do wszelkich partyj poli-
tycznych oraz brania udziału w ma-
niłestacjach pod groźbą kary wyda-
lenia z wyższego zakładu naukowe-
go. Jednocześnie zatwierdzono po-
prawkę do tekstu ustawy, w myśl
której zakazano ma być noszenie u-
niformów partyjnych.

Rada ministrów aprobowała wy-
stąpienie ministra wyznań wobec
głowy kościoła prawosławnego, w
którym podkreślił on, že kościół
winien stać zdala od walk politycz-
nych oraz upoważniła min. spraw
wewnętrznych do natychmiastowe-
$0 rozwiązania 16% masońskich i
wszystkich tajnych organizacyj.
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Lamknięcie uniwersytotów
|. Wnioski min. przemysłu i handlu
jw sprawie ochrony pracy. robotnika
rumuńskiego zostały zatwierdzone.

BUKARESZT 2.3, W. związku z
napadem wczorajszym na rektora
uniwersytetu w Jassach Bralu doko-
nano aresztowania około 50 osób.
Ustalenie tożsamości sprawców na-
padu nastąpi, jak się spodziewają,
jeszcze w dniu dzisiejszym. Wśród
aresztowanych znajduje się prezes
Stowarzyszenia Studentów  Nacjo-
nalistycznych. Stan zdrowia rektora
Bratu poprawił się i, zdaniem leka-
rzy, nie grozi mu już niebezpieczeń-
stwo.

Na dzisiejszym popołudniowym
posiedzeniu Izby Deputowanych mi-
nister Jamandi w imieniu rządu o-

komunikat, oświadczający, iż partia

Jassach i wyraża z powodu tego za-
mąchu ubolewanie, a jeżeli któryłkol-
wiek z jej członków byłby wmiesza-
ny w tę sprawę, podejmie zarządze-
nia przeciwko sprawcy.

 
Min, Eden unika rozmów

„0 zwrocie koionij Niemcom
"LONDYN 2.3. W, Izbie Gmin to-
czyła się dziś dyskusja w sprawach
polityki zagranicznej.

Otworzył debatę w imieniu La-
bour Party pos. Grenfell, który pod-
kreślił, że agresji spodziewać się
można tylko od strony Niemiec i za-
pytał, czy ewentualne, pozytywne
dla Niemiec załatwienie kwestii ko-
lonij zadowoli Rzeszę Niemiecką i

 

W Pradze o p. Szebie
PRAGA 2.3. Ogłoszono odpo-

wiedź ministra spraw zagr. Hodży
na interpelację senatorów zjednocze
nia narodowego w sprawie książki
Szeby. =

Odpowiedž stwierdza, že mini-
ster spraw zagr. nie mógł przestu-
diować całej książki we wszystkich
jej szczegółach.  Przedmowę do
książki napisał z życzliwościami dla
posła, a nie, jako oświadczenie zgo-
dy z treścią książki.

jczy porzuci ona dalsze ambicje te-
rytorialne. »

Min. Eden rozpoczął swoją ana-
|lizę sytuacji od sprawy hiszpańskiej
li zaznacz , że wskutek inicjatywy
jnieinterwencji niebezpieczeństwo
|wojny europejskiej z racji wojny
| domowej w Hiszpanii znacznie zma-
lało.

|. Gdy spory, wywołane wojną do-
|mową w Hiszpanii, zostaną całko-
| wicie usunięte, nastanie chwila, kie-
|dy znowu będzie można podjąć ini-
| са!уме na rzecz powszechnego
porozumienia. Rząd brytyjski z pla-
nów tego rodzaju nie rezygnuje i
spodziewa się, iż zajdzie możliwość
znalezienia podstawy porozumienia
z. Niemcami.

Niezwykle znamienny był w mo-
wie min Edena ustęp o koloniach.
Brytyjski minister spraw zagr. ani
jednym słowem nie dotknął tego za

| gadnienia najwidoczniej celowo u-
|nikając wszelkiej polemiki z Niem-
"cami,
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Patrol narciarski powstańców

HISZPANII.
 

 

w górach Sierra Nevada,

 

nie ma nic wspólnego z napadem w|

RZYM. 2.3. Na wczorajszym po-
siedzeniu Wielkiej Rady Faszystow-
skiej, Mussolini wygłosił przemó-
wienie „na temat przysposobienia
wojskowego narodu. Wielka Rada
Faszystowska uchwaliła następnie
rezolucję, stwierdzającą, iż Wielka
Rada Faszystowska po obszernym
referacie szefa rządu na temat stanu
przygotowania wojskowego Włoch,
uważa, iż przygotowanie to jest za-
dawalniające, ale wszelka ewentu-
alność ograniczenia zbrojeń, nawet
odległego, należy ostatecznie wyklu-
czyć. Wielka Rada Faszystowska
postanowiła: 1) zrealizować plan
dalszego odpowiedniego zwiększe-
nia włoskich sił zbrojnych, 2) prze-
dłużyć na lat 5 funkcje wyznaczone
komisariatowi generalnemu produk-

stro wystąpił przeciwko metodom |cj; wojennej, 3) postanowiono zmili-
terrorystycznym. . „|taryzować wszystkie czynne siły

Patria „Wszystko dla kraju", | narodu od 18 do 55 lat z periodycz-
dawna „Gwardia żelazna” ogłosiła nym powoływaniem roczników, pod-

legających mobilizacji, 4) osiągnąć
maksimum autarkii w sprawach do-
tyczących konieczności wojskowych
w razie potrzeby poświęcić im na-
wet wszystkie wymagania o charak-
terze cywilnym, 5) wezwać naukę i
technikę slodka orwjÓWACH w
celu osiągnięcia autarkii, ponieważ
jedynie dzięki nauce i gotowości na
wszelką ewentualność narody mniej
wyposażone mogą przeciwstawić się
możliwej agresji narodów bogatych:
i posiadających obfite zasoby natu-
ralne.

Poza tym Wielka Rada Faszy-

Kronika telegraficzna
** Z Kowna donoszą, iż delegacja lud-

ności polskiej złożyła

 

szkół Tow. Pochodnia.
** Władze litewskie ukarały grzywną

kilku Polaków za naukę języka polskiego

w domu lub nieposyłanie dzieci do szkół
litewskich.

** W związku z motoryzacją armii wło-

skiej co roku 2000 oficerów będzie musiało

przejść kurs kierowcy samochodowego. W
szkołach wojskowych będzie prowadzona

nauka. o samochodach.
** Na podstawie niemieckiej ordynacji

lekarskiej. w Berlinie i Monachium lekarze

osiedlać się będą mogli tylko za specjalnym

zezwoleniem izby lekarskiej.

** We Francji przysposobienie wojsko-

wę będzie obowiązkowe dla całej młodzie-

ży francuskiej w wieku od 18 do 20 lat.

** W Addis Abebie dokonano inaugu-

uncji pierwszego wielkiego  kinematografu,
oszącego nazwę „Italia“

**W m. Fonteney sous Bois pod Pary-
zem 5 bandytów zatrzymało samochód,
którym jechali dwaj inkasenci bankowi i

zrabowało 300 tys. franków w gotówce i

wiele czeków.

Zakaz wystawiania |
sztuki antyreligijnej
WARSZAWA 2.3. Ministerstwo

spraw wewnętrznych zakazało wy-
konywania utworu aeiikngjo Ka-
zimierza Lewickiego pt.: „Sprawa
burzana', ponieważ treść tego utwo
ru obraża uczucia religijne słucha-
czy chrześcijan.

Powódź w woj. łódzkim
ŁÓDŹ 2.3. Do Łodzi nadeszły

znów _ niepokojące wiadomości o
groźnej sytuacji w kilku wsiach w
pobliżw «Warty w województwie
łódzkim. We wsi Miłkowice utwo-
rzył sią ponownie olbrzymi zator lo-
dowyWezbrane wody grożą zmy-
ciem mostu i zalaniem okol icy.

 

w ministerstwie|

oświecenia skargę w sprawie zamykania|

stowska wyraża swą solidarność z
narodową iszpanią i wita siły
zbrojne gen. Franco, którego zwy-
cięstwo powinno oznaczać koniec
wszelkich wysiłków bolszewickich
na zachodzie i początek nowej epo-
ki potęgi. sprawiedliwości społecznej
dla narodu hiszpańskiego związane-
go z narodem włoskim odwiecznymi

оТОВ Walt
AMBASADOR WŁOSKI PRZY

RZĄDZIE GEN. FRANCO
SALAMANKA. 2.3. Ambasador

włoski Cantalupo złożył listy uwie-
rzytelniające gen. Franco, wygłasza-
jąc przy. tej okazji. przemówie-|
nie, w którym wyraził życzenia, by
Hiszpania zjednoczyła się w pokoju
i pomyślności. =

Gen. Franco w swej. odpowiedzi
m. in. oświadczył: naród hiszpański
nie zapomni nigdy przyjaznej ręki,
jaką ku niemu wyciągnięto w chwili
niebezpieczeństwa.

Wysiłki Hiszpanii _ narodowej
zmierzają nie tylko do obrony wol-
ności ojczyzny, ale również do za-
pewnienia żywotności cywilizacji
chrześcijańskiej, Uroczystość wrę-
czenia listów  uwierzytelniających
odbyła się w obecności przedstawi-
cieli władz rządu narodowego w sie-

„dzibie rządu, którą otaczały olbrzy-
|mie tłumy ludności, wznoszące о-
krzyki na cześć Włoch i Hiszpanii.

BITWA POMIĘDZY ODDZIAŁAMI
MILICJI.

 
|

| LIZBONA. 2.3. Z Walencji dono-
|szą, że w ostatnich dniach lutego
| doszło do prawdziwej bitwy pomię-

Pierwsze przebłyski
WIEDEŃ 2.3. „Telegraph'' dono-

si z Paryża o przyjężdzie tam z Pol-
ski sekretarza europejskiej egzeku-
tywy pomocy dla żydów, który wy-

Gabinet litewski p

RIO DE JANEIRO. 2.3 Upały,
panujące od dwuch tygodni w Rio
de Janciro, dochodzące do 40 st.
pociągają za sobą nie tylko brak
wody, ale także sery w ludziach
Porażenia słoneczne, często śmier-
telne nie są w tej chwili rzadkością.
Także w stanach więcej na południe

Pożar w wytwórni

WARSZAWA, 2,3. Dn. 2 marca
w godzinach przedpołudni h w
państwowej wytwórni prochu
Pionkach wybuchł pożar,spowodo-.
wany zapaleniem się zapasów pro- |

 

 chu przy ich sortowaniu. Przy wyć|
4 buchu 20 osób odniosło ciężkie ra- dochodzenie.

PARYŻ 2.3. Agencja Havasa do-|
nosi z Kowna, że według wiadomo-|cjalnego potwierdzenia
ści z wiarogodnych źródeł, gabinet! mości dotychczas niema,

Upały w Rio de Janeiro

Nr, 61
“

 

golidnrność Głoch z narodowa Hiszpanią
Uchwały Wielkiej Rady Faszystowskiej

|więzami języka, religii i historii.
| Ministrowi srpaw zagranicznych
poleca zakomunikowanie w drodze
oficjalnej tej uchwały rządowi gen.

| Franco. ;
|| Wielka Rada Faszystowska po
| wysłuchaniu expose min. spr.. zagr.
| па temat włoskiej polityki zagra-
|nicznej całkowicie ją aprobowała.

Q Międży Sobą
|dzy dwoma oddziałami milicjantów,
w której wyniku miało polec 87 mi-
licjantów, zaś 127 raniono.

W MALADZE CZERWONI ZA-
MORDOWALI OKOŁO9.000 OSÓB

MALAGA. 2.3. Dochodzenia o-
ficjalne ustaliły, że podczas rządów
czerwonych w Maladze, zamordo-
wano w Maladze z rozkazu różnych
komitetów komunistycznych  prze-
szło 8.700 osób, w tym dużo dzieci,
kobiet i starców. W Puente Genil
stracono czterech przestępców, któ-
rzy dopuścili się 'wyratinowanych
zbrodni na rozkaz miejscowego
przewódcy komunistycznego.

KATOLICY IRLANDCY NA RZECZ
KOŚCIOŁA W HISZPANII
PAMPELUNA. 2.3. Katolicy ir-

landcy złożyli na ręce kardynała
Goma kwotę , 32.000 funtów na po-
trzeby kościoła w Hiszpanii. Ks. kar
dynał w porozumieniu z wyższym
klerem oadał tę kwotę do dyspo-
zycji gen. Franco, który, polecił za-
kupić za całą kwotę materiał sani-
tarny, lekarstwa i opatrunki. Wszyst
ko to zostało zakupione w Dublinie
i biskup irlandzki Dhasos pobłogo-
sławił nabyty materiał,

 

 
zdrowego: rozsądku

ne gospodarcze położenie żydów w
|Polsce. Wyraził on przekonanie, że
|należyj uczynić wszystko, aby rząd
„St Zjedn. umożliwił zwiększenie

raził pesymistyczny pogląd na obec- | kontygentu emigracyjnego z Polski.

odał się do dymisji
Tubelisa podał się do dymisji. Ofi-

tej wiado-

|wysuniętych, jak w stanie Sao Pau:
|lo panusą silne upały do 35 st.. W.
|stanach północnych jak Ceara,
gdzie do „niedawna panowały susze,
|przed którymi ludzie uciekali tysią-
|cami, spadły obecnie tak ulewne
| deszcze, że ruch kolejowy w okoli-
|cach stolicy stanu Fortaleza, musiał
kio przerwie.

prochu w Pionkach
23 osoby ranne, 3 zmarty

ny, a 3 osoby lżejsze. Pogotowie le-
karskie  przewiozło rannych do

w |szpitala w Radomiu. 4 z zmarły
na skutek odniesionych aleczeń.
Pożar został stłumiony. adze są-
dowe i bezpieczeństwa prowadzą



 

Stało się modnym w ostatnich cza-
sach odróżnianie „Polski A“ i „Pol-
ski B', To przeciwstawienie opiera
się na geograiicznej podstawie. Ale
równolegle do klasyfikacji, które
biorą za punkt wyjścia terytorium
państwa, możnaby wziąć pod uwagę
i budowę społeczną Polski, dokonać
niejako pionowego jej przekroju.
I tu znajdziemy różne pierwiastki; i
tu moglibyśmy mówić o Polsce A i
Polsce B już w innym zastosowaniu
tej terminologii.

