
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Rok XXI.
 

Wilno, Sobota 13 marca 1937 r.©

 

 

 

fenat zakończył dyskusję nad budżetem
Nowa pożyczka konwersyjna

WARSZAWA 12.3.
kończył dziś trwającą od 5 bm. de-
batę nad preliminarzem  budžeto-
wim na r. 1937/38.

Na wistępie omówiono budżet|
długów państwowych a następnie|
bużżet emerytur i rent inwalidzkich.|

Z kolei Senat przystąpił do roz-|
prawy nad budżetem monopoli |

Sen. Leszczyński zwraca uwagę,|
że obecne spożycie spirytusu na
głowę mieszkańca «w woj. central-|
nych wynosi 1,16 litra, podczas gdy|
w 1912 w tych samych wojewódz-|
twach wynosiło tyllko 1,01 litra. !

Mówca wskazuje, że widzimy w
ostatnich dwóch latach niesłychany
wzrost ilości punktów sprzedaży
detalicznej na wsi. Prawie każda
wieś może sobie założyć taki punkt,
gdyż nie pociąga to żadnych spe-
cjalnych opłat dla sprzedawców.
Idziemy zatem nadal w ułatwieniu
spożycia alkoholu, co powoduje
znaczny wzrost piajństwa. Następ-
nie mówca krytykuje system konce-
sjonowania sprzedaży, stwierdzając,
że większość koncesjonarjuszy nie
prowadzi sprzedaży we własnym
zalkresie, lecz odstępuje koncesję
innym.

Sen. Trockenheim skarży się, że
przy udzielaniu koncesji żydzi nie
są brani pod uwagę. W zakończeniu
zaznacza, że nie chce brać współ- |
odpowiddzialności za obecny stan
rzeczy i w głosowaniu nad budżetem
udziału nie weźmie,

Na zakończenie debaty nad pre-|
liminarzem budżetowym p. wicepre- |
mier inż. E. Kwiatkowski złożył  
Zmiany w redakcji „Kuriera Porqanego

(Telefonem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA 12.3, W „Kurierze
Porannym'* mają zajść dalsze zmiany

personalne.  Uljstępuje mianowicie z

redakcji red. Jan Czarnocki, długo-

letni współpracownik red. Stpiczyń-

skiego, który po zgonie red. Stpi-
czyńskiego objął kierownictwo — ге-

Aresztowanie ludowców

и

wersji polskich zagranicznych poży-|
czełk dolarowych, znajdujących się
|w rękach posiadaczy polskich,
W najbliższych dniach rząd wnie-|

sie Ido izb projekt ustawy, upaważ
niającej Ministra Skarbu do emisji
nowych złotowych obligacyj, opro-
centowanych na 4 .i pół proc. w sto-
sunku rocznym z terminem amorty-
zacji stosunkowo niedługim, gdyż
nie! przekraczającym 25 lat, a prze-|
znaczonych na. dobrowolną kon-
wersję zagranicznych pożyczek do-
larowych. Kurs wymiany  obligacyj
dolarowych w: stosunku do pożyczki
stabilizacyjnej, posiadającej klauzu-
ię wielowalutową, będzie ustalony
według ikursu waluty najmniej zde-
precjonowanej, a zatem najbardziej
ikorzystnej kla posiadacza, W. obec-
nej chwili walutą taką jest gulden
holenderski, którego kurs zapew-
niałby posiadaczom pożyczki stabi-
lizacyjnej, przerachowanie ich pa-
pierów na złote w stosunku ca 7 zł.
za 1 dolar. W. stosunku zaś do in-
nych pożyczek dolarowych przy
wymianie zastosowany zostanie kurs
dolara obiegowego. Poza tym u-
względnione zostaną premie wylku-
pu, zawarunkowane w niektórych
pożyczkach, jak np.: stabilizacyjnej,
wyikup po 103 za 100 a w dillonow-
skiej po 105 za 100.

Po przemówieniu p. Wicepre-
miera Marszałek udzielił głosu sen.|
Lubomirskiemu, który powiedział: |

Mając zamiar głosowania za
budżetem, który nam w całości zo-
stał przedstawiony ido uchwalenia,

     

|
6 |

dakcyjne „Kuriera Porannego", na-

dając mu kierunek jaskrawo lewi-  

Senat  za-| ważne oświadczenie w sprawie kon- niemniej mam zastrzeżenia przeciw
polityce Ministerstwa Rolnictwai
Reform "Rolnych. Polityka rolna
Min. Rolnictwa i Ref. Roln. jest dla
podniesienia produkcji i rozwoju
głnictwa szkodliwa i w logicznym
następstwie niezupełnie bezpieczna
dla państwa, a zarazem wywołując
niezgodę, siejąc „waśń, prowadzi do|
walki klas...
W głosowaniu Senat uchwalił

(projekt ustawy skarbowej wraz z
projektem budżetu na rok 1937/38.
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W poniedziałek dnia 15 marca b. r. o godzinie 9 rano w kościele O.O. Boni-
iratrów odbędzie się nabożeństwo żaiobne za spokój duszy

$. Тp.

WŁADYSŁAWA HOLOWNI
O czym zawiadamia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WETERANÓW KRESOWYCH.

Przed Zjuzdem działaczy wiejskich
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 12.3. Jak już do- Skończy się jednak  prawidopo-
nosiliśmy, w niedzielę odbędzie się | dobnie na kandydaturze wicemar-
w Warszawie zjazd działaczy wiej- | szałka Kielaka.
gkich organizacji płk. Koca. Nie- | Jednym z głównych działaczy

| wiadomo jednak dotąd kto stanie| odcinka wiejskiego jest b. poseł z
na czele tego odcinka pracy nowe- Piasta — Niedbalski, propagandę Rekonwalescencja

min. Becka
Trwająca już od dłuższego czasu

nieobecność w kraju p. ministra
spraw zaśranicznych Becka, który
na skutek choroby musiał się udać
po ostatniej sesjj Rady Ligi Naro-
dów na Rivierę francuską, przedłuży
się prawdopodobnie do końca bm.
Spodziewany| już w początku bm.
powrót p. ministra nie mógł nastąpić
ze względu na to, iż, jak słychać,
$rypa, na którą zapadł swego czasu,
wymaga dłuższej rekonwalescencji
 OBREROPRZZCKAZTSZEJ ETZRERICOSATAN ASTEK AUY

960118 INAWCĄ, NIE LAIKIEMya

PIJ HERBATĘ
„> KOPERNIKIEM“

d
WARSZ. TOW. HANDLU HEREATĄ

| A. Długokęcki, W. Wrześniewski
Spółko Akcyjna

WARSZAWA, BRACKA 23
SKLEP W WILNIE, UL. MICKIEWICZA 21

| śo obozu. Wymieniana kandydatura|prasową objął sen. Róg.
| Jana Dębskiego, b. wicemarszałka|

| sejmu, nie utrzymała się, gdyż nie|

| uwzględniono Jego warunków, a| dział wiejski ma objąć nietylko
PORA i ordynacji wy-| włościan i rolników, ale i ducho-
borczej i powrotu do kraju emi-| wieństwo, nauczycielstwo, osadnic-
grantów politycznych. | two i wszystkich działaczy społecz-Według pogłosek i kan-| jakiediug pogłosek nowymi kan R Słowem, jak widać z zapo-
dydatami na to stanowisko są: gen. | wiedzi zamiary tego odcinka OZN-u
Żeligowski, gen. Galica iprof, By-| są szerokie. °
stroń. Ё

Pomarańcze i żydzi
(Telefonem od własnego „žy

WARSZAWIA 13.3. Na tle woj-| Sprawa przybrała tak poważny
ny domowejw Hiszpanii powstało| obrót, iż firmy owocowe w Polsce
następujące ikłopotliwe zagadnienie: zdecydowały się na zaangażowanie

W. grudniu ub. roku wyjechało z do obrony francuskiego adwokata
Polski ido Hiszpanii 5 kupców - ży-|Thorresa, znanego ze skrajnie lewi-
dów dla zawarcia umów na dosta- |cowych przekonań. Wyjechał on
wę owoców do Polski. już do Walencji, otrzymując za о-

Udali się oni do Walencji i tam|bronę 75 tysięcy fr.
zostali aresztowaniu pod zarzutem Polska placówka
Iszpiegostwa. Walencji stara

| aresztowanych,

Dzisiaj ogołoszony został przez

„Iskrę” komunikat mówiący, iż wy-

konsularna w

się o zwolnienie

 

' 5 e acowy. Po mianowaniu redaktorem Pom šina ofens :

tego pisma p. Goetla, p. Czarnocki z C w

przybrała szerokie rozmiary
redalkcji ustępuje. Dymisję zgłosiła

również p. Janina Hołówkowa.

WOJSKA POWSTAŃCZE ZŁAMA-
ŁY OPÓR NIEPRZYJACIELA
SALAMANKA. 12.3. Komunikat

sterio, pozostawiając na polu bitwy juna, lecz manewr ten zostałszybko
50 zabitych. Kolumna zmotoryzowa- zlikwidowany. Wojska rządowe z

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 12.3. Z Kielc do-| wego zarządu Stronnictwa Ludowe-

noszą o licznych aresztowaniach lu-| go — Bochnia.

(dowców, a m. inn. prezesa powiato-

olicialny kwatery głównej ogłoszony
wczoraj wieczorem, stwierdza, że
wojska powstańcze zupełnie złamały
opór nieprzyjaciela na froncie Gu-
adalajara, pomimo nagromadzonych
tam środków obrony. W ręce pow-
stańców dostały się znaczne ilości
materiału wojennego. Wzięto do nie
woli licznych jeńców, wśród których
znajdują się dwaj włoscy oficerowie

| komuniści, należący do batalionu
| Garibaldi.

 

ZAGADKA TAJEMNICZEGOOKRĘTU WYJAŚNIONA
A     

  
   

| Na ožcinku północnym zajęto
| miejscowości: Veguillas, Monasterio,
| Cogulludo i Membrillera. Na polu
bitwy nieprzyjaciel pozostawił wielu

| zabitych.

| "W dzielnicy: uniwersyteckiej pow
etańcy odparli ataki wojsk  rządo-

"wych, zadając im ciężkie straty. W
Andaluzji szaleje burza śnieżna, u-

| niemożliwiająca wszelkie operacje
| na ironcie południowym.

SEWILLA. 12.3, Queipo de Llano
| zaprzecza wiadomościom, zawartym
| w komunikatach rządowych, W cią-
| gu dnia wczorajszego — jak twier-

' | dzi generał — w Asturii toczyły się
; * | gwałtowne walki. Trzy Udadtówy

2 : Kao = a NS nieprzyjacielskie zostały zdziesiątko
Zagadka okrętu, który od wielu tygodni krążył uwybrzeży francuskich |wane. Na fnoncie Jarama powstańcy
została wyjaśniona. Okręt ten „Mar Cantabrico“, — wiozący olbrzymi | posunęli się naprzód,
transport broni i samolotów dla rządu hiszpańskiego został zatrzymany | Na froncie  Giguenza wojska

przez krążownik powstańczy „Canarias“, powstańcze zajęły Cogolludo i Mona

z
    

 

 | adalajara.
| FRONT 50 KLM.
| PARYŻ 123, Havas donosi z Si-
| guenza: oienzywa powstańcza w
Guadalajara przybrała wczoraj sze-|
rokie rozmiary. Ugrupowanie po-
„wstańców, których główne siły znaj-
dują się na wprost m. Torija, obej-.
mują 50 klm. irontu. Wojska rządo-
„we zostaly w wielkich ilošciach prze
„rzucone z Madrytu i Chinchon, aby
|zagrodzić drogę nacierającym od
północy powstańcom. Na

| wały na południe od Torija rozdzie-
„liė oddziały powstańcze maszerują-
| ce szosą aragońską i doliną Rio Ta-

na posuwa się naprzód drogą do Gu- bardzo ciężkimi stratami,

6 odcinku
|półaocnym wojska rządowe usilo-

„bi 2 wycoialy
|się od uiortyiikowanego obszaru
|Guadalajara. :

| AMBULANSE SZPITALNE OFIA-
ROWANE PRZEZ BELGÓW

| | ANTWERPIA. 12.3, Wezoraj
wielczorem załadowano w tutejszym
porcie na pokład niemieckiego stat-
„ku „Hercules“ 14 samochodów, prze
| znaczonych dla armii powstańczej w
. Hiszpanii Samochokiy te są pierw-
|szym ambulansem szpitalnym, ofia-
rowanym powstańcom przez belgi;-
ski związek „akcji i cywilizacji”.

„ Kalidy z ambulansów nosić będzie
| imię jednego z Belgów, poległych w
Hiszpanii.

Krwawy komunista francuski
na czele sądu wojennego w walencji

PARYŻ. 12.3, „Łe Jour" w arty- | le poza frontem w Albacete. Jak in-
kule swego korespondenta z Hiszpa-| formuje „Le Jour", Marty przewod-
nii, Vilmonina, zajmuje się pożało-
wania godną godną rolą, jaką odgry-
wa w Hiszpanii po stronie rządu w
Walencji, francuski deputowany ko-
munistyczny Marty, słynny przywód
ca buntu we francuskiej flocie wo-
jennej na Morzu Czarnym, w 1917 r.
Marty, który oficjalnie piastuje god-
ność komisarza politycznego mię-
dzynarodowej brygady, urzęduje sta

niczy często posiedzeniom sądu wio-
jennego, odbywającym się w Walen-
cji nad milicjantami, którzy zbiegli
z frontu. Jak oświadcza (dziennik, ci
z milicjantów, którym udało się prze
dostać do Francji, zeznają, iżMarty
w zasadzie skazuje na rozstrzelanie
tych wszystkich, którzy pod jakim-
kolwiek pozorem odmawiają wianią
się czy też powrotu na front,



Tak jest panie Stahi
W. jednym z ostatnich numerów

„Kuriera Porannego" ozwał się gios
p. Z. Stahla, kandydata ma kierow-
nika sektora akademickiego w Ozo-

nie p. Koca.
FP. Stahl nie jest nieznanym czło-

wiekiem „Był ongiś czynnym działa-

czem O. W. P, posłem w  Kllubie

Narodowym w Sejmie, potem zakła-
dał Związek Młodych Narokowców

i razem z garstką członków tegoż

Z. M, N. przeszedł do sanacji. Dziś
na łamach
(który go nieraz brzydko. opisywał)

wygłasza swoje poglądy na polską
młodzież.

Mówi o niej, że „w imię jedności

narojiowej szkolone jest w warchol-
stwie”.

Piękny pogląd w ustach p. Zdzi-

sława Stahia. Bo nie można mieć
doń pretensji, że nie wie o wielkiej

akcji uświadomienia antyżydowskie-

go prowadzonej przez młodzież, że

nie wie o akcji gospodarczej budo-
wania polskich warsztatów pracy;
zapoczątkowanej i też prowadzonej

przez młodzież.
Nie mógł o tym wiedzieć, bo wite-

dy on tego nie robił, on już nie był
miodym maroddowcem, śdy się ta
akcja na wielką skalę zaczęła — on

wtedy był już starym odstępcą sze-

regów narodowych.

Ale p. Stahl wie o „warchol-

stwie”. Wieon, który szerzył zamęt
w naszych szeregach, który usiłował
być rozbijaczem i warchołem.