Oczywiście, nie mamy na myśli
utartych szablonów klasowych, ani
też bardzo zresztą prostego podziału
społeczeństwa według gałęzi pro-
dukcji Ale bodajże najbardziej ak-
tualną się staje przeciwstawność tej
części społeczeństwa, która żyje z

„_ funduszów publicznych i tej, która
żyje z pozapaństwowej pracy) zarob-
kowej. Moglibyśmy powiedzieć: Pol-
ski pensyjnej i Polski płacącej po-
datki,

Nie chcemy wytwarzać demago-
gicznych nastrojów, ani też uprasz-
czać sobie nozumowanią. Państwo
musi mieć liczne zastępy tych, któ-
rzy utrzymują się z publicznego gro-
sza; bez tego nie byloby nowoczes-
nym państwem. Piszący te słowa,
również należy do Polski „pensyjnej”
i nie pragnie dyskwalifikować swego
zawodu. Jednakże rozstrzygające
znaczenie ma okoliczność, jaki jest
stosunek jednej grupy społecznej do
drugiej; czy między nimi istnieje
zdrowa równowaga.

Wiadomo dobrze, że tej równo-
wagi dziś nie ma, że zbyt wielu lu-
dzi żyje z funduszów publicznych, że
gospodarstwo ugina się pod ciężarem
pensyj, emerytur, rent itd, Ale
spojrzyjmy na tę sprawę z szerszego
punktu widzenia, nie zajmując się w
tej chwili zagadnieniem skarbowym.

Oto wytwarza się szkodliwa psy-
chologia pensyjna. Znajduje swój
wyraz najpierw w fakcie, że w wielu
sterach wolna działalność zarobko-
wa, niezależna przedsiębiorczość, u-
chodzi za coś niższego społecznie,
jeżeli już nie za coś podejrzanego.
Kto prowadzi gospodarstwo na wla-
sny rachunek, ten rzekomo nie służy
państwu; bo „społecznie” pracuje
się w  przedsiębiorstwie państwo-
wym, albo na urzędzie. Ta psycho-
logia zwraca się nie tylko przeciw
większemu Ikapitalowi, lecz i zwy*
czajnej pracy zarobkowej kupca czy
rzemieślnika, których traktuje się z
pewnym odium, jako „drobnomiesz-
czaństwo”.

Biurokracja rozrosła się u nas nie
tylko pod względem ilościowym. Al-
bowiem nastroje, właściwe biurokra-
cji, wywarły głęboki wpływ na spo-
łeczeństwo. Uważa się, że to społe-
czeństwo potrzebuje wszechstronnej
opieki, że każdego obywatela trzeba
prowadzić za rękę, nadzorować, że
trzeba mu z góry narzucać idee i
zasady postępowania. Pod wpływem

"tej psychologii, nie wierzy się w siły

narodu, a wierzy się w przymus, roz-
porządzenia i okólniki, 

it IO KIII OIS

Z Komisji budżetowej Sejmu
WARSZAWA 2,3. W, dniu dzisiej-

szym komisja budżetowa sejmu o-
bradowała nad projektami posłów
Ostałina, Jurkowskiego i Hoiimana
dotyczącymi zmian w ustawach o
zaopatrzeniu emerytalnym  funkcjo-
nariuszów państwowych i wojsko-

Sprawozdanie o tych wnioskach
złożył p. Ostafin, Wnioskodawcy
chodziło o to, aby dzięki jego nio-
weli zniknęło pojęcie emeryta zabor
czego i aby poprawić los emerytów
najniżej uposażonych, nie naruszając

w. niczym równowagi budżetowej i
szanując prawa nabyte. Nowela p.
Ostalfina jest jednak tylko fragmen-
tem i, jak podkreślił sprawozdawca,
generalne zatwierdzenie sprawy
emerytów musi znaleźć swe roz-
wiązanie w postaci nowej ustawy
emerytalnej.

Wi dyskusji krytykował ostro
projekt pos. Pcholczyk-proponując
częściowy powrót do ustawy z ro-
ku 1923,

W. glosowaniu przyjęto projekt
pos. Ostalina,

 

Obowiqgzeh małżeństwa I potomston
we Włoszech

-Wychodzaca we Włoszech „Ga-
zetta del Popolo”, ogłasza artykuł

' pióra lb. min. finansów de Steiani,
‹ *który, wychodząc z założenia, że za-
warcie związku małżeńskiego oraz
posiadanie potomstwa, jest nakazem

moralnym i obowiązkiem politycz-
nym każdego obywatela, domaga się,
aby na straży obu tych obowiązków

ustanowiono sankcje karne. Obowią-

zujące ustawodawstwo  faszystow-

skie jest w tej dziedzinie, zdaniem
autora, zbyt liberalne. Premie mał-
żeńskie, darmowe podróże poślubne
i zapomogi dla licznych rodzin nie
wystarczają. Należy, wprowadzić o-
ibowiązek małżeństwa i potomstwa.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy
mógłby być specjalny podatek spad-
kowy, stosowany zależnie od ilości
dzieci, a nawet zupełna konfiskata
majątku, dziedziczonego po starych
kawalerach lub małżeństwach bez-
płodnych, ale środki te dotyczyłyby

pewnej liczby osób zamożnych. To

też autor w konkluzji opowiada się

za specjalnym podatkiem dochodo-

wym, nakładanym na bezżennych

lub bezpłodnych. Ponadto autor żą-
da wprowadzenia specjalnej legity(-

macji rodzinnej, która byłaby, uzu-

pełnieniem legitymacji partyjnej dla

obywateli, nie można bowiem zda-
niem autora przyznawać pełni praw

tym obywatelom którzy nie gwaran-

tują dynamiki ludnościowej, Zarzą-
dzenia te wzmocniłyby znacznie ro-
dzinę, która jest związkiem zarówno

nym i prawnym.
Omówiony artykuł b. min. de Ste-

fani wywołał tu szczególne zaintere-
sowanie, ze względu na. dzisiejsze
posiedzenie wielkiej rady faszystow-
skiej, która zająć się ma m. in. pro-
blematem Źmniejszających się uro-
dzin we Włoszech. 
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Olbrzym francuskiej żeglugi pasażerskiej otrzymuje lżejsze śruby, z któ-
po?|zebranie wszystkich członków,rych każda waży „tylko” 22 tonny,

26

 

" LŻEJSZE ŚRUBY DLA PAROWCA „NORMANDIE*.

podczas gdy 'dawne ważyły
n. >

moralnym i religijnym, jak politycz-|

 

 

Polska pensyjna
W. związku z tym, powstaje ogro-

mne «słabienie życia społecznego.
Wielkie instytucje, nazywające się
„społecznymi, to raczej urzędy, ma-

jące własny system opodatkowania,
przeprowadzony przy pomocy pań-
stwowej administracji, albo wprost

żyjące z subwencyj państwowych.|
Dla wielu ludzi i dła wielu zrzeszeń|
subwencja stanowi rację ich bytu.

Odbierzmy subwencje, a takie zrze-

szenie nie przeżyje tygodnia. Dzia-

łacze „społeczni” — to dobrze nie-

raz płatni iunkcjonariusze. Czasami

organizowanie życia społecznego po-

wierza się wprost władzom admini-

stracyjnym; uważa się, że starosta

jest niejako powołanym z urzędu

przewodniczącym różnych  komite-

tów i związików.

W. parze z tym idzie pogoń zaista-
tymi posadami, za zdobyciem choćby!

skromnej pensji „na pierwszego '.

Wiele pisało się i częściowo słusznie

o „złotym kołnierzu” w: dawnej Ga-

licji Dotychczas jeszcze nie ma u

nas złotych kolnierzy. Ale ta chęć

zdóbycia stałego stanowiska, choćby
nawet licho płatnego, zaznaczyła się

wyraźnie w znacznym bardzo odset-
ku młodszego pokolenia. Nie wszys-

cy chcą ryzykować, podejmować się

trudnej walki życiowej, zdobywać

sobie samodzielne stanowisko. Dla
niejednego adwokata ideałem jest u-

zyskanie stale płatnego „nadzorstwa

prawnego”; niejeden lekarz—ale nie

on zresztą temu winien — marzy 0

tym, by mieć pensję z ubezpieczalni.

Zdarza się nawet, že samodzielny

dotychczas przemysłowiec woli zo-

stać „zetatyzowanym', pójść na pen-

sję w upaństwowionym przedsiębior-

stwie.
Przed Polską stoją wielkie zada-

nia, Wystarczy wymienić sprawę
wyzwolenia naszego gospodarstwa

od iżydów. Nie zdołamy ich usunąć,
jeżeli ugrzęźniemy w psychologii
pensyjnej, jeżeli nie rozwinie sięwol-

na inicjatywa i przedsiębiorczość.

Trzeba nam ducha zdobywczego.|

Trzeba silnych indywidualności, któ-|
re potrafią żyć i rozwijać się, nie li-

cząc na pomoc państwa, na posady i

subwencje.
Wiele nowych dziedzin działal-

ności gospodarczej mamy do zdoby-
cia.. Nie możemy zamyłkać się w na-

szym horyzoncie urzędniczym. Pod

tym względem ogromne znaczenie

ma samodzielna warstwa średnia, w

szczególności polskie mieszczaństwo.

By wyzwolić drzemiące siły, trze-

ba przełamać psychologię „pensyj-

ną'. Od rozwoju tych warstw, które

nie żyją z pensji, ze stałego dochodu

z kasy państwowej, zależy właśnie
przyszłość Polski,

Roman Rybarski.

Dymisja rządu
tinskiego

HELSINGFORS 2.3. W związku
ze zmianą na stanowisku prezyden-
ta republiki, rząd fiński pod się do
dymisji Prezydent Kallio przyjął

dymisję, powierzając ministrom ре!-

nienie funkcyjj do czasu utworzenia

nowego rządu.

Strajk górników
„Ww Pecs

BUDAPESZT 1.3. Po zakończe-
miu strajku głodowego w kopalni
węgla w Pecs, dyrekcja podwyższy”
ła robotnikom płace o 8 proc. ale

równocześnie zwolniła 146 górników
(socjalistów) posądzonych o organi-
zowanie rozruchów. :

Na wiadomość o tym, organiza-

cje robotnicze w całym okręgu gór-

niczym ujęły się za zwolnionymi,

ogłaszając dziś strajk ogólny, który

objął 4 tys. robotników.

Komuniści do Bereży
SOSNOWIEC 2.3. Władze admi-

nistracyjne wysłały za działalność

wyjwrotową do miejsca odosobnie-

nia w Berezie Kartuskiej Majlocha

Renkosińskiego z Będzina,Edwarda

Bigaja z Kazimierza i Edwarda Ga-

wlika z Dąbrowy Górniczej.

LKSSSIA TNA TS MT ANK

Młodz. Wszechpolska
Związek Akademicki U. S. B.

Zarząd M. W. zawiadamia, że Se-
kretariat jest czynny codziennie od

godz. 12 do 13.30 i od 19 do 20.

ZARZĄD MŁ. WSZECHPOLSKIEJ.

We środę, dnia 3 marca o godz.

20-ej w lokalu własnym odbędzie się

Obecność obowiązkowa.

 

MOM
WARSZAWA 2.3. D Sejmu wpły-

nął rządowy projekt ustawy pt.|
Prawo o ustroju adwokatury. Pro-
jjekt zawiera 122 artykuły. W: pierw
jszym rozdziale w przepisach  ogól-
|nych omawiane są pojęcia adwoka-
tury i zakres działania samorządu|
adwokackiego. W rozdziale 2-gim
omawiane są warunki przyjęcia do
adwokatury.

Art. 10 tego rodziału brzmi: „na
listę adwokatów Rada Adwokacka
wpisze tego, kto 1) posiada obywa-
telstwo polskie i korzysta w pełni z
praw cywilnych i obywatelskich,
2) gest nieskazitelnego charakteru,
3) włada należycie językiem polskim
w słowie i piśmie, 4) ukończył uni-
wersyteckie studia prawnicze z
przepisanymi w Polcse egzaminami,
5) odbył aplikancję sądową, zakoń-
czoną przepisanym egzaminem, 6)
odbył następnie aplikację adwokac-
ką, zakończoną egzaminem  adwo-
kackim.
„Liczna aplikacja sądowa i adwo-
kacka nie może być krótszą od 5
lat. Osoby, które conajmniej przez 3
lata pełniły obowiązki sędziowskie
lub prokuratorskie w  Sądach po-  

Dnia 1 bm. odbyło się poświęce-
nie spółdzielni szewców  chałupni-
ków pod firmą

| Spółdzielnię tę założyli szewcy
zrzeszeni w związku robotniczym
„Praca Polska“ — celem jej jest o-|
chrona rzemieślnika przed wyzy-|
skiem żydowskim.

Poświęcenia dokonał w obecno-|
ści przedstawicieli Stron. Narodo-|

delegacja  Chrześcijańskiego  Zw.|
Zaw. Piekarzy, która prosiła o SĄ
terwencję władz  administracyjnych
w sprawie zmuszania przez poszcze-
gólne zakłady piekarskie  robotni-
ków do pracowania w godzinach
nadliczbowych (12, 14 a nawet i 16
godzin na dobę).

W, sprawie tej odbędzie się rów-
nież w dniu dzisiejszym wiec ogól-
nopolski.