A może warcholstwem nazywa
p „Stahl to wszystko, co sam przed-

tym: robił?

(sisS IT II ii OOOO

"Wampiry
Korespondent paryski „ll. Kur.

Codziennego” donosi, że
„straż celna w Perpignanie przyłapała

znanego anarchistę i członka barcelońskiej

partii rządowej C. N. T. nazwiskiem Ma-

nuel Castanera Mateu, który przemycał ist-

ny skarb w swych walizach. Było tammnó-

stwo złotych monet i biżuterii, Zaciekawie-

mi celnicy przeszukali drobiazgowo bagaż

anarchisty i znaleźli na dnie worka z brud-

ną bielizną kilkanaście kilogramów złotych

zębów, mostków i szczęk, zwidocznymi

śladami użycia, Były to oczywiście złote

protezy, powydzierane z ust rozstrzelanych

ofiar rewolucji”.

Tych złotych zębów było na 15
kg. Aby zdobyć jeden kilogram tego

złota, trzeba było obrabować 40 tru-

pów. Czyli, że w bagażu owego owe-

$0 anarchisty-syndykalistyj znajdo-

p się złoto z ust 300 nieboszczy-

ów.

 

-_ PRZYGOTOWANIE DO ZLOTU
sokolstwa polskiego

Rok bieżącyw „Sokole rozpo-

czął się i trwa pod znakiem wytę-

żonej pracy i systematycznych przy-

gotowań do wielkiej rewii sokolich

sił, jaką ma być ogólny, „Zlot Sokol-

stwa Polskiego”, mający się odbyć

w dniach od 26—29 czerwca r. b. w

stolicy Śląska, w Katowicach.

Wszystkie gniazda _„sokłble”,

wszystikie okręgi i dzielnice z soko-

lemi władzami związkowymi na

czele, dokładają wszelkich starań by
Zlot ten, nad którym protektorat

przyjął Pan Marszałek Polski Ed-

ward Śmigły-Ryfiz wypadł imponu-

jąco „Wi poszczególnych placówkach

sokolich prowadzi się energiczną

pracę nad zbieraniem funduszów zlo

towych, nad przygotowaniem ówi-

czących do zlotowych występów

zbiorowych, nad umundorowaniem

wyjeżdżających na Zlot, Przedsta-

wiciele wszysikich dzielnic zbierają

SYTUACJA POD

Iiadolid > 95.Va

Obszar zakropkowany — zajęty jest
wskazują kierunek natarcia powsta

gniazda oporu czerwonych.

‚ 5 SF
„Kuriera Porannego |

>. Saragoś:

  

z największych warchołów. Należy

go bowiem zapytać, kto wysyłał o-|

bozowców na ulice Liwowa do de-|
| monstracji przeciw (żydom i staroś-|

cie Klotowi po słynnych zajściach na|
Boże Ciało w 1930 r.? |

| Kto wysyłał akademików na Blo|

| kadę i okupację Aikademii Weteryt|

| narii we Lwowie? : |

! My nie wiemy, ale p. Stahlchy-|

ba wie? |
Był przecież jednym z kierowni-|

"ków Ruchu Młodych we Lwowie. |

Wygodne to były czasy. Można|

| było być przywódcą i kierownikiem
'z za biurka w gabinecie Domu Teich-

| ników.
| Po tym przyszedł okres inny. O-

| kres ciężkiej pracy w terenie,okres

aresztowań, okres Berezy. Tu już p.|

| Stahla nie było.

 

aż

0 naro

A wobec tego p. Stahl jest jednym|

| piętno hańby.

ОНЕа

Wą@

Gdy jego byli koledzy siedzieli w
obozie izolacyjnym, on... siedział już
w sanacji.

Byle przy biurku, byle wygodnie.
Walczył z żydami — walczy dziś

z „endecją”.

Walczył z sanacją — jest
sanatorem.

Był wrogidm B.B.W.R. — dziś
jest członkiem O.Z.N.

Życiei ułatwione, to piękna ideolo-
gia. Dla niego warto uzyskać nawet

dziś

Ale nagrody żadnej.

P. Stahl zaś, prócz złotówek re-
dalktorsikich, nie osiągnie w życiu
nic.

Pomnika mu nie postawią.
Bowiem tylko bolszewicy posta-

wili pomnik Judaszowi.

Strajk kominiarzy
 

Komisja prawno - administracyj-

na Sejmu na posiedzeniu wtorko-

chwaliła projekt posła Żyborskiego,

dotyczący przekazania wycieru ko-

minów i odebrania dotychczaso-

wych uprawnień przemysłowi komi-

niarskiemu, co w konsekwencji pro-

tysięcznej czeladzi  kominiarskiej

przyszłości zawodowej.

Komisja uzupełnia projekt ów

pewnemi poprawkami; charaktery

stycznem wszakże pozostało mnie-

manie, które właśnie postužylo do

powzięcia powyższej uchwały, a mia

nowicie, że majstrowie kominiarscy

korzystają ze zbyt wysokich zarob-

ków.
Tego rodzaju pogląd nie uspra-,

wielliwia bynajmniej odebrania Steian Łochtin

05р

  

odarke
przemysłowi kominiarskiemu jego

ri EREZRWCE

w Łodzi
z posiedzenia łódzkiej Rady Miejskiej

Na porządku dziennym posiedze-|

'mia łódzkiej Rady miejskiej wie! śro-

' dę znalazła się sprawa zaciągnięcia

| pożyczki na pokrycie niedoborów

' budżetowych z r. 1935-36. Wpłynę-

ły mianowicie dwa wnioski o uchwa-

jenie pożyczki na pokrycie 800.000

| zaległości z zeszłorocznego planu

' robót publicznych oraz 1.000.000 zk.

| na niedobory powstałe przy wyłko-

| nywaniu planu inwestycyjnego.

rewolucji
Przed sądem ów anarchista Ни-

maczył się, że działał z polecenia

| partii. i
| Sąd go skazat. Ale nie za rabu-

nek, nie za bezczeszczenie trupów.

Sąd francuski skazał wampira na

karę pieniężną i 1 miesiąc więzienia

za niezadeklarowanie celnikom prze

wożonego skarbu... >

Wśród bohaterstw „proletarjac-

kiej Hiszpanii”, które taki entuz-

jazm wywołały na kongresie Zi

nie trzeba zapominać i o tym bez-

czeszczeniu trupów, które jest —

jak stwierdzają korespondenci—zja-

wiskiem masowym. Opłaci się roz-

strzelać człowieka, który ma złote

zęby. Wprawdzie nie popełnił on

żadnej zbrodni, ale można trupowi

zrabować zęby i korzyść dla rewo-

lucjonistów —jeśli nie dla rewolucji

— będzie oczywista.

|

 
się co pewien czas by radzić nad

stroną 'organizacyjncą Zlotu i by

stwierdzić jak raźno postępują na-

przóji prace przygotowawcze,

Nad całością tych prac czuwa

specjalny komitet . wykonawczyj już

na miejscu w Katowicach, kto

wyłonił ze swego grona szereg sek-

cyj, a mianowicie: propagandową,
przyjęć, |kwaterunkową, aprowiza-

cyjnąc, porządkową, budowianą, fi-
nansową, wiykieczkową i imprez.
Naczelne kierownictwo zlotowych
imprez gimnastycznych spoczywa w
rękach naczelnika Dzielnicy Ślą-
skiej.

Udział w Zlocie, obok wszystkich

„sokolic” i „sokołów' z kraju, za-

powiedziała dotychczas: delegacja
sokolstwa polskiego z Ameryki w
liczbie 400 osób, delegacje sokol-
stwa czeskiego, Jugostowiańskiego

i bułgarskiego. 
MADRYTEM

przez czerwonych. Strzałki czarne
ńców. Linie ząbkowane oznaczają 

Przeciw temu ostatniemu winio-
skowi wystąpił Klub Narodowy, któ
rego mówicy stwierdzili, że w pozy-
cji tej ukryte są wydatki na... umun- :
durowanie wioźnyich  magistrackich,
diety dla zarządu miejskiego, emery-,
tury it. p. Adw. Szwajdler oświad-|
czył, że Klub Narodowy sprzeciwia|
się temu 'wnioskowi, bowiem w ko-
misarycznym zarządzie miasta wy-
datki te czynione były bezplanowo|
i bez aprobaty Rady. Gdy radni z
większości żydowsko - komunistyjcz-
nej usiłowali przerwać dyskusję,
Klub Narodowy opuścił salę obrad,
uniemożliwiając w ten sposób u-
chwalenie! wiaiosku,

Następnie omawiano sprawę po-
życzki 7.200 tys. zł., którą miasto,
zaciągnąć ma na roboty publiczne w
r. 1937. Klub Narodowy głosował za
tym wnioskiem. W dyskusji zabrał
głos mec, Kowalski, który; stwier-
Gził, że Klub Narodowy w r. 1935
prowadził wyraźną i zdecydowaną
politykę samorządową, podczas gdy
obecna większość socjalistyczna 1
odsłoniła jeszcze swego prawdziwe-
go oblicza, Klub Narodowy głosuje
za wnioskiem w sprawie pożyczki

cia nie rozwiąże nigdy socjalizm, że |
sprawa ta może być rozstrzygnięta

tylliko w duchu chrześcijaństwa,
" Następnie Klub Narodowy zgło-

sił wniosek, wzywający Radę Miej-

ską, by rozpoczęła dyskusję nad
preliminarzem budżetowym (jak wia,

domo, większość , socjalistyczno-żyy .

| dowska nie chce rozpocząć dyskusji,

| co spowodować
Rady Miejskiej).

Klub Narodowy zgłosił również
szereg wniosków nagłych, a miano-

wicie: 1) O przemianowanie ulicy
Nowomiejskiej na ulicę śp. Wieśnia-
ka. 2) W sprawie czynienia przez

magistrat zakupów wyłącznie w fir-

mach chrześcijańskich. 3) W sprawie:

zwiększenia funduszu ma roboty

publiczne. 4) O zaciągnięcie pożycz

ki długoterminowej na roboty pu-

bliczne.
Poza tym Klub Narodowy wniósł

intenpelację w sprawie zatrudnienia

przez magistrat urzędników żydów.

 na robóty publiczne z tym jednak
zastrzeżeniem, by zamówienia na
materiały w związku z tymi robota-
mi, czynione były wyłącznie w fir-;
mach chrześcijańskich. Kilub Naro-'
dowy walczy z supremacją żydow-
skięgo kapitału, wówczas, gdy so-
cjalistom sprawa ta jest obojętna.

Mec. Kowalski stwierdził, że na
roboty publiczne możnaby przezna-
czyć z budżetu jeszcze conajmniej
milion złotych, gdyby
budżetu subwencje dla organizacyj
żydowskich oraz niektóre niepo-
tuzebne emerytury,
Przemawia! również adw, Szwajd-

ler, stwierdzając, że sprawę bezrobo|

AREK IZA НЕОНИ Iro asASS

Stronniciwo Narodowe
XOLO ZARZECZE — POPLAWY

Zawiadamia, że w dn. 14 bm. o

godz. 13, w iokalu Koła przy ul. Po-

piawskiej 2 m. 27 odbędzie się ze-

branie członkowskie, Wstęp tylko
za legitymacjami.

KOŁO LANDWARÓW
Zawiadamia, że dnia 14 bm. o

godz. 12 odbędzie się zebranie;

członkowskie z reieratem kol. Her-
manowiczapt.„Deklaracja pik, Ko-

ca”. Wstęp tylko za legitymacjami,

KOŁO NOWA WILEJKA
Za.wiadamia, że dnia 14 bm. o

godz. 13 w lokalu przy ul. Gimna-

zjalnej odbędzie się zebranie człon-

kowskie z rei, kol. Czermaka pt.

„Deklaracja pik. Koca”. Wstęp tyl-
ko za legitymacjami.

KOŁO KOLONIA KOLEJOWA
Zawiadamia, że dnia 14 bm. o

godz. 12 odbędzie się zebranie

członkowskie z rei. kol. Ślesickiego
pt „Cele iołksironiu”. Wstęp tylko
za legitymacjami.

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA
Sekcja  Koleżanex Młodzieży

Wszechpolskiej zawiadamia, że Świę

cone odbędzie się dnia 15 bm. t. т

w poniedziałek 0 godz. 18 w Ośni-
sku Akademickim. Składka 50 śr.

Przesunięcie terminu spowodowane

jest ogólnoakademicką spowiedzią

świętą.

AKADEMICY UWAGA!
Dziś o godz. 19.30 w sali Śniadec-

kich odbędzie się walne zebranie

sprawozdawcze Koła Medyków.

  

skreślono z |

Epidemia grypy, która ostatnio nawie-

dziła nasz kraj, już wygasła, jej nasilenie w

tym roku było wyjątkowo silne i tak groź-

ne, że dziś należałoby zastanowić się, jakie

są sposoby, środki, któreby zabezpieczyły

nas od tej choroby. |

 

ńie dowiedzione, iż grypa robiła najwięk-

|

|
| Wielkie poruszenie wywołała|

wialiomość wśród społeczeństwa|

grodzieńskiego w aresztowaniu b.

starosty grodzieńskiego Zygmunta
Robakiewicza.

PARZE
a

Wstrzymanie premii
zbożowych

Postanowione przez rząd zniesie
nie premii wywozowych dla zboża
wejdzie w życie z dn. 15 b. m. Obej-
muje ono wszystkie produkty roślin-
ne eksportowane z wyjątkiem gro-

chu, dła którego premia będzie nie-
znacznie obniżona, mianowicie do 3

zł, Pozostałe ńolnicze produkty roś-
linne mie będą już od wskazanej wy-
żej daty otrzymy(wały premii wywo-
zowej.

dowości wydawnicze
Ukazała się świeżo broszura dr.

Stanisiawa Cywińskiego p. t. „Na
warsztacie literatury“. Zawiera ona
8 studjów literackich, znanych na-

szym _ czytelnikom z felietonów
„Dziennika Wileńskiego".

Studja dr. Cywińskiego mają dwie
charakterystyczna cechy: konsek-
wentne stanowisko religijne autora i
świetna technika  studjów. Każda
niemal recenzja posługuje się inną
techniką: tu raczej streszczenie, tam
nagólnienie, gdzie indziej mapom-
knienie, tu teorja pisarstwa, tu prak-

tuka. Walory stylu, bogaty materiał

porównawczy czynią z każdej re-

cenzi proł. Cywińskiego studjum

wem większością jednego głosu u-|

wadzi do pozbawienia kilkunasto-,

może rozwiązanie'
| stawiający|

 

„dotychczasowych uprawnień, Jeśli-
|by zarobki przedsiębiorców komi-
niarskich wydawały się zbył wyso-
kie z punktu widzenia interesów
|ogółu ludności, to istnieją środki i
|sposoby aby stawki kominiarskie
| ustalić na poziomie odpowiadającym
| opinii czynnika gospodarczego, tak
jak to się zresztą prakitykowało do
tej pory.

Czeladź kominiarska w całym
kraju zareagowała na powyższą u-
chwałę strajkiem, tłumacząc swe
wystąpienie tem, że, wedle brzmie+-
nia uchwały komisji sejmowej, po
wygaśnięciu udzielonych majstrom
kominiarskim koncesyj, pracownicy

| Ikominiarscy skreśleni będą po ilłu-
S$oletniej praktyce z listy uznanych
zawodów rzemieślniczych  robotni-
ków niewykwaliłikowanych.

Zniszczenie katedry
W MALADZE.

Komisja opiekująca się dziełami

sztuki narodowej w Maladze, zaj-

muje się obecnie ustaleniem  zni-

szczonyłch lub zrabowanych dzieł, |

które znajdowały się w katedrze w

| Maladze. Ustalono dotychczas, że
ramy obrazu,  przedstawiającego
Matkę Boską w kaplicy Matki Bo-
skiej Różańcowej, bardzo  cieka-

wego dzieła w stylu barokowym, zo-

stały zniszczone, W kaplicy Serca

Jezusowego zniknęło wszystko, po-

zostały tylko gołe mury, Z kaplicy

šw „Rafaela zniknęły: obraz, przed-
tego świętego, pędzla

"Ortiza i „Nastawa” z wieku 17-go
| w stylu barocco. W, kaplicy Matki
' Boski Królewskiej nastawa, dzieło

|Pedro de Mena, została zupelinie

| zniszczona. W. kaplicy relikwii na-
| stawa zniknęła, podobnie jak i w ka-

|plicy Chrystusa. Ta ostatnia płosia-

| 4а wielką wartość artystyczną. Zo-
(stała także skradziona urna srebrna,

| ozdabiana złotem, cenny okaz sztu-

| ki jubilerskiej 18 wieku. W kaplicy
„św. Juliana brak nastawy i krzyża

| z drzewa czarnego, który — jak gło-

si legenda — miał należeć do św.

| Jana Bożego. „(OGR

Čai KTO ZOO EDC II is,

Jeszcze © epidemii grypy
sze spustoszenia tam, gdzie nie dbano ©

czystość mieszkania, natomiast ci, którzy

systematycznie zaciągali podłogę zaprawą

„Dobrolin”, a więc dbali o jej czystość, byli

bardziej odpomni. Pamiętajmy więc, że czy-

stość mieszkania, którą można osiągnąć li

Trzeba przyznać, że zosłało bezsprzecz | tylko dzięki idealnej zaprawie do podłóg

„Dobrolin”, to pierwszy krok w walce z

grypą.

 

i

Sensacyjne aresztowanie
b. starosty grodzieńskiego

Robakiewicz poza stanowiskiem

starosty pow. grodzieńskiego, piasto
wał równocześnie godność prezesa
Rady Nadzorczej Komunalnej Kasy,
w której to ujawnione zostały olbrzy
imie nadużycia.

Obecnie w Sądzie Okręgowym w
Grodnie, toczy się proces b. kierow-
ników Komunalnej Kasy. W toku
rozprawy sądowej, wyszły na jaw
brzydkie sprawki prezesa Rady Nad
zorczej Z. Robakiewicza. B. starosta
grodzieński idopuścił się ikrociowych

nadulżyć na stanowisku prezesa Ra-
dy Nadzorczej Komunalnej Kasy, wo
bec czego Sąd polecił aresztowanie
Robakiewicza (h).

Zdrowe, wesołe
dzieci...

Pożywienie dla dzieci musi być pieczo-
łowicie dobrane, posiadać ważne -składniki

odżywcze, a przedewszystkiem łatwo straw

ne, gdyż tylko takie zapobiegają zachorze-

niom żołądkowym i przewodów pokarmo-

wych. Naturalna zawartość żelaza, tłusz-
czu i węglowodanów w potrawach chroni

przed miedokrwistošcią i blednicą. Wresz-
cie zawierać winny potrawy dla młodego
obywatela sole wapniowe i fosforowe: dwa

ważne składniki potrzebne organizmowi do

budowy kośćca i mięśni oraz zapobiegania

krzywiźnie, Wszystkie składniki odżywcze
potrzebne miiodemu organizmowi, zawierają

płatki owsiane KNORR w sianie natural-

nym, stanowiąc niczem nie zastąpioną od-

żywkę dla dzieci, Dlatego przewidująca

matka, której zależy na zdrowiu swych

dzieci i rodziny przyrządzi chętnie choćby krytyczne! wysokiej miary.

IĘGKO P
   

GLSKIE-W POLSKIEJ SZKOLE
POLSKIE ZA @ОМА

codziennie „płatki owsiane KNORR.

POPRZYJ ZBIÓRKĘ NASZKOŁY

 

  



NOWE PLANY
„KOMINTERNU”

Wczorajsze pisma popołudniowe

zamieściły wiadomość z Rygi o decy-

zji „Kominternu” wzmocnienia w r.

b. agitacji komunistycznej w Polsce.

W związku z tym, na posiedzeniu
rady wykonawczej „Kominternu”,

które odbyło się 3 stycznia w Mo-

skwie, uchwalono przeznaczyć 250.000

dolarów na powiększenie funduszów

służących temu celowi i zlecić Pol-

skiej Partii Komunistycznej nawiąza

nie bliższej współpracy z kołami le-

wicowymi, zwłaszcza zaś z ich wy-

dawnictwami periodycznymi.

Pisaliśmy przed kilku tygodniami,

iż w miarę niepowodzeń komunizmu

na zachodzie teren wschodnio-euro-

pejski nabiera dla „Kominternu”
szczególnego znaczenia.

Walka z nacjonalizmem podjęta na

przestrzeni całej Europy przez komu-

nizm i wolnomularstwo pociągnęła za
sobą poważne następstwa nie tylko

dla akcji „Kominternu”, ale i dla po-

zycji państwowej Sowietów. Dopro-

wadziła ona do powstania bloku

państw narodowych, którego głów-

nym wyrazem jest porozumienie an-

tykomunistyczne włosko - niemieckie

i niemiecko - japońskie. Jednocześnie

wzmógł się nacisk dyplomatyczny na

państwa związane przymierzem z So-

wietami, aby przymierze to porzuciły

i tym samym przyczyniły się do izo-

lacji Rosji sowieckiej.

Ten stan rzeczy, będący następ-

stwem dotychczasowych niepowodzeń
ataku na nacjonaiizm, w szczególnoś-

ci zaś załamywania się czerwonych w

Hiszpanii, zmusza, jak nadmieniliśmy,

Komintern do zapewnienia sobie

silniejszej pozycji na terenach geo-

graficznych bliższych Sowietom, mia-

nowicie w krajach Europy wschod-
niej,

Stąd płynie zamiar wzmożenia agi-
tacji komunistycznej w Polsce i de-
cyzja. doprowadzenia u nas-do-pow=

stania wspólnego frontusludowego.

Obok dążeń „Kominternu” regulo-

wanych wymaganiami dyplomacji so-

wieckiej, mamy w kraju takie same

dążenia różnych kół żydowskich, dla

których front ludowy, a w dalszym

następstwie przewrót rewolucyjny

stanowi realny cel wysiłków politycz-

nych. Nie należy zapominać, że komu

nizm jest jednym z narzędzi polityki

światowego żydostwa i że Polska w

planach tej polityki zajmuje czołowe

miejsce. :

Dlatego tež informacje O zamia-

rach „Kominternu“ wzmoženia agi-
tacjiw Polsce i doprowadzenia do

ścisłej współpracy komunistów z ko-

łami lewicowymi zasługują na bacz-

ną uwagę całego naszego społeczeń-

„stwa. Wchodzimy w okres trudny, w
okres zwiększonej aktywności czynni-

ków wywrotowych, wymagającej od

nas nie tylko wielkiej czujności, ale i

zdecydowanej czynnej postawy.
Akcja zapobiegawcza i represyjna

państwa nie wyczerpuje tego zagad-

nienia. Jest ona konieczną i przy

sprzyjających okolicznościach oraz

właściwym kierownictwie musi dać

poważne rezultaty.

Punkt ciężkości jednak leży gdzie

indziej. W takich wypadkach decydu-
jącym jest stan psychiczny społeczeń

stwa, gotowosć jego do walki, świa-
domość pozytywnych celów tej wal-

ki. . т
„Akcji komunistycznej i  frontowi

Judowemu przeciwstawić się zwycię-

sko może jedynie front narodowy,

rozumiany, nie jako manewr. taktycz-

rty, oraz zlepek mniej lub bardziej pa

Pierowych stowarzyszeń, ale jako ży-

wy i głęboki ruch ideowy, mający o-

parcie w masach i zwartą, zdolną do

 ofiarnej walki organizację.
Nasz ruch który z natury rzeczy

powołany jest do tych zadań, musi

wyciągnąć wszystkie konsekwencje z

nowych zamierzeń „Kominternu” о-

raz jego sprzymierzeńców. Rzuconą

rękawicę podejmiemy, celom zaś ży

do - komuny, wyrażającym się w dą-

żeniu do zsowietyzowania Polski,

przeciwstawimy jeszcze kategorycz-

niej niż dotychczas nasz cel politycz-

ny:polskie państwo narodowe.
\

 

Dorożkarze wileńscy
Jak doniosła prasa żydowska, wi-

leńscy dorożkarze wystąpili z postu-
latem przeprowadzenia w Wilnie ści-
słego rozgraniczenia między dorożkar
stwem polskim, a żydowskim. Żądają
onj w szczególności, aby dorożkarze-
Żydzi nosili, obok numeru, specjalne,
obowiązkowe odznaki, któreby poz”
woliły ich narodowość na pierwszy
rzut oka rozpoznać — oraz by mogli
się zatrzymywać tylko na specjalnych
dla nich wyznaczonych postojach.
Trudno się łudzić, by postulaty wi-

leńskich dorożkarzy zostały rychło
formalnie spełnione i urzędowo wpro
wadzone w życie przez magistrat, po-
licję, czy inne władze, do których
wydawanie przepisów, obowiązują-
cych dorożkarzy, należy. Należy jed-
nak mimo to przypuszczać, że — jeśli
podana przez prasę żydowską wiado-
mość jest prawdziwa, oraz jeśli wy-
mienione wyżej postulaty wysunięte
zostały nie przez jednostki, ale przez
odłam wileńskiego dorożkarstwa, sil-
niejszy liczebnie — postulaty te już
nie zejdą z porządku dziennego i zacz
ną stopniowo wchodzić na drogę rea-
lizacii.

Ileż postulatów wysuwano już w
Polsce w sprawie żydowskiej! — Nie-
mal żaden z nich nie doczekał się u-
rzeczywistnienia „z urzędu” — i nie-
mal wszystkie urzeczywistniane są
stopniowo przez samo życie. Na to,
aby przeprowadzić „ghetto” w środo-
wisku dorożkarskim, nie potrzeba
koniecznie obdarzać odrębną odzna-
ką dorożkarzy - Żydów. Wystarczy,
aby odrębną odznakę, świadczącą O
ich narodowości, czy wierze, przyw-
dziali dorożkarze - Polacy. „Pojawie-
nię się na dorożkach napisów „do-
rożka chrześcijańska”, albo chrześci-
jańskich emblematów religijnych —
czego przecież nie sposób zakazać,
nie tylko w dzisiejszej erze „umiar-
kowanego nacjonalizmu” p. Koca, ale
nawet w erze dawniejszej, gdy Żyd u-
chodził nieoma| za filar i uosobienie
„państwowości” — stanowiłoby już
samo iedno olbrzymi krok na drodze
do wprowadzenia „ghetta” w doroż-
karstwie.
A przecież nie da się zaprzeczyć,

że nawet rozgraniczenie postojów, dla
praktycznego wejścia w życie nie-
koniecznie wymaga formalnego zarzą
dzenia władz. Przypomnijmy, sobie
„ghetto ławkowe'” na wyższych uczel
niach, które w wielu uniwersytetach
obowiązuje w praktyce, choć nigdzie
nie zostało wprowadzone oficjalnie.

„Wałki o s-ragany“ nie uregulowa
ły żadne zarządzenia, nie zainauguro
wały żadne biurokratyczne instancje.
A jednak walka te toczy się w całym
kraju, zmieniając w sposób radykal-
ny oblicze naszycł. miast i miasteczek
i strukturę gospodarczą kraju. A to-
czy się ona w granicach legalnych,
nie kolidując ani z prawem formal -
nie obowiązującym, ani z poczu-
ciem prawnym i moralnym ogółu:
zdarzające się na tle tej walki wykro
czenia są wyjątkami potwierdzają”
cymi tylko powyższą regułę.
Tak samo oddzielenia Żydów od  

Polaków w organizacjach i stowarzy-
szeniach — młodzieży akademickiej,
adwokatów, I-karzy, inżynierów, rze-
mieślników, kupców i t. d. — nie
wprowadziła (na wzór hitlerowski)
żadna ustawa, czy przepis konstytu-
cyjny. Wprowadza je samo życie.
Tak samo życie samo wywołało

walkę robotników — Polaków o pra-
wo do pracy w fabrykach, istnieją-
cych w Polsce (a więc w fabrykac]
polskich), ktorych właścicielami są
Żydzi, — czego jaskrawym przykła-
dem jest straik okupacyjny robotni-
ków polskich w fabryce „Wulkan” w
Częstochowie Samo życie oddziela
Żydów od Poiaków, jak oliwę od wo-
dy, w życiu kulturalnym, umysło-
wym, towarzyskim, w prasie, w śro-
dowiskach artystycznych itd.
Wszystkie te fakty przyczyniają się

walnie do rozwiązania sprawy żydow
skiej w Polsce. Wypierają one Żydów
do ghetta, wyzwalają Polskę z pod
żydowskiej: przewagi, lub żydowskie
go wpływu, w dziedzinie politycznej,

 

 

gospodarczej i kulturalnej, wyrywa-
ją Żydom z pod nóg podstawy ich u
nas istnienia, stwarzają dla nich w
Polsce sytuację bez wyjścia i zmusza
ją ich do stopniowego godzenia się z
koniecznością emigracji.
Tak więc, rozwiązywanie sprawy

żydowskiej posuwa się w Pólsce żwa-
wym krokiem napizód, mimo, że nad
tym rozwiązywaniem polityka pań-
stwowa wcale nie pracuje, lub pra-
cuje jedynie w minimalnym stopniu.

Życie i wola społeczeństwa wy-
przedzają tu działanie państwa. Nie
znaczy to jednak, by z udziału pań -
stwa w rozwiązywaniu sprawy żydow
skiej można było zrezygnować na
przyszłość. Bo przy poparciu akcji
społeczeństwa przez planową akcję
państwa, — przy zgodnym wysiłku
obu tych potężnych narzędzi woli na
rodowej, jakiemi są działanie społe-
czeństwa i państwa, — 10związanie
sprawy żydowskiej w Polsce dokona
4d tempie wielokrotnie szybszym.
` ] dokona o wiele gruntowniej.