4 żydzi wykładają, 5-3

Najdalej wysunięta na północ
Dzisna, a oddzielona od bolszewic-
kiej Rosji tylko rzeką Dźwiną, słusz-
nie czuje się pokrzywdzoną przez |

Kuratorium Szkolne, a to z następu-

jących powodów: S
gimnazjum pracują dwaj ży”

 

dzi Ditrych Arem, wykładający od 8
lat historię i Gustaw (?) Safrin, ger-
manista. Omal nie powiększył grono|
nauczycielskie jeszcze trzeci żyd,
jako praktykant, Samuel Szulman,
przydzielony do gimnazjum dziśnień
skiego przez Kuratorium, ale w koń-
cu lipca 1936 r. nauczyciel-nominat

ANGIELSKI PAROWIEC -ZNIS

„Praca Polska“,

Wczoraj przybyła do starostwa

| ||

nistracyjnych, zwolnione są od apli-
kacji i egzaminu adwokackiego, ale
nie miogą w ciągu 5 lat od chwili o-
puszczenia służby obierać siedziby.
w tej miejscowości, w której ostat-
nio sprawowały swe funkcje.

Od aplikacji sądowej oraz egza-
minów wolni są nadto prołesorowie
i docenci nauk prawniczych, urzęd-
nicy prokuratorii generalnej, którzy
odbyli dwa lata służby referendar-
skiej itp.

Minister sprawiedliwości może
po wysłuchaniu opinii naczelnej Ra-
dy Adwokackiej zarządzić w drodze
rozporządzenia bądź zamknięcie na
czas określony listy adwokatów lub
listy aplikantów adwokackich albo
olbu tych list łącznie w poszczegól-
nych okręgach lub miejscowościach,
bądź ograniczenie liczby  mowowpi-
sanych adwokatów lub aplikantów
adwokackich.

Następne rozdziały omawiają o-
bowiązki i prawa adwokatów, ustrój
i działalność Izb Adwokackich, kom
petencje Naczelnej Rady Adwokac-
kiej, nadzór państwowy, odpowie-
dzialność dyscyplinarną i sprawy,

wszechnych, wojskowych lub admi-dotyczące aplikantów adwokackich.
22

Otwarcie spoždzieini szewcowW
„Praca Polska“

|wego, Nar. Org. Kobiet, Młodzieży
| Wszechpolskiej i Związku Rewizyj-
„nego Spółdzielni, ksiądz Lachowicz,
kapelan „Pracy Polskiej'. Nowa
płacówka mieści się w lokalu przy
ul. Wileńskiej 10. Mamy nadzieję,
że publiczność polska poprze gorąco
tą imprezę, tym bardziej, że za-
równo jakość towaru, robota, jest
pierwszorzędna, jak i niskie ceny

 

|powinny ją do tego zachęcić.

Wilnu grozi strajk piekarzy
Na tle nie przestrzegania ustawy

o czasie pracy oraz warunków umo-
wy zbiorowej oddawna trwa w pie-
karstwie zatarg.

Ponieważ dotychczas żądania
pracowników nie zostały przyjęte
przez właścicieli piekarń i cukierń,
wszystkie związki piekarskie posta-
nowiły proklamować strajk. W
związku z tym na dziś zwołano
wiec ogólnopiekarski, na którym ma
zapaść definitywna uchwała w: tej
sprawie. (m)

Zożodzenie szholnictod dziśnieńskiego
o w drodze na katedrę

nauczycielską przymknęli za komunizm
za działalność komunistyczną został
uwięziony.

_ Szkoła powszechna, licząca 16 od-
działów, jakby dla równowagi posia-
da również dwie żydówki nauczyj
cielki. Jedna z nich Masza Zameli-
nówna uczy nawet śpiewu religijne-
go, a druga Stela Folkienberg jest
wychowawczynią.

Rodzice katolicy złożyli do Ku-
ratorium Szkolnego podanie, pro-
sząc o zdjęcie opieki żydowskich
nauczycieli z uczącej się dziatwy
katolickiej, (m)

 

ZCZONY WYBUCHEM MINY.
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(Podczas podróży z Kiassylii do Airyki południowej — natknął się na mi-

| nę przy wybrzeżu hiszpańskim i został poważnie uszkodzony, 4



 

„WULKAN“
Dziesięć dni trwa już w częstochow

skiej fabryce wyrobów  kuto-lanych

„Wulkan“ strajk okupacyjny robot-

ników - Polaków.

Fabryka należy do kapitalistów ży-

dowskich, którzy zmuszali zatrudnio-

nych w niej giserów do pracy ponad

8 godzin, nie płacąc im za czas nad-

liczbowy i usuwając protestujących,

aby na ich miejsce przyjmować robot-

ników - Żydów.

Ten stan rzeczy wywoływał w fa-

bryce nieustanny ferment, doprowa-

dzając do wybuchu strajku robotni-

ków polskich.
Donosiliśmy już o przebiegu straj-

ku i o ciężkich warunkach, w jakich

strajkujący muszą walczyć z właści-

cielami fabryki i robotnikami - Żyda-
mi usiłującymi strajk złamać. Wszyst

ko to wskazuje, że strajk w.,,Wulka-

nie“ nie jest zwykiym epizodem to-
czących się walk o poprawę bytu. Na-

biera on szerszego, ogólno - narodo-

wego znaczenia i jest, swojego rodza-

ju, symbolem naszej rzeczywistości.

Do walki staje tu robotnik polski o

swoje prawa do pracy we własnym

kraju, o swoją godność prawowitego

syna tej ziemi, o ważne, palące nie-
mal, zagadnienie wyżywienia rosnące-

go w liczbę narodu. Dziś już mamy w

Polsce milionowe rzesze bezrobot-

nych,, niebawem zaczną wchodzić w

życie i szukać pracy nowe roczniki z

pierwszych lat powojennych, w któ-

rych nasz przyrost naturalny wynosił

pół miliona dusz rocznie.

Jednym ż głównych zagadnień po-

lityki narodowej jest wyżywienie tych
rzesz, umożliwienie im znalezienia

pracy w kraju i utrzymania się na

znośnym pozioniie bytu. Trzeba prze-

to tak zorganizować nasze gospodar-

stwo narodowe, aby zadaniom tym

sprostać i uchronić kraj przed groź-

nym niebezpieczeństwem, tkwiącym

w psychice głodnych i zrozpaczonych

mas.
Cel ten będzie osiąśnięty, jeśli ży-

cie gospodarcze przeniknięte zostanie

zasadą, że służy przede wszystkim

zaspakajaniu potrzeb własnego naro-

du. Chlęb i praca w Polsce" przede

wszystkim są dla Polaków i wszelkie
upośledzenie Polaków na rzecz ob-
cych nie może być tolerowane. Tej

zasady, należy przestrzegać wszędzie;
powinno bacznie jej pilnować pań-

stwo i społeczeństwo, nie dopuszcza-

jąc do najmniejszego jej uchybienia.

* Produkcja służy narodowi, a nie

naród produkcji i dlatego interesy

produkcji muszą być podporządkow:.

ne bezwzględnie głównym celom poli

tyki narodowej.

Wychodząc z tego założenia, nale-

ży zmusić kapitał obcy, a co za tym
idzie i kapitał żydowski do podpo-
rządkowania się naszym zasadniczym

potrzebom i nagięcia się do wymagań

wynikających z charakteru naszych

stosunków społeczno - gospodarczych.

W masach robotniczych, zwłaszcza

tej ich części, która nie znajduje się
pod wpływami socjalistów, zrozumie-

nie powyższej zasady jest coraz pow-
szechniejsze, Za przykład służyć mo-
że deklaracja robotników - narodow-

ców, wręczona właścicielom „Wulka-

nu“ p. Landau i Pregerowi,

W deklaracji tej robotnicy ošwiad-
czają, iż „w Polsce praca jest dla Po-

laków i dopóki choć jeden Polak jest
bezrobotny, nie wolno zatrudniać Ży-
dów — chociażby w żydowskiej fa -

bryce“. W słowach kategorycznych i

surowych robotnicy - narodowcy żą-

dają przyjęcia zwolnionych Polaków

i kończą oświadczeniem, że „za straj-

kującymi robotnikami stoi całe społe-

czeństwo polskie”.

Istotnie, za robotnikami walczący-

mi'ochleb dla Polaków, o prawo do
pracy w warsztatach znajdujących

się na polskiej ziemi, o godność i po-

zycję robotnika polskiego w naszym

gospodarstwie naczelnym stoi całe
społeczeństwo polskie.

Nię pozwoli eno, aby robotnika te-
go poniewierano i aby odbierano mu

prawa, które są częścią praw całego
naszego narodu,

Co jakiś czas powraca na porządek

dzienny sprawa przywrócenia Habs-
burgów na tronie austriackim. Oma-

wiano ją niedawno na łamach prasy

francuskiej, która naogół jest temu

powrotowi przychylna Jedni publi-
cyści francuscy sądzą, że przywróce-

nie monarchii w Austrii zapobie-

głoby radykalnie przyłączeniu tego

kraju doNiemiec, inni powołują się

na tradycy 1ą politykę Francji, dą-

żącą do utrzymania narodu niemiec-
kiego w podziałach. Być może, że

zgodziłaby się na powrót Habsbur-

gów Anglia. Poza tym wszakże ma
restauracja tronu Habsburgów w
Wiedniu wielu przeciwników. A więc,

oczywiście, na pierwszym miejscu

Niemcy hitlerowskie; dalej kraje Ma-

łej Ententy; wreszcie Włochy, które

— będąc przeciwne Anschlusowi nie

życzą sobie wcale (i nie życzyły nig-
dy) powrotu Habsburgów do Wied-
nia.
Jak należy się na tę sprawę zapa-

trywać z punktu widzenia interesów
Polski?
Naszym zdaniem nie może tu być

wątpliwości — dla państwa polskiego
odnowienie monarchii austriackiej
jest niepożądane!
Nie możemy się wprawdzie о-

dzić na Anschluss, bo posuniecie się
Niemiec na południe naruszałoby w
sposób bardzo poważny równowagę

sił politycznych w Europie środkowo-
wsch., a jedyny sposób jakiego takiego
przywrócenia tej równowagi przezod
stąpienie Polsce Prus Wschodnich nie
jest w tej chwili aktualny, bo śroził-
by zakłóceniem pokoju, nie tylko na
wschodzie Europy, lecz na całej kuli
ziemskiej, Jesteśmy więc zwołenni-

kami terytorialnego status quo w Eu-

| iw am e

ropie wschodniej. Lecz nie możemy
się pogodzić z tym, by za to zapła-

sburgów. Dlatej „prostej przyczyny.

że Habsburgowie w Wiedniu nie.mo-
gliby się ograniczyć do roli skrom-

nych panujących na małym skrawku

ziemi, do roli szefów państewka,

nie mającego realnych warunków

niezależnego bytu politycznego na

dłuższej przestrzeni czasu. Musieliby

oni wejść na drogę prowadzącą do

„zbierania” ziemi austriackiej oraz
powiększenia terytorium i znaczenia
odrodzonej monarchii. A przecież

Austro - Węgry nie były tworem

całkowicie sztucznym, powstały one

i istniały dzięki warunkom sprzyja-
jącym istnieniu w Europie południo-
wo-wschodniej podobnego tworu po-
litycznego, były w istocie rzeczy na-
rzędziem ekspansji niemieckiej w
kierunku południowo - wschodnim.
Upadek Austro - Węgier był ko-

niecznością historyczną, był wa-

runkiem podziału terytorialnego Eu-
ropy wschodniej na zasadach narodo*
wych. Odbdowa monarchii habs-

burskiej w Wiedniu zagrażałaby nie
tylko intersom państw, które pow-

stały wskutek rozkładu Austro- Wę-

gier, lecz także interesom Polski. Z
punktu widzenia tych interesów

mniejszem złem byłoby przyłączenie

dzisiejszej Austrii do Rzeczy, niż

wejście jej na drośę prowadzaca do
odbudowania monarchii  habsbur-

skiej na południowym wschodzie Eu"

ropy. A to tymbardziej, że nie można

sobie wvobrażać Anschlussu bez po-

| ważn"ch rekompensat na rzecz
| Włoch į Poleki. Wolimy mieć na

| zachód od nas zjednoczone Niemcy

obejmujące całe terytorium zamiesz-

 
 

„Pierwiastek świata jest pierwiast.

kiem myślowym”.

(The stuff of the world ia „mind-
stuff). SPE

tPror Uwow. © Lombridą

„W chwili obeenej zaczyna się zary

sowywać powszechna zgodność docho.

dząca w dziedzinie firyki wprost de

jednomyślności, a wyrażająca się w

mniemaniu, iź strumień wiedzy płynie

ku rzeczywistości nie mechanicznej:

Kto nabywa MATERJALIZM

Jest do nabycia we wszystkich księgarniach książka — Stanisława

Majewskiego, kończąca cykl „Z Tajemnic Bytu”, zawierający dotąd

| „Wszechenergję wobec Materji i Życia”

I! „Duch wśród Materji*

Ё pod tytułem

MATERIALIZM wo::c NAUKI
Jestto wielkie streszczenie przebiegającej w 10-ciu ostatnich latach

rewolucji naukowej, którą niech nam tylko ilustrują 2 cytaty charakte-

ryzujące wielkich badaczów i profesorów:

SKŁĄD GŁÓWNY n GEBETKNERA I WOLFFA w WARSZAWIE
CENAZł.6.

uprawniający go do kupna dwu poprzednich tomów po 2 złote.

wszechświat zał zaczyna się nam

cbjawiać raczej w postaci wielkiej my-

śl, niż wielkiej maszyny”.

„Jeżeli wszechświat jest światem
myśli, to i stworzenie jego musiało być
również aktem myślowym”. :

(If the universe is a universe of
thought, then its erealion must have
been an ае! of thought).

: Sir James Jeans
tPref. Uniw. wwofwdro

WOBEC NAUKI otrzymuje kupon  
  

na Bałkanach I na

Donoszą z Wiednia:

Założona w Berlinie „Unia technicz

na”, stanowiąca naczelną organizację

wielkiego przemysłu niemieckiego, u-

siłuje rozwinąć szeroko zakrojoną

działalność gospodarczą na Bałkanie

i w krajach Bliskiego Wschodu.