 

spóźnione olrzeźwienie
polityka hiszpańskiego

Ubolewa gorzko nad tym, że zwalczał narodowców

Na łamach paryskiej „L'Ilustra-
tion' znany przywódca radykałów
hiszpańskich b. minister Lerroux ogło
sił ostatnio zmienione wyznanie,będą
ce jednocześnie ciężkim oskarżeniem
rządu madryckiego i jego stronników.
Lerroux był stuprocentowym repu-

blikaninem, radykałem i masonem,ty-
powym przedstawicielem tego poko-
lenia polityków, dla których hasła
Wielkiej Rewolucji francusk. 1789 r.
wciąż były źródłem niewyczerpanych
marzeń i iluzji: „Mam 73 lata — mó-
wi on — i przeszło 25 lat poświęci-
łem życiu publicznemu. Jako dzien-
nikarz i publicysta głos zabierałem
tylko w pismach republikańskich i nie
inaczej działałem jako polityk. Nigdy
jako przywódca partii nie czyniłem
koncesyj kierunkom politycznym, któ
re nie przyznawały się do idei repu -
blikańskich. Ilekroć nrzemawiałen. w
parlamencie, walczyłem o republike
zasadniczo odmawiałem udziału w
rządach za czasów monarchii, Nie
ma nikogo, kto by namiętniej ode
mnie walczył o ostateczne zwycię-
stwo władzy ludu w Hiszpanii”.
Zrozumiałym jest ból i rozczarowa

nie tego polityka, który mógłby prze-
cież powiedzieć, że jest jednym z
współtwórców dzisiejszego chaosu,
gdy wymarzone przez niego rewolu-
cyjne rządy Hiszpanii nie tylko zmu -
szają jego samego do szukania schro-
nienia poza 4ranicami własnego kra-
ju, ale nad to okrutnie prześladują
stronników dawnegę stronnictwara -
dykalnego. — „Eksterminacyjna wal-
ka przeciw partii radykalnej — pisze
Lerroux—była nieubłagana. W Wa-
lencjł i okolicy pomordowano posłów

ASTONIORTTSATV KTU TT ETO AK AROS OKT

"B. premier australijski Bruce

ministrem obrony Imperium Brylyjskiego
LONDYN (PAT). — Prasa donosi,

że przy mającej nastąpić po korona-
cji rekonstrukcji gabinetu utworzony

ma być specjalny resort, poświęcony
zagadnieniu obrony Imperium Bry-
tyjskiego. Do jego zadań należałoby

sprawa koordynacji wszystkich za-

gadnień obrony w odniesieniu do do-
miniów Imperium Brytyjskiego.

Szczegóły tej organizacji omówio-

ne być mają w toku konferencji im-

perialnej, która odbędzie się wLon-

dynie w pierwszysh dniach czerwca
już pod przewodnictwem nowego pre

miera brytyjskiego Neville Chamber
laina.

Na stanowisko nowego ministra,
który zasiadłby w gabinecie w cha-
rakterze reprezentanta interesów 0-
brony imperialnej, upatrzony ma być
b. premier aus'ralijski, obecnie wy-
soki komisarz Australii w Londvn'e,
Stanley Bruce, dobrze znany w Eu-
ropie, a zwłaszcza w Genewie, jako
przewodniczący Rady Ligi Narodów,
w okresie trudnych komplikacyj r.
1935 i 1936. Bruce jest niewątpliwie
najpopularniejszym przedstawicielem
dominiów w Londynie i nominacja
jego spotkałaby się z powszechnym
aplauzem.

„Konsolidacja” czy „dekompozycja?
Znamienny spór o gen. Żeligowskiego

W wileńskim „Słowie” znajdujemy

bardzo charakterystyczny opis posie-
dzenia Okręsowego Tow. Organiza-

cvi i Kółek Rolniczych w Wilejce. Na

posiedzeniu tym zgłoszono rezolucję,

wyrażającą głębokie ubolewanie z po-

wodu ustąpienia z Wileńskiej lzby

Rolniczej generała Żeligowskiego. Re

zolucia wyraża solidarność z działal-
nością gen, Żeligowskiego oraz stwier

dza, że ustąpienie jeśo musiała spo-

wodować „jakaś niezdrowa atmosie-
ra, wytworzona na terenie Izby Wi-

leńskief”. ` !
W obronie tej atmosfery wystąpił

bardzo gwałtownie _ odkomende-
rowany z Wilna poseł Kamiński, żą-

dając kategorycznie w imieniu potęż-  

nych kół, które „reprezentuje”, wy-

cofania rezolucji, względnie poddania

jej raz jeszcze pod głosowanie. Wy”
wiązała się ostra polemika, po czym

w śłosowaniu rezolucja została przy-
jęta 27 głosami przeciw 13.

P. Kamiński. bardzo zdenerwowa-
nv: oświadczył, że rezolucję uważa za
votum nieufności dla zarzadu lzby i
na znak protestu opuścił zjazd.
Trzeba sobie uprzytomnić rolę,

którą w swoim czasie odeśrał w obo-
zie „piłsudczyków” gen Żeligowski,
by ocenić istotne znaczenie wilejskie-

$o konfliktu. Znamienny to przyczy”
nek do historii nieustannej „dekom-

pozycji”, która trawi sanację wbrew

wszelkim akcjom „konsolidacyjnym“.  

radykalnych, a w niektórych okoli-
cach nawet członków partii. W Mala-
dze i Alicante organizowano formalne
polowania na radykałów”.

Zdaniem Lerroux hekatomba rady
kalnej partii hiszpańskiej. przewyż-
sza ofiary Kościoła a może i „guar -
dia civil”, którą tropiono jak zwierzy
nę. — „Wszystko zniszczyli — skar-
ży się Lerroux — ci „bohaterzy“, co
podeptali naród i ojczyznę, wolność i
p ludzkości... To dzika horda,
tóra frazesem równości okrywa krwa
we swe polityczne geszefty”.
W obliczu tragedii Hiszpanii Ler-

roux, który — o ironio — wydostał
się z czerwonego piekła jedynie z za-
alniczką (może jako tragicznym sym
lem faktu, że sam należał do mimo

wolnych podpalaczy ładu  hiszpań-
skiego), stwierdza dziś, że jedynym
ratunkiem dla państwa i kraju jest
dyktatura, że wałka podjęta: przez
generała Franco ło nie bunt wojsko -
wy, lecz zdrowy odruch patriotyczny
przypominający walki wolnościowe
z r. 1808 i że on, Lerroux zawzięty ra
dykał, likwiduje całkowicie swoje do
tychczas nieprzejednane stanowisko
względem narodowc ów. (KAP)

Organizacja Kościoła
w Abisynii

CITA del VATICANO (PAT). —
Pod przewodnictwem Ojca św. w o-
becności 26-ciu kardynałów odbyło
się zebranie, na którym omawiano
sprawę organizacji kościelnej w A-
bisynii. Konferencja rozpoczęła się o
godz. 10,30, zakończyła się o godz.
14-ej. Pod koniec obrad Ojciec św.
podziękował członkom świętego ko-
legium i wiernym we wszystkich kra
jach świata za życzenia powrotu do
zdrowia, nadsyłane podczas jego o-
statniej choroby. ;
——-

Za czasów
Kazimierza Wielkiego
Swą mowę w Senacie o zasługach

 

 

"Żydów dla polskiego życia gospodar-
czego, zakończył prof. Schorr takimi
słowy:

„Pragnąłbym, ażeby z/ściły się sło-
wa, które wypowiedział Tadeusz Czac-
ki w swojejpięknej „Rozprawie o Žy-
dach i kara:mach' sg przedstawia
sielankowy wprost az współżycia
w: ich warstw ludności w Polsce
za czasów Kazimierza Wielkiego, który
zastał Polskę. drewnianą, a przekazał
potomkom murowaną. Bossa w jed-
nym miejscu o tym ie: upiec

ij i nie sarkał na Izraelitę,
a kiedy handel kwitnął cieniem
wolności, chrześcijanin w Kośc'ele, Żyd
w szkole, błogosławili niebu za jedną
ojczyznę i za równą sprawiedliwość.

Za Kazimierza Wielkiego Żydzi,
bardzo zresztą nieliczni. zamknięci
byli w ghetto. W Krakowie np. za-
mieszkiwali dzisiejszą ulicę św. Anny.
Nie mieli żadnych praw politycznych,
nie służyli wojskowo, nie zajmowali
się rzemiosłem i pewnymi gałęziami
handlu, nie chodzili do polskich
szkół, a po zachodzie słońca nie wol-
no im było wydalać się z ghetta.
które zamykano łańcuchami.
Czy p. Schorr życzy sobie powro-

tu tej sielanki?
Wówczas także kupiec chrześci-

jański nie będzie sarkał na Izrae-
litę..

PRZEGLĄD PRASY
MASONI W LITERATURZE

W „Merkuriuszu Polskim" (Nr.. 9)
znajdujemy dłuższy artykuł Stani-
sława Kobylińskiego p. t. „Parnas i
Chochoł', poświęcony  stosunkowi
naszych wybitnych pisarzy do wol-
nomularstwa. Artykuł zawiera sze-
reg informacyj, których sprawdzić
nie jesteśmy w stanie, tudzież szereś
domysłów, które też należy trakto-
wać jako domysły, mniej lub więcej
prawdopodobne.

Przede wszystkim podtrzymuje p.
Kobyliński wersję, że Sienkiewicz w
młodości wstąpił do masonerii. Zo-
stał przez nią „podstępnie zwabio-
ny i ujarzmiony”. Ale zachował wo-
bec niej niechęć:

„Dlatego życie jego kryło dramat.
Ujawnienie tego dramatu podyktowały
mi chęć spłacen'a diugu wdz ęcznošci
wobec autora „Trylogii” oraz troska 0
niepodległość prawdziwą myśli, woli i
czynu całego narodu polskiego”.

P. Kobyliński uważa Sienkiewicza
za pisarza „wielkiego, jednego z naj-

bardziej zasłużonych dla ojczyzny i

cywilizacji europejskiej, pomimo

jego przynależności do wolnomułar-

stwa”. Przekonanie o tej przynależ-
ności opiera m. in. na pamiętnikach
pani Leo. (wdowy po wybitnym ma -

sonie i przyjacielu Sienkiewicza),
oraz na zupełnym milczeniu autora

„Trylogii o masonerii. Taki np. Du-

mas zdemaskował jej rolę w Wiel-

kiej Rewolucji, Sienkiewicz zaś tylko

„krążył w „„Wirach”* koło jądra

kwestii”.
Czytamy dalej w artykule p. Ko-

bylińskiego: `
„Pomijając takich, jak Trembecki,

lub nawet jak biskup RCI, nale-
żeli (do lóż) Staszic i Niemcewicz —
nazwiska chyba czcigodne, a jednak...

Należał Mickiewicz... Ścsły związek

„Promičnistych“ z masonerią wykryły

badania nowoczesne. Ponadto trafiono
do Mickiewicza przez malarza i msty-
ka Oleszkiewicza, przez małżeństwo Z
Szymanowską, przez Towiańskiego,
przez Mazziniego'...

Mamy tu do czynienia z domysłem,
słabo — zdaje nam się — uzasadnio-

+ nym.
„Słowackiego wprowadził, być mo-

že, Niemcewicz. Jeżeli nie, to wcią-

śnięto śo w Dreźnie...
Goszczyński należał...
Natomiast nie tylko nie należał,

lecz nawet dość przejrzyście ao
wał przeciw wolnomularstwu Ź. Kra-
siński, wychowany przez świadomego
rzeczy ojca, znienawidzonego przez

historyków wolnomulatzy gen. Win-
centego Krasiūskiego“...

Czytamy dalej, že nie naleželi do

lóż Cyprian Norwid, Antoni Mal-

czewski i Felicjan Faleński, Należeli

natomiast: Kornel Ujejski, Adam

Asnyk, Jeż, Kraszewski, _ Prus, о-

rzeszkowa, Konopnicka, Dygasiūski,
Żeromski, Weyssenhołł, Reymont,

Przybyszewski. Obcymi masonerii

by'i: Klemens Junosza i Włodzimierz

Zagórski i „prawdopodobnie” H.

Rzewuski. „Czy Kasprowicz nie na-

leżał — wą!tpliwe. Wyspiański, który

bodaj także był wcząśnięty, usymbo-

lizował genialnie wpływ judeo-ma*

sonerii w „Weselu” (Chochołl.
Au'or, który — jak widać —

zajmuje się poważnie problemem,
znajdzie chyba sposobność przedsta*

wienia argumentów na poparcie

swych śm'ałych i frapujących tez. Na

razie trzeba je zaliczyć przynajmniej
odnośnie do niektórych vwymienio-

nych przez p. Kobylińskiego autorów

(Słowacki, Wyspiański, Weyssen-

hoff i in.), do domysłów.
Masonerię należy demaskować i

zwalczać, ale w tej walce nie trzeba

jej robić niezasłużonego zaszczytu,
jakim byłoby zaliczenie do n'ej wszy-

stkich niemal naszych wielkich pisa*

rzy — dlatego jedynie, że w utwo=

rach swych wyrażali oni idee, głoszo-
ne lub wprowadzane w życie przez

masonerię. Były to bowiem idee wie-

ku XIX, a oni — dzieci tego wie-

ku — nie zawsze lub nie zupełnie
mogli się z pod ich wpływów wy*

zwolić.

NOWE CURIOSA P. GOETLA

Każdy artykuł p. Goetla w „Kurie-

rze Porannym” zawiera jakieś cu-

riosum lub jakąś gałfę, począwszy
od pierwszego apelu, w którym p.

Goetel zalecał dyscyplinę bez idea-
łów. ы

W ostatnim jego artykule, omawia-
jącym uchwaly ZZZ., czytamy, že

„apolityczność, jak na nią przysię-
afowad Rawodówę) nai
nienaruszalna, jstneje tylko w pań-
stwach korporacyjnych.

To dopiero odkrycie. Państw
korporacyjnych jeszcze nie ma, są
tylko próby tworzenia  korporacyj
we Włoszech i Austrii, (ostatnio tak-
że w Portugalii), ale w tych właśnie
dwóch państwach związki zawodowe
są organami totalnego państwa, wy*
znającymi przymusowo of'c'alną о-
rientację polityczną. We Włoszech
są i muszą być one w stu procen=<
tach faszystowskie,

   

 



 

Oarszaoska szopka polit
Onesdaj oklaskiwano w Warsza-

wie nową szopkę polityczną dosko-
nałej spółki pisarskiej, Światopełka
Karpiński: i Janusza Minkiewicza.

Na paryskim bruku śpiewa p.
Lechoń o zmianie:

Zmieniła się siostrzyca

Mironton, mironton, mirontaine,

Przyjaźnią nas zaszczyca
I jak za dawnych lat,

Co Połak to już brat,

A brat za raty rad.

W Paryżu Polska w modzie,
Mironton „mironton, mirontaine,
Dwie nacje odtąd w zgodzie,
Więc widzi dzisiaj tłum,
Jak razem piją rum

L.. Rubinstein i... Blum.

W kawiarniach zaś Francuzi
Mironton, mironton, mirontaine,

Chcą wciąż mi dawać buzi,
Sam Blum mi ściskał dłoń
I ryczał, rżał jak koń

Telavive la Pologne.

Przedstawia nam się wikrótce po-
tem jen. Goering:

Kim jestem już wyjaśnił wasz wieszcz

narodowy
W księdze pod tytułem: dyplomatyka

i łowy.

A © iadania о przygodach
myśliwskich w Białowieży kończy
tak:

Pojedziemy na łów, na łów

Towarzyszu mój

Jedźmy tak jak co roku
Z dubeltówką u boku,
Towarzyszu mój, Towarzyszu mój...

Aż tu nagle kiedyś, kiedyś
Towarzyszu mój
Pojedziem, jak przed laty

A u boku armaty
Towarzyszu mój.. Towarzyszu mój...

Smętny jest tym razem p. Beck|
w swem rozdwojeniu (na melodję|
piosenki o złamanym sercu):

Kiedy w Lidze była sprawa Gdańska
Że w nim Niemcy chcą swój nadać ład,

Chwyciła mnie nagle złość ułańska
I już chciałem wyrżnąć pięścią w blatt
Lecz zrobiło mi się raptem przykro,
Stara miiość zbudziia się

I wielki ból i wielki żal,

Że muszę powiedzieć: nie.
To mój pech. Wielki kram,

Bo Gdańsk jest tu, a Niemcy tam,

A w środku me złamane serce.

Goering był. Mówię mu:

Niemcy tam, a Gdańsk już tu,

A w środku me złamane serce.
X przykro im i przykro mnie,
Że przyjaźń naszych państw
Niestałą jest i waży się,

Proszę poradźcie mi...

To mój pech, wielki kram,

Bo Hitler tu, a Francja tamy
A w środku me złamane serce.

Kochaj ją, to przykro mu,
Bo jest tam, a ona tu.

Z tych dwojga każde urok ma,
Oboje kochać chcę.

A każde z nich wciąż w gniewie trwa,
Pogodzić nie chcą się.
Już nie wiemsamcowybraćmam,
Bo Niemcy tu, a Francja tam,
A w środku me złamaneserce.

Ma swoje kłopoty domowe także
p. minister Świętosławski:
Wciąż się męczę jak rok długi

Taki student jeden z drugim

| Nie je nie pije
| A chodzi i bije.

A ma to głos:
Tak. Coraz ciemnieji ciemniej nad światem.

Kaganiec oświaty dopala się na nic.
Właściwie to prawie już nie ma oświaty-

A został jedynie kaganiec.

P. ministr Poniatowski zjawia się

skiego:

Minister Poniatowski, poznaliście już?
Ach dzisiaj są naprawdę ciężkie czasy.

Lecz nie czas żałować róż, gdy parcelują
3 lasy.

Poczem śpiewa na mełodję ludo-
wą (Pod Krakowem czarna rola):

Pod Krakowem czarna roła,
Ty jej orał nie będziesz.

| Wsiądziesz sobie na swego konika
| Na parcelację pojedziesz.

, Dam ci ziemi szmatbogaty,

JA nie żadne okrojki,

| Dodam dom choć mniejszy od chaty,
| Lecz większy od Sławojki.

| Wszystkie dobra sparceluję,
| Wam bez żadnych wyjątków, .

Niech mie będzie w Polsce więcej ziemian,

Ani wielkich majątków.

Gdy stąd w miastach chleb zdrożeje,

Dla mas biednej ulicy,
Wniosę projekt dalszej parcelacji

Większych miast i stolicy.
Sejm mój projekt w życie wcieli
I będziecie widzieli,

Jak Warszawa ładnie się podzieli
Na tysiące parceli.

Niech na placu Teatralnym,
Bez zdziwienia widza,

Przy samym Wojciechu Bogusławskim
Rośnie nam kukurydza,

Gdy na Brackiej wzejdzie owies,

Jęczmień znów na Krakowskim,

M.ast parceli wezmę zato sobie,

Pomnik po Poniatowskim.

O pomniku Bogusławskiego„o
mina raz jeszcze p. Niedziałkowski,
zapowiadając zjawienie się p. Mie-

 

A wagą to jest Gdańsk. dzińskiego:

I wiecznie to zmartwienie mama, Na placu Teatralnym stoi Bogusławski
Że Gdańsk jest tu, a Niemcy tam, z Miedzi,

A w środku me złamane serce... A Bogusław Miedziński w sejmie sobie
siedzi.

A p. Miedziński śpiewa tak oto
na melodję krakowiaczka:

Jestem barometrem,

Znam się na pogodzie,

Czuję bliską wiosnę,
W jesiennym narodzie.

Polska traktuje Francję jak damę,
Z którą to czubi, to lubi się,

Przeżyliśmy uczuć całą gamę,
Można powiedzieć Game... lin,

Lecz inna miłość też we mnie istnieje,
Choć się dzisiaj słabiej tli,
I nie wiem sam co robić mam,  
 

STANISŁAW CYWIŃSKI

OdJohoy do
(Dokończenie).

Na str. 115 czytamy, jakoby
Stary Testament „surowo zakazy-|
wai lichwy“. Tak, ale: tylko wzglę- |
dem Żyda. Wszakże wyraźnie czy-,
tamy w Deutoronomium XXIII, 19—
20: „Nie wolno ci pożyczać bratu.
twemu na lichwę, ale wolno ob-|
cemu'. Także w rozdziale następ-.
nym tejże księgi wyraźnie się mówi,
że list rozwodny żonie można napi-
sać, gdy „nie znajdzie ona upodoba-
nia przed oczyma męża dla odra-
zy jakiej”. Tymczasemx. Arcyb.
T. i tu broni prawa żyłcowskiego,
twierdząc,

Mesjasza
że nawet laikowi trudno miejscami
oderwać się od dzieła.

Zwłaszcza dziś, w epoce szcze-
gólnie wybujałego antysemityzmu,
który będąc koniecznością, jak
wszelka walka obronna, jest pomi-
mo to niebezpieczny przez możliwe
przekroczenie granic tego, co g0-
«cziwe i słuszne, książka x. Arcbpa
Teodorowicza ma poważne znacze-
nie, gdyż autorytatywnie wskazuje
granice tej walki: „Dotąd, nie da-

nym gmachu chrześcijaństwa cegły
kultury i tradycji żydowskiej są
wmurowane tak silnie i głęboko, że
żadna siła wyrwać ich stamtąd:nie
potrafi bez ruiny całej budowli. Tak
przemawia do nas książka omawia-
na. I w tem, poza walorami nauko-
wemi, jej donicsłość praktyczna.

Szkoda tylko wielka, że książka
nie posialca indeksu nazwisk oraz
dzieł. Wszak indeks taki — to jak
poręcz na schodach. Z uznaniem za-
to podnieść należy, że tekst zacho-
wuje pisownię właściwą, t. zn. daw-
ną.

IL DODATEK NA MARGINESIE.
A teraz niech mi wolno będzie

zabrać głos ma marginesie książki
x. Arcb. Teodorowicza w materji,
która tu nie odgrywa roli zasadni-

že „dozwolenie na list
rozwodny jest zależne od bardzo
poważnej winy ze strony żony”,
(120). Przecież i tu trzeba pamiętać,
że Chrystus potępił pobłażliwość
Mojżesza w tej mierze (Mat. XIX,
7—9). Poco tedy usprawiedliwiać
w żydowskie?

idzimy więc wyraźnie, że w
ferworze polemiki z pzol. Zieliń-|
skim x. Arcyb. Teodorowicz wkra-
cza w tego rodzau szczegóły, które
raczej należało pominąć, bo ich obro
na osłabia tylko ogólną linję ataku.

Ale to, rzecz jasna, tylko szcze-
góły. Natomiast wrażenie ośólne z
książki pozostaje bardzo dodatnie,
gdyż swą tezę zasadniczą, t. zn. o-
bronę Starego Testamentu przed,
ołenzywą prof. Zielińskiego i nie-

na koniu, jako pomnik z Placu Sa-|.

lej“. Nie zapominamy, że w ogól-|

yczna 1937.
Rządzić to dziś sztuka,

Gorsza od teatru,

Moje hasło Frontem...

Do kierunku wiatru.

Dziś jest więc mi młodo,

" Młodo i bez brzegów

Zmieniam strój zbyt stary,
I starych kolegów.

Garnę się do młodych,

Wśród Duńczyków krzyku,
Polubiłem nawet
Nowych pułkowników.

Pono dobry mos mam
I przyszłość przyjemną
Sam pułkownik Hoppe
Wypił brudzia ze mną.

A pułkownik Mosdort
Z majorem Rembielem,

To już moi bracia

A nie przyjaciele.

Jawny miota mną gniew,
Duńczycy są w strachu,
Bo jam jak chorągiew,
Chorągiew na dachu.

Czuję dziś wyraźnie
Uiam mej karjerze,

Przyszłość moja leży
W byłym O. N. R-rze.

A mnie wciąż tak młodo,
"Choć zimowa pora,
Że rodzina z lęku

Wezwała doktora. *

Doktór mnie opukał,

Dał lekarstwa liczne
Rzekł, że to choroby
Są oeneryczne...

Nie widać, by się zbytnio ucie-
szył zjawieniem się p. płk. Sławka,
który chce przynajmniej miłe wspo-
mnienie ożywić w zabawie:

Ha, cóż nam pozostaje, jak niewinna psota,
Zabawiny się: jam jest Bałdwin, a pan jest

Hirota.

,l razem przerabiają sobie znany
wiersz:

Spotkali się w święto o 6-tej przed kinem

Miejscowy Hirota z tutejszym Baldwinem.

—Tutejszy Hiroto, rzekł Baldwin miejscowy,

! —Czy ze mną utworzyć chcesz program

państwowy?

— Tutejszy Baldwinie, acz pragnę z ochotą.
— Więc chodźmy do pracy, miejscowy

Hiroto,
Po długich miesiącach minęła ochota-

j1 był nieszczęśliwy miejscowy Hirota.
Aż w końcu powiedział: — Baldwinie

tutejszy,

Prawdziwy Hirota jest od nas sprytniejszy.
Więc poszli pocieszać się jadłem i winem

Miejscowy Fłrota z tutejszym Baldwinem
Tutejszy Hirota z Baldwinem Miejscowym

Nie będą się troszczyć programem
państwowym.

W ten sposób odetchnie tutejsza kraina

Od obu miejscowych: Hiroty, Baldwina...
Historja się kończy morałem jedynym:
Nie przewódź narodem, $dyś nie jest

Baldwinem.

Žegna go zaś starym i rzewnym
wierszem (Słowiczku mój...):

Sławeczku mój, a leć a piej,
Na pożegnanie piej,
Wylanym łzom, skończonym snom

|

ji religijna w treści.

W Wilnie bawi dr. Radż Behari
Krishna Mathur, Hindus, który pragnie

zainteresować sprawami  Indji społe-

czeństwo polskie. Otrzymaliśmy od
niego dla opublikowania artykuł ha-

stępujący:
Literackie tradycje Indji są od-

wieczna. Indje są krajem, gdzie skar
by wiedzy wywodzą się od kilku ty-
sięcył lat i do dziś
trwały i potężny wpływ. Możliwe.
również, że klimat i ziemia sprzyja-
ją rozwojowi wielkiej literatury w
Indjach. Charakter i kierunek, jaki

|
dnia wywierają |

nowej wiedzy języki ludowe Indji
muszą czerpać z rezerwuaru języka
naulsowego, którym jest sanskryt, i
który dla nich odgrywa tę samą ro-
lę, co dla nowoczesnych języków
europejskich — łacina i greka.

Nowy proces, który odbywa się
w Indjach dzisiejszych, wywołał go-
rączkowy ruch i zamieszanie w ję-
zykach ludów hinduskich, kują się
nowe słowa, kształtują się nowe wy-
rażenia, powstają nowe style lite-
rackiej ekspresji Potężny) rozwój
nacjonalizmu hinduskiego jest dzwi-

przybrała współczesna kultura hin-| gnią tej nowej fazy literackiej dzia-
duska, biorą początek w pierwszej łalności Indji.
połowie stulecia w Bengalu, z zatar-
gu między „orjentalistami* i „angli-
cystami'. Zwolennicy przeciwnych
sobie kierunków pogodzili się jed-
nak na tym punikcie, że ostatecznym
celem każdego systemu wychowaw-
czo - oświatowego musi być ożywie-| Ji
nie języków ludowych Indji. Minęło
stulecie i obecnie widzimy skutki
obranej drogi: powstanie szeregu li-
teratur, stworzonych w setkach ję-
zyków ludowych lndji. Językiem sta
rożytnej nauki, poezji i dramatu był
sanskryt, On jeden był otoczony
aureolą języka wiedzy, religiineji
świelckiej. Dopiero od sześciu sied-
miu stuleci datuje się literatura w
językach żywych, mówionych w In-
djach, ale była to niedawna litera-
tura wyłącznie poetycka w formie

Ażeby mogła
powstać współczesna literatura, trze
ba było naprzór stworzyć prozę, jej
główne narzędzie, trzeba było: rów-|
mielż rozszerzyć. cały dotychczasowy:
horyzont literacki przez wprowadze-
aie nowych tematów i nowych <:
ków ekspnesji Pierwsze zetknięcie
starej hinduskiej kultury z prądami
europejskiej umysłowości, nagła in-
wazja icytwilizacji zachodnie: wywo-
łała w lndjach zrazu oszołomienie i
paraliż. Najwcześniej w Bengalu
otrząśnięto się z niego: i przystąpio-
no do asymilacji nowych wpływów
literackich i przystosowanie się do
nowych literadkich ideałów.

Ukształtowanie prozy, jako in-
strumentu historycznego,  betry-
stycznego i politycznej publicystyki,
jest jednym z głównych dzieł, doko-
nan przez ostatnich kilka dzie-
siątków lat ubiegłego stulecia. Nie
można jednak powiedzieć, by! osiąg-
mięta została harmonja i trwała rów
nowaga ekspresji między godnością
i prestiżem sanstylktu z jeednej stro-
ny i ludową buinością żywych języ-
ków — z drugiej.

Wskutek ustawicznego rozrostu

A p. Kozłowski spodziewał się:
Że posadę świetną musi
Dać wystawa mi paryska.
Pędzę w przeświadczeniu świętem,

Na posadę pewną liczę.
Nagle mówią mi — Zajęte.
Już tam są Jędrzejewicze.

Nawet i ten... wyścig pracy jest Skończonej piosence twej.

sunku autora do literatury pięknej.
Niewątpliwie cała niemal inteli-

gencja polska starszego pokolenia
jest wciąż w niewoli kultu dla niem-
czyzny, który tak razi i boli wszyst-
kich tych Polaków, którzyby chcieli
nietylko 'q4d tego kultu, ale i od tej
kultury wyzwolić Polskę. Tymcza-
sem x. T. nietylko w naukowej dzie-
dzinie opiera się niemal wyłącznie!
'na źródłach niemieckich, co zapew-
„ne ma uzasadnione podstawy i o
› схет nie mośę sądzić; ale, ico jest
„juž wręcz. džiwne i gorszace, W O-
| śromnej większości wypadków, gdy!
, powołuje się i cytuje utwory  lite-
rackie, sięga do poetów i pisarzy
właśnie niemieckich. — I żebyż to,
jeszcze byli katolicy! Ale gdzież

„tam! Goethe — panteista i Schiller
„kantysta — to imiona najczęstsze.
Nie są to neo-klasycy, jak błędnie za
Niemcami nazywa ich autor (61),
lecz właśnie romantycy i to naj-
szkłiliwszego typu. A jakże mylnie
np .autor tłumaczy postać Meefista!
(300). Co za głupi djabeł, który sam
zgóry wie, ża pracuje dla Boga,
a jednak pracuje. Ich bin ein Teil|
von  jener Kraft die stats das
Bóse will und stets das Gute schałft |
— Ja jestem częścią tej siły, co;
zawsze pragnie zła, a czyni dobro!

j Czyż nie lapiej odrazu zamknąć
sklepik? Jakże głęboko te fałsze
Goethego wyjaśnia nam Słowacki,.
który rozumie, że „Mefisto nie jest|
szatanem” (X, 454). |

Ale nawet dla Nitzschego,
'zajadłego wroga

 
 

 
|

tego

z przeszkodami.
S.

tylko do A. de Vignym i o Chateau-
briandzie.