W Jugosławii, Grecji, Bułgarii, Ru

munii, Turcji, Egipcie i Persji zakła-

dane są rzekomo samodzielne oddzia

ły „Unii technicznej”. W rzeczywi-
stości są one w pełni uzależnione od

centrali berlińskiej i działać muszą

według otrzymanych z Berlina wska-

zówek, „Unia techniczna” śledzi pro-

jekty inwestycyjne we wszystkich

wymienionych panstwach i wszędzie

zgłasza swoje oferty na wykonanie

planowanych robót w zamian za su-
rowce.

Ostatnio wystąpiła „Unia technicz-

na: w Rumunii z ofertą na budowę

wielkiego mostu na Dunaju w Turn —
Severin. Należność za most miałaby

zapłacić Rumunia środkami „s.
ści i surowcami jak np. naftą. о-

pinii publicznej Rumunii podnoszą

się ostre głosy przeciw oddawaniu w
ręce niemieckie takich robót inwesty-
cyjnych, które mogą być wykonane

przez przemysł krajowy.
Również w Jugosławii i Grecji pod

nosza sie liczne głosy protestu prze -
ciw działalności niemieckiej „Unii
technicznej” Niektóre dzienniki po-
dejrzewają, że „Unia techniczna” ma
nie tvlko gospodarcze. ale i politycz
ne cele na widoku. Akcja „Unii tech-
nicznei" finansowana jest przez nie-
miecki fundusz eksportowy, który u- 

‘м

Zagony gospodarcze Niemiec

 

Bliskim Wschodzie

prawia całkiem jawny dumping.Cie-

kawym jest to, że fundusz eksporto-

Niemiec zasilany jest w dużej mie

rze zyskami, jakie dają zakupy środ-

ków żywności i artykułów surowco-

wych na Bałkanie i w krajach Bliskie
go Wschodu. (Pr.)

3 ;-;

Przeciw projektom
podziału Palestyny

KAIR —PAT— Rada Naczerlna A-
rabska wypowiedziała się bezwzględ-
nie przeciwko wszelkimpo
pe Palestyny na „Kantony”.

rawę tę ma właśnie omawiać w
ekce wielki mufti Amin Al-Hussaj-

ni, który podczas pielgrzymki spotka
się z wielu przędstawicielami świata
muzułmańskiego. Rola Abdu'lli, księ-
cja udzielnego Transjordanii, będzie
również omawiana w Mekce.

mM

Obywatele niemieccy
wydaleni z Sowietów

MOSKWA —PAT— Tass donosi,
że dziewięciu obywateli niemieckich
zostało wydalonych z granic Związku
Sowieckiego. Dwaj z nich oświadczy-
li, że nie chcą wracać do Niemiec.
Wydalenie  dzisiątego obywatela
wstrzymano do czasu załaiwienia for
malności wizowych, 

cić cenę tak wysoką, jak-powrót Hab.

 

kałe przez naród niemiecki. niź Niem-
cy sprzymierzone z Austrią, będącą

narzędziem panowania niemieckiego

na dużym terytorium, większym niż

obszar zamieszkały przez ludność
mówiącą po niemiecku. ;
Sądzimy przeto, że, jeśli chodzi o

Habsburgów, interesy nasze są całko-
wicie zgodne z interesami państw na”

leżących do Małej Ententy, zwłaszcza

zinteresami Czechosłowacii i Jugo”

sławii, Są zgodne także z interesami

Włoch — bo mylą się, lub też świa-

„domie przeinaczają prawdę ci, co. pi-

szą obecnie, że Włochy oświadczały

AUSTRIA i HABSBURGOWIE
się kiedykolwiek za restauracią mo<
narchii habsburskiej w Wiedniu. |

Na zakończenie powiemy, że nia

wydaje się nam, by powrótHabsbur= " Е

gów na tron austriacki był realnem

zagadnieniem politycznym; zbyt wie*«

lu ma i mieć musi przeciwników; prze”

ciwstawia mu sie natura rzeczy, fakt

konieczności trganizacji terytorialnej

Europy na podstawie narodowej. Sko-

ro jednak w ślad za prasą francuską

zajmuje się tym opinia polska, to nie

można było pominąć milczeniem tego

zagadnienia.
S.K.

Przegląd prasy
P. GRYNBAUM O PALESTYNIE

Na zjeździe lewicowego odłamu

(grynbaumowego), organizacji sjoni-

stycznej w Warszawie wygłosił p.

Grynbaum dłuższy referat o obecnej

sytuacji Żydów w Palestynie. Sytua -

cja ta nie jest pomyślna, zdarzają się

tam ciągle jeszcze obi ze teroru a-

rabskiego. P. Manes Fromer stwier-

dza otwarcie w „Piątej rano" (Nr.
61):

„Teror arabski staje się dlanaszych

budowniczych plagą gorszą od dawnej
malarii Emeku.
Już prawie od roku, od pamiętnych

alkos jafskich, dzieło emigracyj-

no - kolonizacyjne doznało zahamowa.

nia, Utkwiło w sidłach i błędnym kole
teroru arabskiego”.

Jakaż na to rada? P. Grynbaum,

członek Agencji Żydowskiej, miesz-

kający w Palestynie i znający dobrze

miejscowe stosunki, nie wierzy w

możność zawarcia porozumienia z A-
rabami. Dopiero — mówi —

„£dy my, Żydzi, będziemy  decydują-

cym i faktycznym czynnikiem w Pale-
stynie, wówczas masy arabskie będą
mogły wypowiedzieć się pozytywnie o
nas, ale do tego czasu te siły arabskie
nie występują nazewnątrz lub nie ma-
ją odwagi występować publicznie”,

To znaczy, że aż do czasu, gdy Ży-
dzi staną się większością ludności w
kraju, trwać będzie walka. Do tej
walki Żydzi palestyńscy nauczeni ze-
szłorocznymi „wydarzeniami, przygoto
wują się teraz metodycznie. Organi-
zują specjalną straż zbrojną w sile 6
tys. ludzi, osobne oddziały dla obro-
ny dróg i mostów oraz straż pogra-
niczną. Liczą się z nowym wybuchem
rozruchów, który może nastąpić np.
po wydaniu orzeczenia przez Komisję
Królewską. Wyniku badań tej Komi-
sji oczekują i Żydzi z pewnym niepo-
kojem i cały ich olbrzymi aparat pro

gandowy puszczony został w ruch,
bypare opinię publiczną W. Bry
tanii dla sprawy ich emigracji.

7. NAPŁYWDOMIAST
Poświęcił p. Grynbaum trochę u-

wagi i Polsce. Przewiduje on, że pęd
wsi do miasta jeszcze się w przyszłoś
ci wzmocni

„I zaczną się procesy, które przy od
pnie centralnym nacisku polity
POZA wytworzą tragiczną

tąd powstać muszą dla Ży-
ów nowe potrzeby, które muszą z

kolei wpłynąć na koniunktury, mające
a decyzję w sprawie Pale-

yny”.
Widzimy, że p. Grynbaum zdaje so

bie sprawę z przymusowego, fatali-
stycznego niemal charakteru emigra-
cji chłopów do miast i wypierania
przez nich Żydów. Wódz sjonistów li
czy się z tym momentem w swej poli-
tyce piesti, Tylko prasa ży-
dowska w Polsce, jak np. „Nasz Prze
gląd” wmawia w siebie i w drugich,
że ruch ten już to jest chwilowy, zwią
zany z kryzysem, już to sztuczny, wy
wołany jedynie agitacją antysemicką.

„CZY KTO WIDZIAŁ
NAPRAWIACZA"...

P. Mackiewicz („Słowo” Nr. 57) u-
waża wejście „naprawiaczy” (i zwią-
zanego z nimi ZZZ) do obozu p. Koca
za niepożądane. Siły ich uważa są rów
ne zeru.

„Czy kto widział kiedy „naprawia-
cza”, mającegowp na wsi w Kra-

kiem, na Mazowszu, na Kua-
wach. —Nigd „ Natomiast powiat Wi
lejski, powiat Dzisieński, Mołodeczań-
ski— a! tam się mówi, że „naprawia-
cze” opanowali wszystkie organizacje
rolnicze, kółka, związek osadników
itd,

Czy kto widział ZZZ w Warszawie,
Łodzi? — Owszem, ale wyłącznie w
fabrykach monopolu, cznie w
przedsiębiorstwach państwowych. Na
tomiast „wielki” przemysł > na
tomiast tartaki Dvrekcji Lasów, nato -

NOGA„„Tam, gdzie pomoc, ingerencja,
wpływ „ względnie czynnika sł
dzy, tam jest naprawiacz. „Naprawa” 

em na naszej machinie pań

stwowej. Jeśli podzielimy organizacje

społeczne na subsydjowane i niesub-

sydjowane, to łatwo skonstatujemy, że

w niesubsydjowanych „naprawiaczy“

niema, a natomiast w subsydjowanych

roi się od nich, jak od much w ulepie".

„Naprawa” — kończy p. Mackie -

wicz — to „pieniądze rządowe, pro<

tekcje rządowe, instrukcje poufne. To

jest jedyna ich siła, ich oparcie, ich

wszystko”. Trzeba zatem „zacisnąć

kurki subsydiów” i powiedzieć „na -

prawiaczom':

„Jesteście poprostu związkiem za-

wodowych działaczy politycznych, je =

steście zjawiskiem wybitnie koniunk =

turalnym, rozrośliście we wpływach i

znaczeniu, ponieważ žerowališcie na

WR. Rząd ma wszelkie dane, że

was zlikwiduje w każdej: chwili, kied

zechce. Pertraktacje z wami są zbęd-

ne“.

Bądź co bądź ciekawe jest przy-

znanie, że typ tych koniunkturalnych

działaczy rozmnożył się tak licznie

dzięki BBWR., a więc w okresie, kie-

dy zalewani byliśmy. potopem frazeo-

logii idealistycznej i moralizatorskiej

w łonie BB produkowanej. Dziś nie

kto inny, ale jeden z wybitnych człon

ków sejmowego BB. demaskuje — ale +

jakże późno! — bezideowość tych fał-

szywych kaznodziejów, którzy przez

11 prawili nam codzienie egzorty na

temat „partyjnictwa“, „egoizmu“ i in

nych popełnianych przez nas grze -

chów. ;

„NOWYCH LUDZI
I NOWE CZYNY“

„Czas“ formuluje žyczenie, by dy-
skusja nad deklaracją p. Koca |

„mogla się rozwinąć w sposób jak naj

pełniejszy, by wyrażenie poglądów mo
gło być, w miarę możności, jaknaj-

mniej/krępowane'. :

Dyskusja naszego dziennika wyra-

zila się wczoraj akurat — bialą pla+

Nie mogąc sami pisać zacytujemy

innych. „Depesza, organ gospodar-

czy, pisze o rozwijanej propagandzie:

„Żadna groźba, ani pro nic tu
nie pomogą. Trzeba jak najprędzej po
kazać nowych ludzi r nowe czyny, U-

lone ze słowami, Trzeba co rycht
lej zadać kłam, iakoby nowa rzeczywi
stość miała coś wspólnego z przesz»
R a zwłaszcza, ze smutnej pamię-
ci BB.".

Gdzież ci nowi ludzie? Pp. Mie-
Paa Starzyński, Hyla, Birkenma-
jer?.
A może Miłguj - Malinowski, Róg,

Smoła?
Wymieniliśmy tych, których nazwi

ska znaleźliśmy w dziennikach w
związku z nową akcją.
A „nowe czyny'? Tych jeszcze w

dziennikaikach nie znaleźliśmy...

CHYBA PRZESADA.

Czytamy w „Kur. Porannym" z 0-
kazji zwołanego przez prez. Starzyń*
skiego zjazdu sanacyjnych „miesz*
czan ':

„Deklaracja ideowa płk. Koca, niby
ształek wrzucony do nasycone

roztworu — wywołała gwałtowne zbu
dzenie się Świadomości społecznej
warstw mieszczańskich. Tych warstw,
które jak rzemiosło, kupiectwo, czy in
teligencja po prostu „nie liczyły się”
dotychczas w dziedzinie zagadnień po
litycznych”.

Nie liczyły się w ciągu 11 lat rzą-
dów pomajowych? Czy to nie za ostre
potępienie obecnego systemu — przez
dziennik, który przecież nie jest... en- -
deckim?

„Dziennik Bydgoski" radził onegdaj
twórcom nowego obozu, by nie wie=
rzyli własnej prasie, bo albo nie ma
onapojęcia o stosunkach w kraju al-
bo zm py nieprawdę. Uwa-
gatanasuwa się dzisiaj, śdy czytamy
o „śwałtownym” zbodożnikisię deja
domości społecznej mieszczaństwa...
Co“ znaczy: „gwaltowne“ zbudzenią|



 

lydi 0 Oarszaole O
Na posiedzeniu Sejmu wdn.24 lu-

tego 1937 r. poseł: żydowski Minc-
berg uskarżał się na panującąwkra-

ju „psychozę ant icką”, na co
poseł Marchlewski odpowiedział: Je-
żeli w kraju w ostatnich czasach bu-
dzi się, po blisko 1000 latach, naro-
dowa myśl gospodarcza, to jest do-
wodem wiellkiej cierpliwości narodu
polskiego.

Poniżej przytoczone wyjątki z
dzieła p. t. „Warszawa“, wydanego
w 1913 r., a napisanego przez Steła-
ma Dziewulskiego, więc autora, któ-
rego trudno posądzać o antysemi-
Łyzm dowodzą, że ani jeden ani dru-
śi poseł nie mają słuszności „Psy-
choza antysemicka” taka, jaka obec-
nie istniała w Polsce od wiekówi
mie jest to żadna „psychoza”, lecz
zdawanie sobie sprawy ze szkodli-
wości żydów, i nie przez 1000 lat
Polacy cierpliwie znosili żydów, lecz
starali się już od stuleci usunąć ich
z Polski.

Str. 66. — W. 1527 r., na skutek
próśb mieszczan, Zygmunt usunął z
miasta i przedmieść żydów, którzy,
mimo dawnych zakazów (a wiąc za
czasów książąt Mazowieckich
przyp. sprawozdawcy), osiedlali się
w Warszawie,i zabronił im zajmo-
wać się handlem i rzemiosłem.