Niepodobna też uznać za trafny
sposób posługiwania się autora lite-
raturą polską. Oto najczęściej, z wi-
docznem upodobaniem, powołuje się
on na... Krasińskiego. Jest to jaskra-
we nidporozumienie. Przedewszyst-
kiem poza Nieboską i irydjonem

 
|

|
|
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Najbardziej zaawansowanymi w
dziedzinie nowej literackiej :działal-
ności ze wszystkich ludów hindu
skich są Bengale, mieszkańcy pro-
wincji Bengal, którzy okazali się
najwrażliwszymi na nowe prądy.
ednym z najsłynniejszych Вепба-

lów jest wielki Radża Ram Mohan
Roj. On pierwszy stworzył prozę
bengalską, która dzięki niemu zajęła
trwałe miejsce w literaturze. Drugą
potężną figurą bengalskiej literatury
jest Bankim Czandra Czatterdzi, Je-
$o powieści są tłumaczone na języki
europejskie. Anglicy nazywają go
„Walter Scottem Bengalu". Hari
Narajan Apte oraz Bankin Babu są
największymi powieściopisarzami w
języku Maharathi, używanym w pro-
wincji Maharastra na południu i za
chodzie Indji. Madhusuihan Datta
wywiera wplyw decydujący i jest
przez uczonych bengalskich uważa-
ny za wiernego wyobraziciela tra-
dycji literackiej Bengalu. Dzieła li-
terackie Rabindranatha Tagore —
proza i poezja, powieści, dramaty, li-
ryka — zajmują wysokie miejsce w
literaturze. Tagore, chociaż zalicza
się do internacjonalistów, jednakże
nosi wybitne piętno swej bengalskiej
ojczyzny. Dla literatury w języku
Marathi zasłużeni są wielce Narjan
Waman Tilak: oraz Kaszawasat.

Wamana Tilaka „„Gitarahasja“
zdobyła sobie niezmierną popular-
ność, zarówno dzięki temu że autor
jest umiłowanym wodzem politycz-
nym Marathów, jak i dzięki temu,
że odźwierciadla się w jego dziele
wpływ, jalki na odrodzenie Indji wy-
warła stara „Bhagawatigita „Dramat
jest formą literacką w Indjach ogrom
nie popularną,ponieważ służy on za
instrument propagandy zarówno. na-
cjonalistycznej, jak i socjalnej. Ha-
risczańira z Benaresu, autor 175
dzieł w języku Hindi, uważany: jest
za twórcę współczesnego dramatu
hinduskiego. Nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że wszystkie główne
języki Indji przeżywają obecnie o-
kres bujnego rozwoju swych litera-
tur. Jak powiada Bhujanga Rad,
„ożywienie więdnącej  energji, iobu-
dzenie się nadziei, poczucia mło-
dości i siły są wynikiem kontaktu z
nowym światem'. Dusza Indji odtra-
dza się przeobraża w bujnem życiu
współczesnem.

Dr. Radz Behari Krishna Mathur.

książeczce jeszcze w r. 1916.
Mówiąc © próbach historjozofji

nadprzyrodzonej w dziejach (24), o
„krokach Bożych w historji* (34),
autor mówi o Semenence i Wielo-
głowskim. Czemuż jednak zupełnie
pomija Norwida, który w oparciu o
de Maistre'a daje najpełniejszy, naj-
pięknielszy i na'głębszy poetycki rys

Krasiński nie był poetą, lecz jakimś, takiej właśnie historjozofji. Od tegoż
pomyleńcem, Iktórego miewiadomo pisarza francuskiego przejmuje Nor-
jalk mamy zaklasyfikować. Powtóre,|wid kult Psalmów. Jeśli de Maistre
w twórczości swej jest dalelki od ka-; pisze:
tolicyzmu, przejąwszy się Heglem.
Po trzecie, «o najważniejsze, jak nie-
skończenia nisko stoi ten biedny
człowiek pod względem moralnymi
X. Arcb. jaknajsiuszniej powiada na|
str. 234, że rękojmią prawdy, którą
przynosili prorocy izraelscy, był
„charakter moralny proroków”.
Tymczasem Krasiński należy do ty-
pu poetów takich, jak Villen czy
Verlaine, którzy najmniej są powo-
łani do prawienia morałów, bo całe
ich życie było grzechem i rozpaczą.
Jakże głęboko rozumieli tragedię
Krasińskiego Goszczyński (patrz:

|
|

 

Do autora 3 psalmów: Psalm ofiary
i Psalm pokuty w książce Z. Wasi-|
lewskiqgo O sztuce i
wiecznym),
wach, wyd. Sejmowe, t. XVI) i Nor-
w.

kiewicza i tę scenę z Potopu, gdzie
są opisane śluby Jana Kazimierza.
O ileż bandziej należało tu przy-

|pomnieć osobny utwór Wyspiańskie-
$o na ten temat! Niemożna też za-

tylko jego, przeprowadził dostojny| czej, ale dla mnie jest ważna i szcze-. znajduje x. Arcb. Teatcrowicz chwi-|nem i zwolennikiem etyki prote-
autor znakomicie i tak zajmująco,|gólnie mi bliska: oto w sprawie sto- |lę uwagi, gdy z Francuzów mówi: stanckiej, o czem pisałem w osobnej

człowieku.
Mickiewicz (w Rozmo-,

Powołue się też autor na Sien-|

„La Bible renferme lei livre des
livres, le livre par excellence et qui
n'a point de rival: celui de Psaumes'”
— „Biblja zawiera księgę ksiąg, księ
śę wyjątkową, która nie ma sobie
równej — to Psalmy'* — to Norwid:
mu wtórzy:

„Żaden lud nigdy, nigdzie — i nie
miał i niema

Takiej pieśni, jak Psalmy! Każda
przy niej niema!

Tak, czas już, czas najwyższy, by
polskie duchowieństwo poznało Nor
wida, te$o najbardziej katolickiego
z polskich pisarzy, pzizynaimniej
równie dolkładnie, jak zna Gozthego
czy Sienkiewicza. I — codam —
czas już również, by powstała histo-
rja literatury polskiej, ujęta pod Ка-
tim ikatolicyzmu, aby już wreszcie
polscy katolicy przestali czerpać z
zatrutjlch źródeł obcych. Zapewne,
takim wytrawnym pisarzom jak
x. Arcb. Teodorowicz żadne niebez-
pieczeństwo nie grozi, ale pooo ma-
luczcy mają być wprowadzani w

chrześcijaństwa,|pominać, że Sienkiewicz był maso-| błąd, że w takim Goethem  więceż
znajdą strawy dla siebie, niż w Nor-
widzie?



 

Sytuacja na U. S. B.
DZIŚ SENAT U.S.B. ZADECYDUJE| skrócone do 2 tygodni. Ostateczna, cie z powrotem wszystkich ekreślo-
O FERIACH AKADEMICKICH
W dniu dzisiejszym odbędzie się

zebranie senatu USB, na którem bę-
dzie rozstrzygnięta sprawa ferii
świątecznych. Rozpoczną się one w
dn. 20 bm. Dla wydziałów: Praw-
nego 1 Humanistyki będą zapewne
trwały do 20.IV. Wydział Medyczny
bqdzie miał prawdopodobnie ferie

„2 —
 

Gorączkowa praca przy
k wyrebie lasowW

zyjające  "warumki  atmosie-
ryczne (mrozy i śniegi) z jednej stro-
ny, a pomyślna sytuacja na rynku
drzewnym z drugiej — przyczyniły
się w dużej mierze do ożywiena ro-
bót przy wyrębie lasu. Zwłaszcza w
lasach państwowych wre praca nad
wyrębem i wywożeniem arzewa.

WYSOKIE CENY NA OSIKĘ
W obecnym sezonie ogromnyj jest

popyt na osikę. Zakupy większe ro-
bią zarówno kupcy Krajowi jak i
czescy importerzy. Zakupy te są
związane z zapotrzebowaniem na
słomkę drzewną. (S)

—— :

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski na Poh „ Dzisiaj

o godz. 8.15 premiera sztuki „Człowiek

pod mostem“ Otto шфа w obsadze pp..
Deikowska-Jasiūska,  Drohocka, Gorska,
Masłowska, Niedžwiecka, Czapliūski, Czen-
gery, Dzwonkowski, Mrożewski, Neubelt,

Rewkowski, Roman, Siezieniewsk, Utnik,

w reżyserii Wł. Czengerego, w nowej efek-

townej oprawie dekoracyjnej W. Makoj-

nika.

Jutro popołudniu о godz. 4.15 po ce-
nach propagandowych, powtórzenie sztuki

W. Somerset-Maughama „Święty płomień”

z występem Nuny Miłodziejowskiej-Szczur-

kiewiczowej.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś operetka ,Rose-

Marie".

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni”,

Jutro „Rose-Marie'”. Ceny zniżone. Pocz. o
godz. 4-ej pp.

— „Taniec miłości i szczęścia”, oraz
„Królowa Biękitu* oto dwie operetki, w
których wkrótce wystąpi Janina  Kul-
czycka.

— Balet Feliksa Parnella w „Lutni“,
Jutro i w poniedziałek o godz. 8.15 wiecz.
odbędą się dwa widowiska zespołu baleto-

wego Feliksa Parnella.
— „Księżniczka na grochu”. Baśń sce-

niczna grana będzie w niedzielę o godz. 12

m. 15 po poł.

— Teatr „Nowości* rozpoczyna przed-
stawienia premierą „Rozešmiane serca“ w

poniedzialek, dnia 15 marca. Codziennie 2
przedstawienia: o 6.30 i 9.15,

Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 13 marca 1937 r.

6.30. Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Informacje i giełda. Mu-
zyka. 8,00. Audycja dla szkół. 11,30. Śpie-

wajmy piosenki. 11.57 Sygnał czasu i hejnał
12.03. Muzyka dawna. 12.40. Dzien. poł.

12.50. Na listy dzieci odpowie Ciocia Hala.
13.00. Koncert życzeń. 14,30. Wesoła audy-
cja dla dzieci. 15.00. Wiad. gospodarcze.

lodie z polskich filmów. 16.25. Życie kul-
turalne miasta, 15.30. Odc. prozy. 15,45. Me

lodjie z polskich filmów, 16.05, Pogadanka

radiotechniczna. 16.15, Z utworów Adolfa
Adama. 17.00. Pieśni Polskie w wyk. J. Wi-
lińskiego. 17.20. Recital fortepianowy. 17.50
Przegląd wydawnictw. 18.00. Pogadanka

aktualna. 18.10. Wiadomości sportowe. 18.20

Goosens — Koncert na obój. 18.50. Poga-

danka aktualna. 19.00. Audycja dla Pola-

ków za granicą. 19.30. Wiosna w Italii, aud.
muzyczna. 20.30. Nowości poetyckie. 20.45.
Dzien. wiecz. 20.55. Pogadanka aktualna.
21.00. Koncert wieczorny. 22,00. Lekarz pod
nożem, antologia tekstów satyrycznych

Skiwskiego. 22.30. Melodie taneczne. 22.55.
Ostatnie wiadomości dziennika radiowego.
2300. D. c. muzyki tanecznej.

 

Giełda warszawska
z dn. 12. 3 37.

Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 288.30 289.00
Londyn 25.77 25.84
NN. J. czeki 528', 526',
Paryż 24.18 24.24
Praga 18.41 18.46

Akcje:

Bank Polski 100.00 100.50

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.25

5 proc. konwersyjna 54,00
„ kolejowa 53.25

dolarowa 48.50 kupon 49.56
„ premj. dolarowa 45.75
„ -stabiliz. 361.00 kupon 71.76
„  konsolid. 52.75 51.00

Waluty:
Dol. amer. 528 525 i pół
Marki niem. 124.00 120,00

е
ч

decyzja zapadnie dzisiaj,

ZMIANA TAKTYKI LEWICY |
ŻYDOWSKIEJ

Jak donosiliśmy wczoraj, w za-
chowaniu żydów nastąpiła zmiana.
Zaniechali oni bojkotu i zgłaszają
się do ćwiczeń, praktycznych. Sta-
nowisko przeforsowała lewica ży-
dowska, ta sama, która uprzednio
obstawała przy bojkocie. Delegacja
Iżydów przedstawiła jako jedyny wa-
runek zaniechania bojkotu, przyję-

nych z pracowni.
KONSOLIDACJA LEWICY

МА 0. 5. В.
Ostatnio został zatwierdzony

statut nowej organizacji ma terenie
akademickim. Jest to „Naprawa ży-
cia Alkademickiego'. Już same na-
zwiska członków tej organizacji
wskazują na jej zabarwienie poli-
tyczne: Porębska, Pratkowski, Po-
gorzelski (Z. P. M. D.), Shus, Szla-
gier (Niez. Zw. Młodz. Socjal.) itd.

Będzie to więc „folksiront“ м
wydaniu akademickiem.

 

Misterium Golgoty
W, sali Śniadeckich U.S.B. stara-

niem Collegium Leonaxdi Da Vinci
odbędzie się w dniu 14 marca 1937

skiego, orkiestry symfonicznej PPW
pai dyr. p. Romana Hermana.

Ze względu na to, że Misterium

r. o godz. 19-tej uroczysty wieczór|urządza Collegium Leonardi Da Vin-
Misterium Golgoty. Łaskawy współ- | ci znane ze swej działalności oraz
udział zaofiarowali: Pp. Władysław z uwagi na poważny i piękny pro-
Staszewski, artysta Teatru Miejskie | gram wieczoru i jego wykonawców,
go, chór mieszany „Echo“ pod dyre- przypuszczać należy, całe kulturalne
kcią p. prof, Władysława Kalinow- | Wilno znajdzie w nim prawdziwą

 

skiego, przy udziale pianisty p. prof.
Konstantego Gałkowskiego, solistów
Pani prof. Konstancji Święcickiej, Pa|
ni Jaminy Miłkowskiej, p. Mariana
Zawadzkiego, p. Edwarda Romanow

ucztę duchową i dozna niezatartych
wrażeń.

Dla umożliwienia udziału w pięk
nej imprezie a  przedewszystkiem

| młodzieży — wstęp wolny.

Towarzystwo Szerzenia Kultūrų
Sztuk Pięknych w Wilnie

23 lutego rb. odbyło się zebranie
założycieli Wileńskiego Towarzy” |
stwa Szerzenia Kultury Sztuk Pia-|
stycznych, zwołane z inicjatywy ar-|
tystów malarzy prol. Ślendzińskiego
i dyr. Wierusz - Kowalskiego. Ze-|
branie to położyło podwaliny pod!
inicjatywę, której celem ma być po-|
pieranie na terenie 4 województw |
(wileńskie, nowogródzkie, białostoc-|
kie i poleskiej sztuk plastycznych
w jak najszerszym zakresie. Przede
wszyjstkim 'więc Towarzystwo bę-|
dzie urządzać salony malarskie,|
między innymi i salony doroczne z|
nagrodami, wystawy, czytelnie i bi-
blioteki, zbiory dzieł, odczyty, wie-
czory artystyczne itp. Oczywiście|
wszelki dorobek w dziedzinie sztuk
plastycznych na Kresach będzie oto-|
czony specjalną opieką.