Str. 70—W. 1570 r. Zygmunt Au-
śust, potwierdzając przywilej ojca,
nadany w 1527 r., zabronił ż
pomieszkania, handlu i rzemiosł, za-
równo w mieście, jak i na przedmie-
ściach, zakazał znajdowania się o;

dwie mile dookoła Warszawy, pod
groźbą 'kar pieniężnych i konfiskaty

towarów. Żezwolił im jedynie na

przybywanie do miast 1 prowadzenie
u podczas sejmów.

Str. 95. — W 1648 r. Władysław

IV wydał dekret, którego mocą ży”

dom wzbronione "zostały handel i
rzemiosła, talk w mieście, jak i na

przedmieściach, oraz w promieniu

dwóch mil: wokoło, Warszawy,
karą 2.000 *czerwonych złotych i
konfiskaty towarów. Jedynie w cza-

sie sejmów «wolno było żydom prze-
bywać w Warszawie i trudnić się

handlem.

Str. 133. — Ustawa sejmowa z

1676 r. zatwierdziła dekret przeciw-

ko żydom, który, bez względu na de-
Kret z 1648 r., surowo zabraniający

przebywania w mieście i trudnienia
się handlem i rzemiosłem, mimo te-

žo zakazu, w dużej liczbie w War-

szawie przemieszkiwalii W 1678 r.
wydano powtórnie reskrypt osobny
do magistratu warszawskiego, aby

prawa, wydane przeciwko żydom,
otrzymały jak najprędszą egzekucję,

jakoteż żydów z miasta i okolicy
wyjpędzono: `а

Str. 153. — Stara Warszawa, na
mocy dawnych  przywileów, nie

chciała dopuszczać do osadzania się
żydów w mieście i prowadzenia han-
dlu. Natomiast możnowładcy, jak

książę August Sułkowski, marszałek

rady nieustającej, książę Adam Po-

niński, podskarbi koronny, Józef Po-

tocki, ikrajczy koronny, wiedzeni

chęcią zysku, osiedlali żydów w

swych jurydykach i tworzyli nowe
osady za miastem. Największą z ta-
kich osad była Nowa Jerozolima (za
rogatkami Jerozolimskimi). Na sku-
tek starań magistratu, marszałek
wielki koronny, Mniszech, wydał de-
kret, rusujący żydów z miasta i oko-
licy. W 1766 r. domy w Nowej Je-
rozolimie zostały zburzone.
kowoż żydzi po dawnemu mieszkali
w mieście, gromadząc się obok ko-
szar Ikadeckich na  Krakowsk:m

Przedmieściu... W 1774 r. Mniszech
wydał mowe rozporządzenie, naka-
zujące rugowanie żydów z miasta i

nie oznaczając miejsca, dokąd mają
się przenieść, Żydzi podali prośbę
do króla, lecz nic nie wskėrali...
Sprawa żydowska wpłynęła jeszcze i
później, w okresie Sejmu wielkiego.
Sejm czteroletni ściągnął do War-
szawy wielką ilość żydów. W paź
dzierniku 1788 r. magistrat wyzna-
czył delegację do pilnowania spraw
miasta Warszawy i do podawania
se'mowi dezyderatów. Delegacja o-
m: „Ekspozycję praw miasta
(Warszawy względem żydów oraz od-
powiedź na żącaną przez nich w
tymże mieście lokację”. Memorial
wykazywał, że żydzi są zgubą miast.
że tam, gdzie zdołali wcisnąć się.
zdemoralizowali i zubożyli ludność
chrześcijańską, że niszczą i Warsza-

szawę, do której wdzierają się pod-
stępnie, wbrew prawom obowiązua-
cym; w konkluzji memoriał zwracał
się do króla i stanów sejmowych z
prośbą, „abyz okazji zaszłej sejmu
prolongacji wolnego żydom i obcym
prowadzenia handlu, prolongacja nie
nastąpiła”... W miarę tłoczenia się
żydów do handlu i rzemiosł, przy
równoczesnym zmniejszaniu się za-
robków ludności chrześcijańskiej, ro-

Jedna- |

sło wzburzenie tłumu. IW. dniu 20
marca 1790 r. zebrali się przed ratu-
szem różni rzemieślnicy, głównie
kkušnierze i krawcy i oświadczyli
magistratowi, że, o ile nie postara
się o wypędzenie żydów, oni nie rę-
czą za ich bezpieczeństwo, gdyż cze-
ladź, pozbawiona zarobków i dopro-
wadzona do rozpaczy, gotowa posu-
nąć się do gwałtów... W dniu 2 mar-
ca tegoż roku nastąpiło obwołanie
marszałka koronnego, nakazujące ży
dom wynosić się z Warszawy, za
wylątkiem kupców, którym prawo
pozwalało na pobyt w stolicy pod-
czas sejmu. W kwietniu demonstra-
cje powtórzyły się przed magistra-
tem, gdyž iżydzi, usunąwszy się na
kilka tygodni, powracali chyłkiem.
dó Warszawy i otwierali warsztaty
Ina nowo. Wreszcie w dniu 16 maja
[1790 r. doszło do poważnych rozru-
jchów.. Pospólstwo rzuciło się na
| Tłomackie. Żydzi, broniąc się z za
parkanów, zdołali napad odeprzeć.
Tłum pobiegł wówczas na Pociejów:
(wówczas przy ul. Senatorskiej), roz-
grabiono mienie żydów... Rozruchy,
powstałe na tle sprawy żydowskiej,
wywołały żywe zainteresowanie sta-
nów sejmowych. Sejm polecił spra-
wę tę zbadać i zalecił marszałkowi
wielkiemu koronnemu, żeby w ciąśu

 

nych wiekach
porządku w stolicy i uspokojenia
mieszczań, władze poczęły areszto-
wać włóczęgów i wydalać ich z mia-
sta. Marszałek w marcu i kwietniu
tegoż roku wydał rozporządzenie,
rugujące w na czas limity z
Warszawy, Pragi i ich okolic. W. dn.
8 lutego 1792r. wydane zostało „Ob-
wieszczenie względemżydów”, które
pozwalało pozostać w mieście posia-
|daczom sklepów, piętnastu właści-
<ielom garnkuchni i pięciu piecząt-
ikarzom. Kupiec nie mógł mieć wię-
cej czeladzi nad troje, nie wolno mu
było szynikkować, handlować tandetą,
w niedziele nie wolno było otwierać
sklepów. Z powodu zaszłych wikrót
ce doniosłych wypadków politycz-
nych, prace sejmu wielkiego zostały
przerwane. Wśród blasków oręża
racławskiego musiały pójść w od-
włokę różne sprawy doniosłe i re-
formy państwowe... . Wśród tych
spraw i reforma prawnopolitycznego
położenia ludności żydowskiej pozo-
została nierozstrzyłgnięta.

° A $

Od siebie dodamy, žepo trzecim
rozbiorze Polski, Prusacy: zajęli w
1795 r. Warszawę, ai w 1797 r. uchy-
lili moc obowiązuwiącą praw polskich,
zaprowadzili Landrecht pruski, po-
zwalający żydom nie tylko mieszkać dwóch tygodni ukończył indagację i

winnych ukarał. ..Dla utrzymania
i handlować w Warszawie, lecz i po-
siadać domy.

 

  W piątek, dnia 26 lut:
[wielkiej sali Sądu Okr. w Łomży,
(znalazły swój epilog głośne zajścia

antyżydowskie, jakie wynikły na
tar$u w Zambrowie pow. Łomżyń-
skiego, jesienią r. ub. Na ławie oskar

żonych zasiedli: Marian Wierzbicki,
Stanisław Śledziewski, Wiktor Śle-
dziewski, Jan Żebrowski, Edward
Zaniewski, Marian Krajewski i Fe-

'liks Baczewski. Z wyjątkiemWierz- |

bickiego wszyscy oskarżeni są człon,
kami Stronnictwa Narodowego. |

Sensację wzbudził oskarżony Fe-:
liks Baczewski 65-letni kierownik
koła S. N. w Grzywałach obwodu
Zambrów, bardzo popularny dzia-,

łacz narodowy. . Oskarżeni Wierz-|cja rozpędzała tłum koibami i pał- pod dozór policyjny. Obrona zapo-.

„„A KONSERWA ZOSTALA NA LODZIE
„Szarža“

|

przeciwżebracz
W. Poznaniu odbył się pierwszy

ogólnopolski zjazd przeciwżebraczy.
Zjazd przeciwżebraczy uchwalił

m. i. następujące rezolucje:
Pomoc udzielana w. niewłaściwej

formie demoralizuje jednostkę i
pcha ją na drogę żebractwa zawo-
dowego. Zjazd uważa za pożądane
propagowanie hasła udzielania za-
pomóś przez osoby prywatne nie w.
formie pieniqżnej, lecz w datkach w
naturze lub w bonach.

Zjazd wważa, że jedynie społecz-
nie właściwą i skuteczną jest pomoc
ubogim za pośrednictwem instytucyj
> publicznego, bądź prywatne-

go
Zjazd stwierdza konieczność u-

sprawnienia opieki i pomocy spo-
łecznej i to zarówno publicznej, jak
i prywatnej, do rozszerzenia zakre-
su jej działania i do wydatnego
zwiększenia ogólnej sumy świadczeń
opiekuńczych. Zjazd zwraca się do
wszystkich zw. samorządowych o
zwiększenie liczby urządzeń, służą-
cych do zapobiegania żebractwu i
wiłóczęgostwu, jak domy noclegowe,
domy: pracy dobrowolnej, przytułki i

przytułki pracy itp.
Zjazd wważa, że ponieważ każde

najdrobniejsze nawet nadużycie o-
sób powołanych do administrowa-
nia funduszami społecznymi nie tyl-
ko uszczupla te fundusze, lecz rów-

Walne zgromadze
| Zarząd Polskiego Towarzystwa
|Gimnastycznego „Sokół' w Wilnie,
niniejszym zawiadamia, Że w dniu 7
„marca r. b., w lokalu własnym przy 
| ne Zgromadzenie członków T-wa, na
jktórym : у
;Ц‹бшЁЪеш›@Ш›е‹ішіеwymagana.

|
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Odczytanie protokółu z ostatniego
Walnego Zgromadzenia. 3) Sprawo-
zdanie Zarządu poszczególnych sek-

ji i Komis'i Rewizyjnej. 4) Odczyłta-
nie i przyjęcie preliminarza na rok
1937. 5) Wybory I-go wiceprezesa:

ul. Wileńskiej 10, o godz. 17-ej, od-|
będzie się Doroczne Zwyczajne Wal- |cach. 8) Wolne wnioski.

|

Pierwszy ogólnopolski zjazd
y w Poznaniu
nież podcina zaufanie społeczeń-
stwa do alkcji społecznej, więc do-
maga się obostrzenia kar za te na-

dużycia. °
Zjazd wyraża pzekonanie, że w

walce z žebractwem i włóczęgo-
stwem należy przył instytucjach po-
wołanych do tej walki utworzyć
specialne duszpasterstwo.

W, sprawie walki z zawodowym
żebractwem i włóczęgostwem zjazd
stwierdza, że zwalczanie żebractwa
i włóczęgostwa prowadzić należy w
drodze Ikarno-sądowej. Dlatego też
zjazd wyraża przekonanie, że walkę
z żebractwem zawodowym: i włó-
częgostwem podjąć powinno pań-
stwo. Walka podjęta być winna w
całej Polsce.

Uznając konieczność izolowania
żebraków i włóczęgów oraz uznając,
że wydatki z tym związane winny
być społecznie produkcyjne, zjazd
uważa za konieczne tworzenie о-
prócz domów pracy przymusowej, o-
obozów i ośrodków. pracy. Zjazd
stwierdza również konieczność o-
twierania izb noclegowych w śmi-
nach i w większych osiedlach wiej-
skich oraz wzmożenia i usprawnie-
mia służby bezpieczeństwa licz-
nego w osiedlach wiejskich.

Zjazd stwierdza, że zwalczanie
żebractwa i włóczęgostwa dzieci
musi być traktowane odrębnie.

nie T-wa „Sokół”
|Gniazda. 6) Uzupełniające wybory
zw Zarządu, delegatówdoRa-
dy Okręgu, wybór komisji Rewizyj-
nej i Sądu Horonowego. 7) Zlot
Związkowy w roku bież. w Katowi-

 
Członkowie T-wa, którzy zalega-

obecność, wszystkich człon- |ją w opłacie dłużej niż 3 miesiące, w
myśl art. 14 statutu T-wa nie będą

Porządek dzienny: 1) Zagajenie i| dopuszczeni do udziału w Walnym

wylbór prezydium Zgromadzenia. 2)| Zgromadzeniu, o ile przed terminem
nie uiszczą zaległych składek.

Każdy członek uczestniczącyj w
Walnym Zgromadzeniu, lub przeby-
wający w lokalu T-wa, winien ia-
dać przy sobie legitymację Związ-
Ikową.