Na tym zebraniu wybrano Ko-|
mitet Organizacyjny w składzie pp.:|
Rektor Witołd Staniewicz, Dziekan|
Ludomir Śleńdziński, Dyr. Czesław!

Wierusz-Kowalski, art. mal. Jan
Oskwarek-Sierosławski, prof. Ma-
rian Morelowski, prof. Jerzy Hop-
pen, inż, Marian Kulesza, konserwa-
tor dr, Ksawery Piwocki, art. mal.
Czesław Znamierowski i prof. Ma-
rian Zdziechowski, Członków zało-
życieli Towarzystwo liczy 33, re-
krutujących się ze sfer elity kultu-
ralnej Wilna.

"Towarzystwo Szerzenia Kultury
Sztuk Plastycznych nie będzie jed-
nak grupowało wyłącznie artystów.
Podobnie, jak T-wo Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie członkami
jego będą i miłośnicy.

Statut Tiowarzystwa został już
uchwalony i złożony władzom admi-
nistracyjnym w celu zatwierdzenia.
W czasie najbliższym zwołane

zostanie zebranie Komitetu Organi-
zacyjuego, na którym będą powzię-
te uchwały co do dalszej organizacji
Towarzystwa.

M. Tr.

Pół tysiąca bezrobotnych .żąda prący
lub zasiłków na Święta wielkanocne

około godz. 10 rano,|
grupa bezrobotnych licząca 500 o-|
sób zgromadziła się w  Cieletniku|
wysyłając delegację w składzie 4 o-|
sób do Urzędu Wojewódzkiego. De- |
iegację przyjął radca Trocki, któ-
remu złożono memoriał.

Bezrobotni żądają w nim za-
trudnienia w terminie przedświą-
tecznym oraz wydania dla nich i
ich rodzin deputatów  żywnościo-
wylch. Przy czym zatrudnienia do 4
dni dla pracowników umysłowych i
6 dni dla fizycznych.

Radca Trocki oświadczył robot-

Wczoraj nikom, że władze mogą tylko u-
dzielić 2 dni pracy, względnie depu-
tat żywnościowy. Deiegacja wów-
czas wysunęła projekt, aby bezro-
botnych zatrudniono w takiej nor-
mie, jalk to miało miejsce w: miesią-
cu lutym. P. radca Trocki propo-
zycji tej nie przyjął, wobec czego
beznobotni udali się do Funkiuszu
Pracy, gdzie zakomunikowali o de-
cyzji władz wojewódzkich.

W. dniu dzisiejszym o godz. 10
rano w Biurze Funduszu Pracy, od-
będzie się konferencja przy udzia-
le dyr. Gruca. (h)

Za awanturę wywołaną w szpitalu Sawicz
po roku więzienia

Zimą ub. roku, Piotr Soroko i
Stanisław  Rozgunas, mieszkańcy
Wilna, przybyli kompletnie pijani w

odwiedziny do chorego, leżącego w

szpitalu Sawicz.
Służba pijanych nie chciała wpu-

ścić, wobec czego Soroko i Rozgu-
nas siłą wtargnęli do poczekalni szpi

tala, pobili dotkliwie  odźwiewnego

Stanisława Kozaka, oraz 2 innych
woźnych, zniszczyli urządzenie po-
czelkalni i powybijali szyby.

Policja awanturników ujęła,
sprawę skierowano do sądu.

Wizoraj Saji Okręgowy po roz-
patrzeniu sprawy, skazał P. Sorokę
i St Rozgunasa po roku więzienia.
Skazani zapowiedzieli apelację (h)

zaś

Dwór w Wiszniewie zaliczony
do zabytków

WILEJKA. W pow. wilejskim
znajduje się majątek Wiszniew, stąd
znany, że opromienia go nazwisko
głośnego muzyka polskiego.
W starym dworze, ocienionym

wiekowymi drzewami parku, poło-
żonym na brzegu rozległego jeziora
Wiszniewskiego, przyszedł na świat
i tu spędził swe dziecięce lata zna-
komity kompozytor, Mieczysław
Karłowicz.
Majątek przechodził rozmaite ko-

leje, a podczas wojny uległ zniszcze-
niu. Ze starego dworu Karłowiczów
pozostały dziś tylko fundamenty, a

w pięknym parku oryginalna i cieka
wa altana lipowa, ulubiony zakątek
zmarłego kompozytora. Są to wła-
ściwie w Wiszniewie jedyne pamiąt-
ki po Karłowiczu.
Aby zachować te pamiątki Urząd

Wojewódzki Wilński wydał w tych
dniach decyzję, mocą której park
maj „Wiszniew wraz z altaną lipową
i fundamentami dworu Karłowiczów
zaliczony został do zabytków, chro-
nionych przez urząd konserwator-
ski. Należy dodać, że maj. Wiszniew
ma poza tym dużą wartość krajo-
brazową.  

Z POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ
GIMNAZJUM W KRAKOW IE OPIEKUJE SIĘ SZKOŁĄ

MACIERZYNA WILEŃSZCZYŹNIE

Opiekę nad szkołą powszechną nieun 13 kg. ubranek oraz drobnych
Polskiej Macierzy Szkolnej w Tusz-|zabawek: dla dzieci.
czewlach śm. Niemenczyńskiej pow. Obecnie dziatwa obu szkół stale
Wil.-Trockiego objęła П klasa X-go| wymienia z sobą korespondencję.
Gimnazjum Żeńskiego im. Kr. Wan-
dy w Krakowie.

Opiekę tę szkoła zawdzięcza ła-
skawym staraniom Pana Prof. Dr.

Opieka ta wyraziła się nadesła-| Stanisława Kościałkowskiego.

Wileńskie Wici Harcerskie
ZEBRANIE STARSZYCH

HARCERZY
Dmia 10 marca jak to już poda-

waliśmy odbyło się ogólne zebranie| czy
starszych harcerek i harcerzy z te-
renu Wilna. Na zebraniu zajmowano
się zagadnieniem przysposobienia
się do obrony Kraju. Dnia 15 bm. o
godzinie 20 m. 15 w lokalu K. Ch.
odbędzie się ogólne zebranie Kuźni-
cy, na którym w dalszym ciągu bę-
dzie poruszane zagadnienie z po-
przedniego zebrania. Istniejąca w
Kuźnicy sekcja Żołnierska, której
staraniem odbywają się zebrania
poświęconą pogotowiu  żołnierskie- ES
mu, w najbliższej przyszłości projek
tuje zorganizowanie kursu: motory-
zącyjnego i łączności.

OGÓLNOPOLSKA KONFEREN-
CJA. ŻEGLARSKA.

Dnia 14 marca br. w Warszawie 3
odbędzie się konferencja żeglarska
wszystkich harcerzy: kierujący
pracą żeglarską. Konterencja ma na
celu zetknięcie się pracowników
harcerskich w tej dziedzinie i wy*
mianę doświadczeń, oraz przedsta-
wienie przez Kierownictwo Har-
cerskich Drużyn Żegl. planu pracy
na nadchodzący okres żeglarski. W

  

| dą poruszone sprawy związane 2
| wyszkoleniem morskim i śródlądo-
| wem. To ostatnie zagadnienie doty-

bezpośrednio _Wileńszczyzny,
gdyż akcja śródlądowa skierowana
będzie przede wszystkim na jezioro
Narocz, oraz prowadzona będzie!
przez instruktorów harcerzy z tere-
nu Wilna.

W. konferencji weźmie udział
Komitet Chorągwi oraz Wydział
Żeglarski K. O. Wilno z phm. Bo-
hdanowiczem na czele.

MIACFtonryk ŻAR
PRZED UŻYCIEM ZMYĆ Vale

programie poza sprawozdaniami bę- ŚGłakskzakk ds

 

Kronika wilenska
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

Pogoda naogół słoneczna 0 umiarko-

wanym zachmurzeniu.

Po nocnych pnzymrozkach w ciągu dnia

znaczny wzrost temperatury (do 10 st.).

Umiarkowane wiatry z kierunków po-

łudniowych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zmiany w  duchowieństwie.

Na mocy zarządzenia J. E. ks. Arcy"
biskupa Metropolity, w składzie du-
chowieństwa naszej
zaszły obecnie następujące zmiany:

ks. Albin Jaroszewicz, dziekan w

Wołkowysku, mianowany został ka-

nonikiem kie numero Bazyliki wileń- |

skiej, otrzymując jednocześnie nomi-

nację na dziekana grodzieńskiego,

ks. Ignacy Olszański, dotychczasowy

proboszcz parafii Farnej i dziekan

grodzieński, zwolniony został na
własną prośbę z zajmowanych stano
wisk i otrzymał urlop, ks. Stanisław

Szczemirski, proboszcz paralii hol-

szańskiej, przeniesiony na probosz-

cza parafii podbrzeskiej, ks. Stani-
sław Kuderewski, proboszcz w Pod-
brzeziu, naznaczony na proboszcza
do Słobódki, ks. Józef Cyrankiewicz
odwołany został ze stanowiska pro-
boszcza w Puzewałce, ks. Jerzy Ża-
mejć, proboszcz w Krzyszynie, mia-

nowany został dzidkanem wołko-
wyskim i przeniesiony na stanowi-
sko proboszcza do Wołkowyska, ks.
Albin Jaroszewicz, idziekan  gro-
dzieński, mianowany proboszczem
parafii Farnej w Grodnie, ks. Witold
Bencer, proboszcz w Hoży na pro-
boszcza w Suderwie, a ks. Zygmunt
Miikowski, proboszcz w Suderwie,
na proboszcza w Hoży. (m)

SPRAWY AKADEMICKIE
— Z Akademickiego Koła Grod-

nian St. U.S.B. w Wilnie, Dnia 7
marca 1937 r. odbyło się doroczne
Walne Zebranie Sprawozdowczo -
Wyborcze, na którem władze na rok
akademicki 1937-38 ukonstytuowały
się w następującym składzie:

Zarząd Koła: kol: Sz ski
Henryk—prezes, Kulbacki Włady”
slaw—vice-prezes, Szewczyk  Zbi-
gniew—skarbnik, Bohatyrewicz Wa-
cław—sekretarz, Bartoszewiczówna
Janina—bibljotekarz.
Komisja Rewizyjna: koł.: Matysik

Jerzy—przewodniczący, Jodkowska
Irena, Puchalska Jadwiga.

-- Sodalicja i Akade-
miczek USB w Wilnie zawiadamia,
że w niedzielę dn. 14 bm. o godz.
8.30 (bez kwadransa) w kościele św.
Jana (kaplica) odbędzie się Msza
św., poczym śniadanie i zebranie w
Ognisku własnym z referatem ks.
prof. Sopoćki pt. „Czynniki przyro-
dzone i nadprzyrodzone w wycho-
waniu wewnętrznym”. Obekność о-
bowiązkowa.

ODCZYTY
— O Indiach, W' sobotę, dnia 13

marca br. © g. 18 w lokalu Z. N. P.
przy ul. Zygmuntowskiej 4—5, dr.

archidiecezji |

Radz Behari Kryszna Lal Mathur
Dziennikarz i publicysta hinduski

płytami patetonowymi p. t. Szkol-
nictwo i życie w lndiach'* Wstęp 50
groszy.

     
Płatki owsiane—
to zdrowie w rodzinie. 

 

Z ŽYCIA STOWARZYSZEN.
—Chrześcijański ZwiązekZawo-

dowy Dozorców Domowych w Wil-

nie zawiadamia, że w dniu 15 b. m.

(poniedziałek) w sali domu wias-

nego przy ul. Metropolitalnej Nr. 1,

» godz. 6 wieczorem rozpocznie SiĘ

kurs O. P. L. G. dla dozorców zor-

ganizowany przez Związek a prowa-

dzony przez Obwód Miejski LOPP.
Uprasza się o punktualne przyby

cie wszyistikich chętnych do uczęsz-

czania na kurs.

Sport
MISTRZOSTWA NARCIARSKIE

W WILNIE, —.
W idniu 14 marca odbędą się mi-

strzostwa narciarskie Komendy Cho
rągwi Harcerskiej i Harcerskiego

Klubu Narciarskiego. Konkurencje
obejmują następujące biegi:

12 km. indywidualne i zespoło-

we (1 komendant plus 3 narciarzy).

W. biegu tym mogą startować za-
wodnicy od lat 18,

Bieg indywidualny dla młodzie-
ży od lat 15 do 17 na trasie 9 km.

Bieg indywidualny dla młodzieży

od lat 12 do 14 na trasie 4 km.
Zawody odbędą się na malowni-

czej trasie w Ponarach. Start № Ja-

giellonowie o godz. 11 rano. Zawody

powyższe zostaną zaliczone do od-

PA za sprawność marciarską

P: ZN.

Lody na Niemnie
ruszyły

LIDA. Lody na rzece Niemnie
ruszyły. Poziom wody w ostatnich
dniach podniósł się bardzo znacznie.
W pow. lidzkim niebezpieczeństwo
powodzi nie grozi. Pomimo to w
miasteczkach położonych nad Niem-
nem czynione są przygotowania w
Ikierunku zabezpieczenia się
ewentualną powodzią. RE
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|CENINO:<5 Poświęcenie Ś"iarsxa'w winie".
Bohaterskie, pełne niebezpieczeństw zmagania dobroczyńców ludzkości Dnia i A

dla szczęścia świata w genialnej realizacji mistrza - reżysera W. VAN DYKEaj sa we z :
į Ceny za towar šredniej handlowej ja-

Robert Taylor i Barbara Stanwyck nosi 2a 100 kg. parytet Wilno, przy nor-
Nadprogram: Atrakcje i aktualja | malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

„ł-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun-

Od poniedziałku NOWOŚCI” : : я
ł ulica kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

j 15 mara r. b. w TEATRZE 33 I4IDWISARSKA 4. szych ilościach.
Maria Nochowiczówna primadonna operetki„Warszawskiej i Poznańskiej, Tadeusz W złotych:

Pilarski Komik scen warszawskich, Gena i Jerzy Sławowie Duet taneczny, Lili Ro-
i Żyto I stand, 696 g/l *) 24.25 — 24.50

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

stańska, Janusz >ciwiarski, Aleksander Szpakowski, Jerzy Orłowski i resz- z .
ы „Ale ра k zy: yto II stand. 670 g/l *) 24.00 — 24.25

w filmie ta zespołu. > 2 przedstawienia 6.30 i 9.15 wiecz. PEZRiCE: | stand. 730si) 30.25 — 3125

ocz, O 2-ej s ; : » _| PszenicaII stan. 710 g/l*) | 2875 — 29.75

a 55 M R S | > K b t L4W$ZE ję Jęczmień I stand,

MAR A Ostatni dzień 0 ie a ma gj | 618/613 gl 2400 — 2450

59 Jutro w L A D C A M į L l 0 N 0 W JęczmieńIIstand.649gl 2300— 2350

> premiera Ž iea as
| Ceny normalne. Pierwszy i jedyny W rol. gł. JACK HOLT i FAY WRAY (Bohaterka filmu Kine-Kong) Oza =z 225 — 23%

E HELIOS | film wielkiego mistrza tonów = —-, DO SPRZEDANIA STUDENT U. S. B. pooseseowewezewewo wz | Gryka 610 g/l. 30.50 — 31.50
= i +4020%0000%00000000%9| dom drew. osobniak przygotowuje jak rów į POMÓŻMY į! Siemię lniane b. 90/6 f-co

a į KUPNO į o dwóchczteropoko- nież udziela lekcji z į BLIŽNIM wag. stoc. zal. 51.50 — ' 52.00

Į L sPRzEDAŽ į JoWYch  miesekaniacių zakrėsu gimnazjum 004| Len trzep. stand, Woło-
= ®о. apitalnie  przebudo-į ikiem  gwaranto-| , a000000020008, Kapitalni ebudo- | CHORY żyn b. I sk, 216,50 1700.00 — 1740.00

: gnacy
ER R REWKERM opuszczony _ starzecj Len trzep. stand. Horo-

# ° * - | ха Mi 1 z 4 ° фе

) a s tė ak ės wocowy,  kwiatowy,|biady — zgłoszeniaSAI Haliny 2 +kSPKm B

ania Sonata Ksi Z cow a we, zbiorniki, boliery, położony koło ulicy| do Administracji „Dz. krycją, nie mówiąc sk. 216.50 1540.00 — 1580.00

nymfilimie JH żaluzje okienne. Hy- bLA Cana Wil” pod „korepe-|;u; 0 odpowiedniej Len trzep stand, Traby b.

as Warszawa Miekiowicza 5 toe opiece i pożywieniu, | sk, 216.50 Boa > A =

WZROKOWE 100 23 ca | оана оао Lea esa Horodiejb
| godz, 3—4 pop. "2% **| poli CARITAS 1950.00 — 1990.00

0GpPPP n Ia (O | į й poleca go ‚ l sk. 303.10 .