(L SKAATI TE TIR TA S IIS

„Za Industrializacju“  donosi, #&

liczne kołchozy na południu Związ-
ku Sowieckiego rozpoczęły już siew

 

Lajścia antyżydowskie W Zanbrowie przed Sądem
ego r. b. na można było uniknąć, gdyby policja | gospodarczą żydostwa, kolby kara-|

Złe horoskopy do siewu
wiosennego w Sowietach

|wiosenny. Tymczasem na stacjach
| maszynowo-traktorowych brak jest
| materiałów pędnych. Sprawa zao-
|patrzenia kołchozów w materiały

y poszczególnych krajów i obwo-
dów odnoszą się do tej sprawy Zi

lika tatarska zaopatrzona jest w
materiały pędne zaledwie w wyso-

pędne przedstawia się źle na tery-
|Eokiaai całego niemal kraju. Kierow-
nic

Boe obojętnie. Naprzykład repu-
L

ikości 50 proc., a'w innych ikrajach
w Zambrowie była mniej czuła na binowe ruchu tego nie powstrzyma- sytuacja przedstawia się jeszcze go-

bojkot gospodarczy, stosowany wo-

bez żydów przez narodowców. Nikt

nie miał zamiaru zajść wywoływać.
Dopiero zatrzymanie oskarżonych
 Śledziewskiego i Zaniewskiego, blo-|rego Marian
kujących sklepy żydowskie, przy-
czyniło się do zaostrzenia i podnie-
cenia wśród zebranych na targu
włościan. Tłum domagał się uwol-
nienia aresztowanych i ujawnienia
powodów: zatrzymania,
byli w tłumie, ale co oni robili ka-

ryg
w kierunku, że  oskanżeni
względnie szli na czele tłumu. Poli-

lją. Wnoszę o uniewinnienie wszyst-
kich oskarżonych.
W dniu następnym o godz. 13-ej

został: ogłoszony wyrok, mocą któ-
ierzbicki został ska-

zany na 8 mies. więzienia z zalicze-

niem tymcz. zaaresztowania. St. Śle-
dziewski, Edward Zaniewski, Jan
pogprowski i Marian Krajewski po 6
mies. więzienia. ' Wiktor Ślecziewski

|

Oskarżenii Feliks Baczewski zostali uniewin-,
|nieni. Krajewskiemu wylkoxanie ka-

odnegó? Zeznania świadków idą ry zawieszono na 2 lata. Wierzbicki,|
stali który przebywa w więzieniu 5-ty|

miesiąc został zwolniony i oddany

bicki i Żebrawski odpowiadają z kami. Nie widzę winy oskarżonych i wiedziała apelację.

więzienia, reszta z wolnej stopy.
Obronę wnosili adwokaci: Konrad
Borowski z Warszawy 1 Adam
Mieczkowski z Łomży.

Oskarżyciel publiczny zarzuca
podsądnym branie udziału w eksce-

sach antyżydowskich, przewracaniu

straganów, biciu żydów i policji. Ża-
den z oskarżonych do zarzucanyc.
mu czynów nie przyznał się. Przez

salę sądową przesunął się korowód
22 świadków dowodowych, w tym
7 policjantów i 17 świadków  obro-
ny. Zeznania policji i żydów były!

niechęcią.

wego zabrał głos pprok. Raszkow-
ski. Prdkurator na podstawie zeznań
świadków analizuje dowody prze-
mawiające, fego zdaniem, za winą
poszczegćlnych oskarżonych. Uwa-

żam — mówił oskarżyciel publiczny,

że w świetle danych dostarczonych
w czasie przewodu sądowego wina

wszystkich oskarżonych została cał-
kowicie udowodniona i wnoszę o
surowy wymiar kary.

Z obrońców pierwsz
mec. Mieczkowski: „Pr.

y przemówił 

dlatego proszę o ich uniewinnienie.
Zabiera głos adw. Borowski:

„Kiedy pan prokurator żądał suro-.
wej kary dla oskarżonych, to muszę
powiedzieć, że ich winy w świetle
przewodu sądowego dostrzec nie
mogę Uprawiali oni tylko bojkot
gospodarczy, Iktėry w świetle o-

przecież dozwolony. Trzeba przejść
na grunt ścisłej «rzeczywistości i
przepisów prawa, które tu jedynie
miarodajnymi być mogą”.

Adw. Borowski omawia zachce

mętne nacechowane w stosunku do wanie policji w dniu krytycznym. | życiu codziennym,

niektórych oskarżonych specjalną Udowadnia, że nie było zbiegowiska budulec, szyby zamiast szkła,
| publicznego, które wspólnymi siła-

Po zamknięciu przewodu sądo- mi dopuściło się czynnej napaści na glowego,
żydów i funkcjonarjuszów P. P., a
może być mowa o napaści indywi-
dualnej. Jeżeli podłoże zajść zilu-
struję rozbitą karabinową kolbą twa
rzą młodego narodowca' Zygmunta
Krajewskiego, stojącego  spokiojnie
na chodniku, to twierdzę, że niesto-
sowne i nerwowe  interweniowanie
policji było powodem wynikłych w
Zambrowie niepokojów.

Jesteśmy Świadkami potężnego
ruchu wyzwoleńczego szerokich mas

Nowe
W. książce dziennikarza  angiel-

skiego Ritchie Caldera p. t. „Naro-
„dziny przyszłości znajduje się fra-
 pujący ustęp o węglu. Autor na pod-

I

h rzecznictwa Sądu Najwyższego jest stawie dokonanych już doświadczeń

i prób wylkazuje, że z węśla nasze-|
go, pospolitego węgla, który taknie ||
|bacznie marnujemy, spalając go ja-
|ko surowiec, możemy otrzymać naj-
| ważniejsze rzeczy, potrzebne nam w

a więc: dom, t. j.

gi i sufity, opał w postaci gazu wę-
: dziej meble, ubranie, na-
wet produkty spożywcze.

O jednym z tych zdumiewają-
cych przeobrażeń węgla, mianowicie
o wyparciu przezeń szikła, donoszą z
Anglii, co_ następuje:

Od 4 tysięcy lat szkło nie miało
współzawiodnika. Obecnie jednak
5-letnich zaledwie próbachAnćlia
pozbywa się nie tylko zagranicznych
soczewek, ale także ich szlifowania
„u siebie.

_ Państwowe

i
{

zakłady chemiczne

ocesu tego chłopskich, które walczą z niewolą Imperial Chemical Industries)  de-

podło,

| rzej. 3

Poza tym w obwodzie odeskim z
1500 wyremontowano zaledwie 40
traktorów. Kołchozy otrzymać mia-
ły plany siewu do dn. 15 b. m., tym-
czasem obwodowy komitet wyłko+
nawczy dopiero obecnie przystąpił
do wysyłania tych planów. Poza tym
obwodowy zjazd rolny nie unormo-
wał siewów poszczególnych gatun-
ków zboża, jak owsa, jęczmienia,
pszenicy, w stosunku do obszarów:
siewnych.

1

 

DAJ GROSZ NA FUNDUSZ .
OBRONY NARGDOWEJ.

szkio
monstrowaly w tych dniach przed-
stawicielom armii, marynarki i łot-
nictwa nowy wynalazek „perspex”.
Jest to coś w rodzaju sztucznej ży-

|,wicy, wydobytej z produktów u-
bocznych węgla w połączeniu z po-
wietrzem i wodą.

Nowy materiał jest czysty i prze-
zroczysty jalk szkło, a przy tym nie
tłucze się, tak że soczewka, sporzą-
|dzona z „perspexu' może padać na
kamień i nie dozna szczerby.

Soczewiki te kosztują ułamek te-
go co szklane, przyczym nie wyma-
gają one dłuższego szlifowania, łecz
w przeciągu kilku minut wyrzyna
się je z płyty perspexowej. Mniej
precyzyjne wyroby odlewa: się zwy-
czajnie.

Nowy wynalazek będzie zastoso-
wany najpierw w lotnictwie angiel-
skim.

Dotychczas Anglia sprowadzała
z zagranicy 90 proc. swego zapo-
trzebowania soczewek optycznych.
Nowy wynalazek przekreśli ten im-
port.

 
|

 



 

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Naogół dość pogodnie.

Nocą wniarkowany, w ciągu dnia lekki

mróz.

Umiarkowane i porywiste wiatry z po-

tudmiowo-wschodu i wschędu.

WIADOMOŚCI KOŚCELNE.
— Rekolekcje dla lekarzy, zor-

śanizowame przez Koło Wil. Z.P.
L. K. odbędą się w czasie od 16 do
21-go marca rb. pod kierownic-
twem ks. prob. dr. W. Urmanowi-

„cza w kaplicy Sodalicyjnej (Zamko-
wa 8, piętro II). Początek konierea-
cji o godz. 19 m. 15, lo wzięcia w
nich udziału zaprasza „wszystkich
lekarzy katolików Zarząd Kotła.

Karty wstępu są do- odebrania
w. księgarni Rutskiego — Wileń-
ska 38.

Z MIASTA.
— Środa literacka w bieżącym

tygodniu nie odbędzie się. Związek
Literatów wspólnie ze Związkiem
Propagandy lurystycznej organizuje
we czwartek 4 marca o godz. 17
w nowej świetlicy pocztowej Domi-
nikańska 15 wieczór humoru regio-
nalnego z Leonem Wołłejką na cze-
le zespołu. Szczegóły w aiiszach.

ŹZ ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sprawozdanie Zarządu Ud-

działu Polskiego Czerwonego Krzy-
ża m. Wilna z balu, urządzonego w
dn. 6 lutego 1937 r. Do dnia 26.11 rb.
do kasy Zarządu wpłynęło: za bile-
ty wstępu, ofiary i z bułetu zł.
2.413,84; wydatkowano zł. 1.297,16.
Zysk stanowi zł. 1.176,68,

Wszystkim Paniom i Panom,
którzy przyczynili się do urządzenia
„Balu” Zarząd składa najserGecz-
niejsze podziękowanie.
— Zarząd Katolickiego Stowarzy-

szenia Mężów im. Św. Józeia w Wil-
nie powiadamia swych członków,
iż zebranie ogólne odbędzie się
dnia 3.ILl br. o godz. 19 (7 wieczór)
w sali Chrześcijańskiego Uniwersy-
tetu Robotniczego przy ul. Metro-
politalnej 1.
— Zebranie Towarzystwa im,

„Kopernika”. We czwartek dnia 4
marca br. o godz. 20-ej w sali wy-
kładowej Zakiadu Biologii USB (ul.
Zakretowa 23) odbędzie się posie-
dzenie naukowe Polskiego TVowa-
rzystwa Przyrodników im. „Koper-
nika”, na którym p. Szczepan Szcze-
niowski wygłosi odczyt pt. „Dzisiej-
sze poglądy na budowę jądra ato-
mu'. Wistęp wolny. Goście mile wi-

.— Na Wainym Zgromadzeniu Ko-
ła Wileńskiego Z. O. R, w dniu 28
lutego r. b., wybrani zostali preze-
sem Spaczyjński Stefan mjr. rez., wi-
cepreżesami: dr. Brokowski Steian
mjr, lek. rez., Jackowski Henryk mjr
s.s., dr. Monikowski ppor. rez., Wal-
czylko'wski ppor. rez. Członkami Za”
rządu: inż. błażejewicz, K. Dąbrow-
ski, Górski ppor. rez, Jackiewicz
z rez,, Juszkiewicz ppor. rez.
ondratowicz por. rez, Kryński

ppor. rez., Mianowski kpt. K.S. rez.,
Orakowski ppor. rez., Stępkowski
ppor. rez, Szutowicz ppor. rez.,
Tchorz ppor. rez., Urban por. rez.
Do Komisji Rewizyjiej: Domański Br.
płk. em., Kiewlicz Cz. por. rez., Kra-
wacki r. rez,
— d Kola Wileńskiego Z.

O. R. podaje do wiadomości czton-
ków, iż w czwartek dnia 4 marca rb.
o godz. 18 odbędzie się ćwiczenie

ikacyjne na temat „Obrona” w
piątek dnia 5 marca rb. o godz. 18
odczyt rtm. Furs Zyrkiewicza pt.
„Sprawy motoryzacji”.

ODCZYTY.
— Tydzień Propagandy Trzež-

wości. Dziś, dn. 3 marca o godz. 6
w „Ośrodku о
odbędzie się odczyt d-ra T. Kota-
czyńskiego pod tyt.: „Choroby ner-
wowe i psychiczne, powstałe na
tle „alkoholizmu”.

Tamže we czwartek 4 marca o
godz. 2 po poł, — odczyt d-ra A.
cłłoczki pt: „Alkoholizm jako

czynnik zwyrodnienia”, tamże w
_ piątek 5 marca, o godz. 6 odczyt
prof. Z. Hryniewicza pt.: „Alkoho-
lizm jalko czynnik zwyrodnienia ra-
sy'. Wstęp wolny.

NADESŁANE.
— Program marcowy w  popi-

arnej restauracji „Zacisze“ zapo-
wiada się jak zwykle bardzo impo-
nująco.

Bogata część tańeczna ze sław-
nym duetem Wierzbiskich i lilipu-
cim Baby and Boy, wspaniałe imita-
cje Giovanelleg'o i wreszcie nie-
zrównane ewolucje 4 Giedroy's skła-
dają się na wytworną i elektowną
całość, która zadowoli gust najwy-
bredniejszych.

Marzec w „Zaciszu“ to jeszcze
krok naprzód ku udoskonaleniu
jedynego w Wilnie lokalu rozrywko-
wego, zasługującego na to miano.

Zdrowia ul. Wielka 46!

| WYPADKI
i — Tragedia wyeksmitowanej. Bezro-

botna Janina Miklis (Zarzecze 9), została

wyeksmitowana z mieszkania z dwojgiem

dzieci. Nie mając dachu nad głową kobieta

zamierzała odebrać sobie życie, Brakło jej

jednak odwagi, wobec czego dzieci porzu-
ciła na pastwę losu w Opiece Społecznej a

sama udała się w poszukiwaniu zajęcia. (h)

— Nieszczęśliwy wypadek z bronią.
Wezoraj woźmy lzby Skarbowej A. Droz-

| dowski (W. Pohulanka 8), manipulując

| bronią ciężko postrzelił się w nogę.

do szpitala św.

  

| Rannego skierowano
| Jakóba. (h)

— Wpadła do wanny z wrzątkiem.

W schronisku „Toz”, przez nieostrożność

|do wanny z wrzątkiem, wpadła posługaczka

| Janina Nowosielska, która odniosła ciężkie

j poparzenia. Skierowano ją do szpitala. (h)
\ — Napad na kobietę. Na przechodzącą

| ulicą M. Maksymową (Tyzenhauzowska 23),

| napadio 3 mężczyzn, którzy ją dotkliwie po
„bili. Jednego ze sprawców napadu Żemcze-

gowa ujęto. (h)

 

  

  

WRAŻENIE POBYTU

W AFRYCE
POD PALMAMI
MA
KTO UŻYWA MYDŁA

     

      
  

    

 

        3” O UPOJNYM ZAPACHU
-P//Ń,- TROPIKALNEJ ROŚLIN»
Kė NOSCI I WYSOKICH
= WALORACH HYGIEN.
© KAWAŁEK 50 GROSZY

HENRYK ŻAK
POZNAŃ

Mydło do golenia
a la cróme „Miallor"

Nr.
daje iłustą i miękką pianę
i uprzyjemnia golenie,

    

  

   

 

   

 

    

    
      

KKUNIKA PUŁICYJNA.
— Kradzież słupów  magistrackich.

Na t. zw. Czarnym Trakcie, niedaleko wsi
Marcińkańce, nieznani sprawcy ścięli 10

słupów elektrycznych na szkodę zarządu

m. Wilna. (h)

— Żydek kradnący jaja. Włościanino-
wi Wł. Dzieńcowi ze wsi Wojciuszany śm.

M. Soleczniki, na ul, Szpitalnej zawodowy

złodziej Berko Peuzel (Szpitalna 8), skradł

z sań 2 kosze jaj.

Włościanin złodzieja dogonił i zamie-

rzał na nim dokonać samosądu, Gdyby nie
interwencja policji, żydek nie wyszedłby
cało z opresji. (h)

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 8.15 powtórzenie sztuki O'Neilla

pt. „Anna Christie“,
— Dwa ostatnie przedstawienia sztuki

„Tajemnica lekarska”, Sztuka Wł Fodora

„Tajemnica lekarska” ukaże się na dwuch
ostatnich przedstawieniach jutro wieczo-

rem i w niedzielę popołudniu po cenach
propagandowych.

— „Człowiek pod mostem'** — oto ty-
tuł sztuki, którą przygotowuje zespół

teatru pod reżyserią Wł. Czengerego na

najbliższą premierę teatru.

— Teatr muzyczny „Lulnia”, Dziś Ja-
nina Kulczycka wystąpi w swej najlepszej
kreacjj w op. Abrahama „Przygoda w
Grand Hotelu".
— 4 marca w teatrze „Lutnia” o g. 4 pp.

odegraną zostanie z udziałem J. Kulczyc-

kiej op. Abrahama „Przygoda w Grand
Hotelu", wieczorem o g. 8.15 op. amery-
kańska „Rose Marie”, również 2 J. Kul-

czycką.

— „Lutnia“ dla dzieci. W niedzielę
najbliższą o g. 12.15 w poł. wystawioną

zostanie po raz pierwszy dla dzieci baśń

według Andersena z tańcami i muzyką

„Księżniczka na grochu”. W bajce bierze

udział zespół studjum baletowego J. Mu-

raszowej.

— Jedyny koncert-recital murzyńskiej
śpiewaczki Katarzyny Rarboro wyznaczono
ny zostął ną niedzielę 7 bm. w „Lutni”,

Z za kotar studio
IWASZKIEWICZ WYSŁOWI-SZTOMPKA

WYGRA
miłość Chopina do ojczyzny

Jednym z najsilniejszych i najistot-
niejszych bodźców twórczości Chopina by-
ła miłość Ojczyzny.

Garstka ziemi, wręczona Chopinowi

przez Elsnera i przyjaciół w chwili, gdy na

zawsze opuszczał Ojczyznę, pozostała mu
na zawsze najdroższą pamiątką. Dola i nie-

dola Polski, do głębi wstrząsają Chopina

i wpływają potężnie na muzykę najpoetycz-

niejszego z kompozytorów. Tęsknota za

krajem, bunt wewnętrzny i ogrom bólu na

wieść o upadku powstania znajdują wyraz
w wielu dziełach chopinowskich. Wspom-
nienia i rozmowy o Polsce z emigrantami,
miłość kraju rodzinnego, cechują każdy

okres jego życia.

Wieczór XI z cyklu „Opowieści o Cho-
pinie „p. t. „Obrazy miłej Ojczyzny” dnia
dnia 3 b, m. o godz. 21.00 poświęcony bę- 

 

   

Jak
Nie wszystkim znany jest wyzysk

biednych wiościąn kresowych, sto-
sowany przez kupców ięśnych ży-
dów podczas wywózki kloców z la-
su. Uchodziło tę dotychczas bez-
karnie, lecz jędnemu z tych kupców,
niejakiemu Szyłowi Mejerowi z Wo-
iożyńskiego powiatu powinęła się
noga i zostanie przez Starostę po-
wiatowego przykiądnie ukarany, a
może nawet i trafi na iawę oskarżo-
nych. Komisarz ochrony lasów pry-
watnych ze starostwa wołożyńskie-
go lustrując lasy parę dni temu zau-
ważył, że na sztukach wywożonych
przez ludność na tartak wspomnia-

kbali mk BOO WREEŻ

dzie tej włąśnie stronie psychiki wielkiego
kompozytora. Stronę literacką audycji о-

pracował wnikliwy i świetny znawca Cho-

pina Jarosław Iwaszkiewicz, część mu-

zyczną wieczoru powierzono Henrykowi

Sztompce.

RADIO UCZY KONSERWOWAĆ MIĘSO
Tajników dobrego gospodarowania do-

mowego, w szczególności sposobów kon-

serwowania mięsa dotyczyć będzie cieka-

wy odczyt radiowy, który Rozgłośnia Po-

znąńska nada na wszystkie rozgłośnie pol-
skie w środę dnia 3 b. m. o godz. 12.50.

Pogadankę tę wygłosi dr. Święcicki p. t.
„Jak komserwować mięso”,

TEATR DLA RADIOSŁUCHACZY
W poniedziaiek 8 b. m. Rozgłośnia Wi-

leńska organizuje w teatrze miejskim na
Pohulance drugie przedstawienie dla ra-

diosłuchaczy.
Odegrana zostanie bardzo ciekawa z

mocno nakreślonymi postacjami sztuka pt.

„Anna Christie“ Eugeniusza ONeil'a ame-
rykańskiego laureata Nobla.

Bilety po cenach specjalnych nabywać

można codziennie w godz. od 12—13 i od
17-—19-ej w księgarni Zawadzkiego przy ul.
Zamkowej za okążaniem aktualnego kwiłu
radioabonamentu. ь

Przedstawienie dla radiosłuchaczy w
teatrze „Lutnia* odbędzie się w piątek

dnia 12 b. m

Polskie Radio Wilno
Środa, dnia 3 marca.

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka z płyt. Dziennik poranny. Informacje

i giełda. Muzyka na dzień dobry. 8.00 Au-

dycja dla szkół. 11.30 Audycja dla szkół.

11.57 Sygnał czasu i hejnał, 12.03 Koncert
zespołu H. Grossmanowej. 12,40 Dziennik
południowy. 12,50 Jak konserwować mię-
so — pog. 13.00 Muzyka popularna. 15.00
Wiadomości gospodarcze. 1515 Koncert
reklamowy. 15.25 Życie kulturalne miasta i
prowincji. 15,30 Odcinek prozy. 15.45 Ope-
retka Offenbacha — Orfeusz w piekle.
16.10 Zagadki muzyczne, aud. dla dzieci
starszych. 16.30 Utwory fortepianowe w
wyk. Olgi Łapickiej. 17.00 Kawaleria na
nowoczesnym polu bitwy, 17.15 Muzyka
salonowa. 17.50 Zniesławienie. 18.00 Poga-
danka aktualna. 18.10 Międzyszkolne kluby
sportowe, 18.15 Wiadomości sportowe.
18.20 Skrzynka muzyczna, prowadzi St.
Węslawski. 18.30 Wspomnienia i dokumen-
ty — Unia lubelska. 18.40 Nowe płyty ze
zbiorów Andrzejowskiego. 18,50 Nadzieje i
troski osadników na Pomorzu — pog. 19.00
„Zamuroweni“ — epizod z książki G. Mor-

cinka, 19,20 Muzyka niemiecka. 19.55 Kon-

cert z powodu 50-cio lecia pracy arty-
stycznej prof. Michała Józefowicza. 20.35
Chwila Biura Studiów. 20.45 Dziennik wie-
oczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00
Opowieść o Chopinie wieczór XI. 21.45 Mu
zyka lekka. 22.40 Melodie taneczne. 22.55
Ostatnie wiadomości dziennika radiowego.

O0tiary
złożone w admin. „Dziennika Wileńskiego"

W czterdziestą rocznicę ślubu na III

Konierencję Tow. šw. Wincentego a Paulo
na Antokolu wWilnie składają H. i J. So-
bańscy zł. 25. Za wysłuchanie przez Radio
w dniu 21 lutego rb. Koncertu Kiepury z
Krakowa składają na bezrobotnych: H. i

„J. Sobańscy zł. 1, p.MariaKozłowska zł. 1.
Dla staruszki wdowy po urzędniku

składa p. H. zł. 2.
Dla „Braciszka“ Z. S. zł. 2.
Dla chorej wdowy z 9-o letnią dziew-

czynką, bezimienni zł. 20, 
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nego żyda wystawione zostały przez
brakarza, również żyda, niebywale
nizkie ceny, I tak na iurmankę wło-
żony był kloc, na którym cena wy-
pisana była 1 zł. 25 gr, odległość, na
którą ma przewieźć iurman ów kloc
wynosi 15 km. do tego dochodzi
przejazd od wsi do lasu, powrót z
tartaku do wsi, czas potrzebny; na
załadowanie kloca na furmankę w
lesie, w rezultacie ów biedak może
wywieźć tylko dziennie drzewo z
lasu jeden raz i za cały dzień prący
własnej, nie rzadko i pomocnika
otrzymuje 1 zł. 25 gr. Odliczając na
dniówikę robotnika 1 zł. pozostaje
25 groszy za pracę konia i jego cało-
dzienne wyżywienie. Gorzej będzie
jeżeli furman weźmie ze sobą po-
mocnika, bo wówczas nie wystarczy
im nawet wynagrodzenia dniówiko-
wego i w rezultacie biedny chłopak
nia tylko satysłakcję, że cały dzień
«z koniem pracował i nic nie zarobił.

Lecz dlaczego. biedna ludność  pomimo tak małych zarobków je-
dzie jednak do lasu na wywóz klo-|
ców. Otóż polega to na tym, że ży-

Angielskie tirmy importujące z
ziem północno - wschodnich drzewo
zamówiły terminowo u polskich do-
stawców większe transporty drzewa
świerkowego. Drzewo to wysłane
zostanie do Londynu w związku z

Tajne gorzeln
Organa Kontroli Skarbowej w

ciągu ub. miesiąca ujawniły na te-
renie Wileńskiego Okręgu Izby
Skarbowej, 37 tajnych gorzelni sa-

U. S. B. —S. N. P.
W: niedzielę, dnia 7 marca br.,

staraniem Bratniej Pomocy Studen-
tów Szkoły Nauk Polit. w Wilnie
przy! współudziale AZS odbędą się
zawody w: grach sportowych pomię-
dzy, ezentacjami młodzieży aka-
demickiej Uniwersytetu Steiana Ba-
iorego i Szkoły Nauk Politycznych
w Wilnie. .

Będą to pierwsze zawody mło-
dzieży akademickiej m. Wilna, lni-
cjatywie organizatorów należy z ca-
łego serca lżyczyć powodzenia. Wi-
leński akademicki teren jest osob-
liwie niewdzięczny dla wszelkiego
rodzaju poczynań sportowych.

Mimo wyników AZS. ilość czyn-
uych sportowców jest bardzo mała.
Wileński akademik daleko odbiega
od typu swego kolegi zachodnio
europejskiego z Oxiordu czy Cam-
bridge, gdzie studenci znajdują czas
ua solidny trening sportowy. Udział
w życiu sportowym wileńskiego aka
demika ogranicza się w większości
wypadków do filisterskiego wylku-
pienia biletu na mecz a w najlep-|
|szym wypadku do pójścia zimą spa-
|= wez na narty albo latem na ka-
jak.

| Na treningach sportowych w
AZS ciągle te same twarze wetera-
nów sportowych i tylko od czasu do
czasu zjawi się jakiś nowy talent
sportowy.

Życzyć trzeba organizatorom о-
becnej imprezy, by zdołali przeła-
mać tę panującą obojętność dla
sportu.

Impreza spotkała się z uznaniem
władz obu wyższych uczelni i wy-
chowania fiz.

Dyrektor Szkoły Nauk Poli-
tycznych dr. Bielkowski ofiarował
cenną nagrodę przechodnią, zaś pan
komendant Ośr. Wyich. Fiz. udzielił
na zawody, bezpłatnie sali Ośrodka
Wych. Fiz. (Ludwisarska 4).

 
  
 

Drzewo z Wileńszczyzny na maszty
Koronacyjne pary angielskiej -

TT
DOBROCI — ZAUFANIE ei VSIECY,

zwykle „spryt* żydowski
Wyzysk przy wywózce drzewa z lasów

 

dek jedzie do wsi i obiecuje za wy-
wóż wyjższą cenę, a później gdy łur-
manki przyjadą do lasu wypisuje
ceny na klocach według swego wi-
uziniisię. W cytowanym wypądku
zapytany furman powiedział, że żyd
zgodził go do wywozu po cenie 3 zł.
za 1 metr sześcienny kioca, z czego
wypacała kwota 1 zł. 47 gr., a żyd
napisał na klocu tylko 1 zł. 25 gr.
obrywając mu z zarobku 22 grosze,
co wyniesie 2 zł, 55 gr. za metr. Za-
pytany przez komisarza  brakarz
dlaczego oszukuje wozaków, wy-
jaśni, (że odlicza po 2 centymetry
na korę, lecz nie powiedział przed-
tem o takiej kombinacji wozakom i
ci dziwili się, że żydowski metr jest
daleko większyaniżeli powinien być
i koń ledwo go uwieźć potrafi, pod-
czas gdy oni sami kupując kloce,
łatwo metrowe wożą. Lecz i zmniej-
szonej ceny żyd nie zapłaci zwykle
Gota, 7oo kwity do
swych znajom s! ów żydow-
skich na towary lub wódkę, lub pła-
ci mliwem u siebie.

Obywatel.

przygotowaniami do uroczystości ko
ronacyjnych. Jest ono przeznaczone
na maszty sztandarowe, które u-
stawione będą na ulicach londy..
skich w czasie przejazduparykró-
„ewskiej. (h) :

ie samogonki |
mogonki. Równocześnie skontisko-
wano kilkaset litrów  samogonki,
oraz preparaty i narzędzia do -pę-
dzenia aikoholu. (h)

 

2port
. Zawody zapowiadają się bardzo
imponująco. Zarówno jak w repre-
zentacji Uniwersytetu tak taki w
reprezentacji Szkoły Nauk  Poli-
tycznych wystąpią czołowi zawod-
nicy, Wilna w grach sportowych. Za-
wody obejmują trzy spotkania: w
siatkówce _trójkowej, siatkówce
szóstkowej i w koszykówce. Walka
będzie zacięta. C. K.

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
TENISOWY.

Wi turnieju międzynarodowym te-
nisowym w Monte Carlo, w grze ро-
dwójnej panów o puchar Butiera, pa-
ra niemiecka Ćramm — Henkel 'po-
konała parę angielską Hughes —
PE 1 . 6:3, :

, finale gry wójnej o pu-
char Beaumont,= ikiBea
gner pokonała parę angielską Jorke
—lngram 6:3, 6:8, 6:3. 3 В

NOWY REKORD PLYWACKL
Na międzynarodowych zawodach

pływackich w: Stokholmie znana pły
waczką duńska Hveger ustanowiła
nowy rekor świata na 880 yardów w
stylu dowolnym, uzyskując wynik
11:16,1 sek. Poprzedni rekord nale-
żał do Amerykanki Kight — 11:34,4
sekund.
Ta sama zawodniczka na tych sa-

wych zawodach ustanowiła nowy re-
kord świata na dystansie 1 miliw
stylu dowolnym 14:12,3 sek. P
dni rekord należał do tej zawodnicz-
ki — Hveger i wynosił 14:35,6 sek.

HOLM PRZESZŁA |||
NA ZAWODOSTWO

Świetna pływaczka amerykańska
i mistrzyni olimpijska z 1932 r. Eleo-
nora Holm, przeszła oficjalnie na za-
wodostwo i wikrótce rozpocznie to-
urnee po miastach Ameryki, zą któ-
re już otrzymała 30 tysięcy dolarów,
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  POLSKI FILM

wspaniały hymn na

Mieczysław CYBULSKI, 
Dziś

Polskie Kino

ŚWIATOWI
GUSTAWIFROEHLIC

film
sezon

#

W rol. gł.

CGIJING
Największa
obsada:

Nadprogram atrakcja i aktualia.

Nasz następny program

О POTĘDZE POLSKI

cześć nowego pokoienia

Płomienne
Serca
W rol. gł. Elżbieta BARSZCZEWSKA,

Junosza-Stępowski, M. Węgrzyn i in.

Rysunkowy dodatek i aktualia

g5,Poraz pierwszy w Wilnie najpiękniejszy i najmelodyjniejszy

„Stradivari“
H 1 SYBILLE SCHMITZ. Koncertowa graartystów,

przepiękna muzyka, fascynująca treść filmu na tle wojny światowej.

Najpiękniejsze widowisko filmowe

_ Król kobiete
Willam Powe!l, Myrna Loy i Luisa Rainer

wszelkie możliwości filmu muzycznego wyczerpane.
Początek seansów: 4.30, 7.
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W rol. gł, SIMONEJPA GOST DY MSZ а®

MATURA SIMON i HERBERT|S
MARSHAL:

(JAN FRLICZKA
WIELKA11,tel. 19-63 WILNO — $-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“)

męską. 5Trykotaże,

damskie. Pończochy. Skarpetki, Parasolki, Fartuszki szkolneWykwintnąbieliznę damską i

nowsze krawaty. Torebki

Bluzki, Swetry, Pulowery,  Naj-

4 gospodarcze. PO Cenach wyjątkowo najniższych

pagia:DIN
EE Gustowne Suknie, bluzeczki, spódniczki, szlafroczki, =

Ostatni dzień

30i 10.30 *v" tygrys.

w filmie „BOLEK i LOLEK,($
e”"tro Priećmii e ra

 

° BRYGRY ®
(BV roli tytut. „SZalan-óOŻEICA * ©

a0000990000060
2-2570507000652064PERYC.

SKUTECZNIE I TANIO OPRYSKASZ

- DRZEWA OWOCOWE

gdy nabędziesz chemikalje w

CENTRALI ZAOPATRZEŃ
OGRODNICZYCH

Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48.

Wypożyczanie opryskiwaczy
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FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

‚ TO WZMOŽENIE REKLAMY

NAJSTARSZE | NAJPOCZYTNIEJSZE PISMOPE

<DZIENNIK OILEŃSKI>
DA WAM ZWIĘKSZEN'E KLIJENTELI PRZI

Administracja czynna: przy ul. Mostowej 1

Ei B cz zz
„kulistów. Poleca naj-grzzyyrwwuRORWEWEZGOOOCEERKOWE,

modelnowsze je.

 

brzydoty.

OGŁOSZENIE.

чеа
ma
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„Kiyipazury
Koguty, indyki i pawie bardziej

się szastają od ptaków, mieszkają-

cych na drzewach, argus jednak robi

ze swoich zalotów prawdziwą pa-
radę. : :

Przede wszystkim wyszukuje sta-

rannie odpowiednie miejsce: jakiś

równy kawałek dżunglowej murawy

i oczyszcza go dokładnie ze zdziebeł

trawy, gałązek i zielska. Nie poprze-
stając na tym, rozgrzebuje każdą

najmniejszą łość gruntu. žebyi

było zupełnie równo, a nawet prze-
tacza kamyłki i żwir na jedną stronę.

Trawę wyrywa dziobem, gałązki

zmiata pazurami Przy większych

łodygach i zielskach pomaga sobie

szyją. Po prostu okręca ją koło u-

partej rośliny — a kark ma silny —

i wyrywa z korzeniami, a potem od-

nosi na bok. Z końcem roboty pla-

cyk o powierzchni trzech do czte-

rech metrów kwadratowych staje się
gładki jak stół bilardowy.

Wtedy tolkuje. Dama, siedząc na
skraju malutkiej polanki, przygląda
się z podziwem. A on stąpa w peł-
nym godności cake-walk'u jak mu-
rzyn na oficjalnym przyjęciu, z roz-
ostartymi okazale skrzydłami, z ol-:
rzymim ogonem, zadartym dumnie
nad grzbietem.

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr,

Bardzo chciałem zobaczyć tę ar-

gusową paradę. Prowadziłem ostroż-

nie Alego przez dżunglę, w kierun-

ku ślicznego dźwięku. Pod koniec

czołgaliśmy się powolutku na rękach

i kolanach, żeby żaden liść nie za-

szeleścił, żadna gałązka nie zachrzę-

ściła, gdyż najsłabszy szmer spło-
szyłby, godujące ptaki.

Przez firankę liści zobaczyłem

otwartą przestrzeń, gołą jak zrów-

nane pole. Pio drugiej stronie, na

wprost mnie, siedziała brunatna sa-

miczka, wlepiając w towarzysza za-

chwycone ciemne ślepki, On tym-

czasem karczował plac pod paradę.

Grunt, choć gładki, nie zadowalał

go. Jeszcze go wyrównywał. Rap-

tem spostrzegłem niebezpieczeństwo,

ale już nie zdążyłem krzyknąć, żeby

ostrzec.

W. środku paradnego placyjku
sterczał kij bambusowy. Śakai,

krajowcy, mieszkańcy dżungli Malaj-

skiej, przepadają za mięsem argusa.

jedne; chwili zorientowałem się,

że lbamibus jest pułapką. Argus o

tym nie wiedział i chciał wyrwać

z ziemi.

Wiydałem 'okrzyk, ale już było za
|późno. Samica spłoszyła się i ucie-

 

 

1, czynna od godz.

przed tekstem i w tekście

 

PRZESTĘPSTWEM
DO SAMYCH SIEBIE jest kultywowanie własnej rzekomej

  

OGŁASZAJCIE SIĘ
„DZIENNIKU WILEŃSKIM.

GiTBDZE

KOBIET W STOSUNKU

Niema kobiet brzydkich, są tylko zaniedba-

ne. Każda twarz posiada cechy swoistego piękna,

które trzeba wydobyć i podkreślić, pomnąc, że dbałość o uro-

dę nie jest kokieterją, a wynika z naturalnego u kobiet poczu-

i cia smaku i estetyki. Dowodnie przekonuje o tem Panie

„„Neo-Kosmetyka“ ul. Jagiellońska 16-6.

 

kła. On szarpnął za kij i przeciął
sobie gardło.

Sakai ponacinali chytrze bam-

bus z dwóch stron, że zrobił się

ostry jak brzytwa. Argus, chcąc się

popisać przed swoją damą, dał gar-

dło, aby wieczorem spocząć w garn-

ku nad ogniem w najbliższym k o m-

pongu. .
—— Jak niedobrze! — szepnął Ali

-- Tuan chciał zobaczyć toko-

wisko. '

— \/тбсйёту па $с1ейКе. Nie mo-

głem się opędzić myśli, że jeżeli te

ptaki i zwierzęta nie padną ofiarą

innych dzikich stworzeń, to przed

zwierzem-człowiekiem się nie uratu-

ją. Nawet malajski sakai musi

walczyć i zabijać, żeby żyć.

—- Teraz blisko sungai — rzekł

miebawem Alli i znaleźliśmy się na

brzegu wielkiej rzeki oceanicznej.

Woda była śliczna, gładka i czy-
sta. W spokojnej, zwierciadlanej po-
wierzchni odbijały się drzewaipną-

cze. Tuż pod powierzchnią pluskało

ĆWIIS
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ga: A myślałem, że te ryby są bez-
piećzne. W myśli miałem ofiarę za

zgubioną. Byłem pewny, że 'orzeł

żeli chce się utrzymać przy: życiu,
może zostać w tej rzece, Wi morzu
może nie — tam są rekiny — ale tu-
taj, w tej rzece, jest największą rybą
i nic mu nie grozi. `

Nagle szybki cień mignął nad wo-
dą. Po bezchmurnym niebie szybo-
wał nad rzeką ogromny orzeł.

Raz w Sabangu, na północy Su-
matry, widziałem powietrzną walkę
dwóch takich orłów nad błękitną za-
toką, Dosłownie rozszarpały się na-

wzajem. Gatunek ten bez mała wiel-
kości amerykańskiego łysego orła,
ma mniejszą głowę, ale dziób ostrzej-
szy i potężniejsze szpony. Żywi się
wiewiórkami, szczurami, nawet mał-
pami. Wogóle nie gardzi żadnym
|zwierzęciem, które może unieść w
powietrze. Ryby łowi tak samo

| bołów. Na wschodzie jest najdrapież-

niejszym ptakiem, prawdziwym wład-
cą powietrza.

Poznałem odrazu, że moje i kan
anjing nie są tak bezpieczne, jak się kilka wielkich ikan anjing z

rodzaju ryb drapieżnych, żyjących w |

wodach Malajskich. likan anjing)

przybywają z morza na łowy i na

tarło do płytkich, słonawych wód
rzeki oceanicznej. Są to duże ryby, |

niekiedy ogromne. Do jedzenia bar-

dzo się nie nadają, chociaż krajowcy, |

gdy trudno o lepsze, nie gardzą i|

nimi, 
9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

J (5 łam.) 40 gr. Ko munikaty zł, 1— za mm.

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia ©

ER sobie prawo zmiany terminu druku ogłoj ini

— To stworzenie jest bądż co!

bądź bezpieczne — pomyślałem. Je- |
 

| chniąwody.

Iszpony sięgnęły w wodę dostatecz-

mi się zdawało. Orzeł odprawiał ło-
wy i z wysokości mógł widzieć ry-

by, poruszające się tuż pod powierz-

Naraz złożył skrzydła i zleciał jak.
kamień z góry na dół z szybkością
pocisku. Rozpostarł potężne skrzy-

dła w ostatniej chwili, gdy już doty-
kał wody. Okrutne, haczykowate

mie głęboko, żeby się wczepić w

|sprawnie, jak amerykański orzeł ry-|

wzbije się i uleci szybko ze zdoby-

czą, która zapewni mu pożywienie

na cały dzień. -
Ale ptak popełnił drobną, śmier-

telną omyłkę. Bijąc skrzydłami, usi-

łował wzlecieć nad wodę. Coś go

jednak trzymało. Długie skrzydła

burzyły wodę na białą pianę — inie

odrywały się od niej, Orzeł t 1
się, skręcał, walczył zaciekle. Pa-

trzyłem z powstrzymanym oddechem,

bo oto, jak gdyby wiedziony niewi-
dzialną siłą, jął się posuwać ku środ-

kowi rzeki, na głęboką wodę.
Wtedy zrozumiałem. Król powie-

trza natrafił na rybę trochę dla sie-

bie za ciężką, a w przystępie żar-

łoczności i okrucieństwa wbił w nią

|szpony tak głęboko, że nie mógł ich
wyciągnąć.  Wiczepiły się między

ości, zatopiły w mięsie nie do wy-

szarpnięcia.
Ryba, walcząc o życie, równie

rozpaczliwie i zacięcie jak orzeł,

wciągała go w głębokąwodę.
Okropny wrzask uderzył w nie-

bo, potężne skrzydła zatrzepotały w
ostatnim zapamiętałym wysiłku i o-

rzeł — król przestworzy — zniknał

pod wodą, w nurtach dżunglowej

rzeki. Nie mając rywala wpowie-

trzu, znalazł przemożnego przeciw-
nika w upatrzonej zdobyczy i znalazł
śmierć, jaką rzadko giną ptaki dżun- grzbiet ogromnego ikana anjin- gli w srogiej walce o byt. (D. c. n.)

ISS SAASISIN STOTIS TT ISTINKLINIS

z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kw artalnie zł. 7. gr. 50, zagranicą zł. 6-—

jednoszp., nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym ка`

yfrowe i tabelaryczne о 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% rniżki. Administracja zastrzega

е przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

„. Odpowiedzialay redaktor: STANISŁAMI JAKITOWICZ,

 