Polskie Kino Poraz pierwszy w Wilnie! Najlepsza kreacja zawsze | DO SPRZEDANIA | SPRZEDAJE S $ PRACA į Žamkowa 8, Kądziel Horodziejskab. 1

Światowid | <аа a Pa. lokal z aaa į POSZUKIW. į voki sk, 216,50 1520.00 — 1560.00

ul. Chełmskiej z pla- 123 0 E(04000000069000000922 Targaniec moczony asor-

> mrra x ©PYc E V m S Ba Zawalnej,* Bow| _ POSZUKUJĘ | śrojgjem dzieci, w tyment 10130 960.00 — 1000.00
ankowy tys. zł |: Red S d tki wieku szkolnym, zpo- * 1 Zi h, z których

W niezwykle ciekawym е 66 - w pozostałych rolach: Hans Dopłacić 12 tys. zł. pea ja i sEa ias aa GRÓB uć BE 3Ea iska de

A E Młod hrabia Soehnker, Hans JunklELCn"Inform.: Kalwaryjska RU miem do małej rodzi- dzy, prosi o pomoc, PA ор zs

nek filmie 33 iinni. _Nadprogram atrakcje — 12 m, 5 od 2 do 4 рр.| ©—SPRZEDAM_ |ay bez prania, lub za Adres w admin. „Dz. nicę cenylocoWilnokalkulują się o30—45

+ = | kawiarnię w  šrod-|kucharkę do kasyna. Wileńskiego". groszy taniej w odległościach powyżej

A | pO SPRZEDANIA | mieści,* Adres w|Posiadam referencje, |-— 200 klm.
folwark b. ładnie po-, Aqm. „Dzien. Wil”. wiek średni. Św. Jac-| BEZ UBRANIA

łożony. Rzeka, staw,; RAE ka 7 m, 1 w godz.i środków do ży- ONET TRIP PEREZ

`
Z POWODU 2—4 pp. cia dwóch studentów

WIELKA11,tel. 19-69 WILNO — š-TO JANSKA 6 („JANUSZEK“)
po

Wykwintną bieliznę damską
nowsze krawaty. Torebki damskie.

i gospodarcze. Po cenach

i męską. Trykotaże, ‚

Pończochy. Skarpetki, Parasolki. Fartuszki erkolne

1 еса:
Blurki, Swetry, Pulowery.  Naj-

ogród owocowy, łą-,
ka, W+ godz. jazd
koleją do Wilna.
klm. od kolei, - Bu-
dynki. Przy folwarku
duża wieś i młyn

sklep spożywczy

dlowym z
iem i yrobioną 2 » 2

| wodny. Obszar około a w — —  iność dla nich  ргов!

50 ha. Cena 26 tys.; z. a ж JUŻ CZAS |gorąco Instytut CA-
 

 

wyjątkowo najniższych
 

 

  
PRZESTĘPSTWEM KOBIET W STOSUNKU

DO SAMYCH SIEBIE jest kultywowanie własnej rzekomej

brzydoty. Niema kobiet brzydkich, są tyiko 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-

cia smaku i estetyki. Dowodnie przekonuje o tem Panie

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

Maszyny do liczenia:

ARYTMOMETRY £Oaisinau(Yonnen
| AUTOMATY KLAWISZOWE ARCHIMEDES
10-KLAWISZOWE ZAPISUJĄCE SUNDSTRANO |
GEN.
REPR. G. GERLAC

  

gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze

ist. od 1860 r. w. WEL ER tel. 1057

Wiino, Sadowa 8

Róże i Dalje
Cenniki wysyłamy bezpłatnie. {

SPDGECD WGDAPCE

  

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

się zemknąć ze zdobyczą. Johnson
jednak spoglądał poważnie, a nawet
trochę smutnie.

Frank — rzekł dlaczego nie
przyjedziesz do mnie na plantację
upolować tygrysa?

Popatrzyłem na niego ciekawie.
— Nie mów mi, że ten biedny

żółty psina przypomniał ci tygrysa?
— rzuciłem pytająco.
— A właśnie — potwierdził. —

Ten pies i — ten holenderski statek
pocztowy.

* Spojrzałem ku błękitnej wodzie
na przepływający wolno biały paro-
wiec —w drodze do Singapore. Sia-
gapore leży tuż za Keppel Harbor

_ Club. Jest to czwarty co do wielko-
ści port świata i tu się mieści giełda
cyny i kauczuku dla całej południo-
wo - wschodniej Azji.
— (Oo może mieć wspólnego ten

statek holenderski z żółtym kun-
dlem i — z tygrysem?

 

Tapczany. Otom

Jagiellońska 8. -

WARSZAWA
Ossolińskich 4
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„iKty i pazury”
Zaśmiałem się, rad, że psu udało| tylko, że płynie z Australii — i że| s;

wiezie owice.No =
"Statek holenderski, przybywają-

[li — zwyczajna rzecz. Oba towarzy-

Burns-Phillips dostarczają na Anchi-|
pela$ Malajski moc owiec z Austra-|
lii, Handel ten odbywa się na dużą
skalę. Ilekroć statek, zdążający do|
Singapore, ma wolne miejsce, szyper
może zarobić dodatkowo, zabierając,
transport owiec. |

W. Singapore jest ogromne zapo-,
trzebowanie na żywe owce, Na ca-.
łym półwyspie są rozsiani kling —|
kasta hindusów z Indyj południo-
wych — mali kupcy, sklepikarze i
lichwiarze. Kazda wioska malajska,
ma swoją dzielnicę kling. W Singa-

pore jest nawet ulica Kling, na któ-|
rej mieszka większość tych obywa-|

teli z półwyspu i prowadzi swoje in-|
tereisyl. Kling stanowią dziwną mieszani-

Nic — odpowiedziat. — Tylenę mahometan i hindusów. Jako ma-
IAKKI sk ASIS III ISI нЫ

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

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

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50%

 

cy do Singapore z owcami z Austra- | dokowej dzielnicy miasta.
|

stwa okrętowe: Royal Dutch Mail i| między ładunkiem owiec, tygrysem

Adres w redakcji.

Y wyjazdu sprzedaje się

dobrym punkcie han- š RÓŻNE 3

urządze- į

a £«4000000000040000607 mic mając w

 

 

   

pod „Apteka“.

mieszkania 2 lub

mieszkania

do luksusowych.

| nauka
440006100000000200000 . MIĘ

ТОЗТУ1ОТ
Germanistyki

Z-k aw. Michalski Nr-, lejka,
„10 m. 2 (obok Kura.j uieważnia się.
i torjum Szkoln.)

ZA2AKOWAI

hometanie nie mogą jeść wieprzowi-

ny, jako hindusi — wolowiny. Tak
že pozostaje im wlašciwie tylko ba-
ranina. Australia dostarcza na wiel-
ką skalę mrožonej baraniny, ale
kling wolą, jeżeli można, świeżą.

Więc statki z Australii zwożą do
gapore po dwieście - trzysta ży-

wych owiec, na które znajdują chęt-
|nych nabywców w Tanjong Pajar,

 

Ale nie mogłem dostrzec związku

i swawolnym” żółtym psiakiem, za
którym właśnie major angielski rzu-
cił kijem dd golfa.
— Co ty wygadujesz, Johnson?
Popatrzył za psiakiem, który

przebiegł przez napół spaloną mu-
rawę placu golfowego i upuściwszy
białą piłkę, potrącał ją figlarnienie-|
zgrabnymi łapkami.
— Widzisz, myślałem głównie o

pie. — Tu zmienił temat. — Jeżeli
rawdę chcesz złapać tygrysa,

Frank, to mam jednego na swojej
plantacji |kauczukowej w Kukum.
Pułapka nastawiona, wszystko goto-
wie.

— Naturalnie, chciałbym złapać
tygrysa — odparłem. — Stale ро-

 

telefon 22-11, poleca
i pokoje

od najskromniejszych V.

 trzebuję tygrysów. Moja branża,
— Tego możesz mieć darmo. Za-;

 
 

3 200000000000000100660. wę prosi gorąco CA-

pokojowe z wygoda- į
mi w rejonie Mickie- į
wicza, Wileńska Mo-
stowa itp. Zgłoszenia
ul. Jagiellońska 1—4.

$| RITAS, Zamkowa
ZGUBY į

00000000000000000000 GINIE

W DNIU24LUTEGO,
zgubiono w Wilniemą į‚ dwojgiem ma-

BIURO LNIWERSAL" 203 Spike. Zaalaz- |żych me onie
Mickiewi cy lub  nabywcy(pek dla nieszczęśli-
ickiewicza 4 — 4, zwrócę wartość. Zgło wej rodziny przez do-

szenia w  Redakcji| starczenie

„Dz. Wil.”
 

ZGUBIONĄ
książkę wojskową
wydaną przez P. K.
U. — Powiat na |

Edwarda  Gra-
a s. Micha-

lizny - prosi

Nr. 8.

| OSOBA

 

ła i Franciszki z
Żarneckich, urodzony:
1907 r, zam, N. Wi-| wana.

Zamkowa 8.

gryzł mi przyjaciela,
— A więc pożeracz ludzi?

Nie, zwyczajny tygrys, który

straszył krajowców na plantacji.
— Opowiedz mi o nim.
— Nie ma dużo do opowiadania.

Czy masz mnie za twardego czło-
wieka, Frank?
— Twardego?
— Okrutnegio.
— Chyba nie, Nie,
Wiyjął cygara z kieszeni i wrę-

czając mi jedno, zdjął oczy ze szcze-
niaka.
— Zmasz Dicka Scotta?
— Owszem —rzelkłem—Miesz-

ka na przedmieściu Tanglinu.
— Właśnie. Najlepsza, reprezen-

tacyjna dzielnica Singapore. Otóż
Dick ma dwoje dzieci, ale co za
dzieci — Boba i Betty. Wychodzą
co dzień na spacer z amah i Dick

doszedł do przekonania, że (dobrze
byłoby posyłać z nimi prócz niańki
—- dużego, wiernego psa w charak-
terze opiekuna i towarzysza.
— W, Tanglinie dużo ludzi ma

psy — zauważyłem.
— Ale nie takie.
— To on ma psa? Nie wiedzia-

łem.
— Tak — zdobył psa. Jeździł po

nie może studiować,
czym

wyjść nawet z domu. .

O ubranie, palta, bie-| 28.XII 1935 r. Sp. 847/III Firma „Kresowa

20000000000000000000*|liznę, pościel i żyw-

zacząć przerzedzanie KITAS, Wilno, Zam-

 

|z głodu .i strasznej
„biedy inżynier z żo-

żywności,

665 odzieży, opału i bie-
gorąco:

CARITAS, Zamkowa

BEZ šRODKOW

do žycia urzędniczka
pocztowa zredukowae-|; ы уе б еа

O Bolosala jgztrow. hodowli „K. Buszczyūski i S-wie“;

Polowa 14 —|niej prosi CARITAS,

SĄD OKRĘGOWY W WILNIE.

Do Rejestru Spółdzielni wpisano dnia

Drukarnia w Wilnie spółdzielnia z odpo-

wiedzialnością ograniczoną”.

Na likwidatora spółdzielni wyznaczono

 
. ikoron drzėw owoco-|kOwś 8. Jonę Mejłachowicza.EE Sądu

any, meble KIUDOWE DZIERŻAWY Śjwych, cięcie krze- Okręgowego w Wilnie, jako Rejestrowe-

? ż wów, oczyszczanie go, z dnia 9.XI 1935 r. rozwiązano spół-

poleca pni, przesadzanie ro- SIEROTA, dzielnię i wyznaczono likwidatora z u-

WACŁAW MOŁODECKI Aptekę ślin pokojowych. Wy-| dziecko zasłużonego] rzędu.

Ceny konkurencyjne. |! wiejską oddam w NS 2a S Be.jekiejkol:

DI TAIDS OPOCZNO KNT dzieržawę na ko- PE = ь ieki, а ……

o "KONTROLOWANE szpsłaych wartakach. zasaiai,po RAYzapałtwę kitO
przez Stację Oceny Nasion w Wilnie Oferty do „Dz. Wil." nistracji. przyjęcie do nauki SĄD OKRĘGOWY W WILNIE,

poleca AUžasSS — „.—— jakiegoś rzemiosła — Do Rejestru Spółdzielni wpisano dnia

CENTRALA ZAOPATRZEŃ _Ż MIESZKANIA $ AD RE SASARR e a r Sp.o Firma: „Kasa

OGRODNICZYCH į 1 POKOJE $ аai Tekle Sapie- bieliznę, pościel, pal- szczędnościowo: SŁODYCZE aoować

Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48. 106100020000. T „to (męskie) itp. oraz ków Magistratu m. Wilna Spółdzielnia z

Cenniki na żądanie bezpłatnie POSZUKUJĘ SE |o środki żywnościo-| o$raniczoną odpowiedzialnością '.
Na członków izarządu zamiast Jana

8.| Mostejki i Marii Sienkiewiczowej i Adama
Rewkowskiego powołano Władysława

Umiastowskiego, Władysława Szematowicza
i Tadeusza Czerwińskiego oraz na zastęp-
ców członków zarządu zamiast poprzednio

zarejestrowanych powołano inż. Stanisława
Wątorskiego i Jana Józełowicza,

GPPEETEKNITASTITASAASITS MOKRA

Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy
Wilno, ul. Zawalna 9, tel. 323

poleca na sezon wiosenny: nasiona zbadane
przez Stację Oceny Nasion.

Nasiona warzywne firm duńskich, niemiec-
kich oraz pierwszorzędnych krajowych;
Nasiona buraków i marchwa pastewnych re-

Wszelkie nasiona rolne o wysokiej czysto-
ści i kiełkowaniu,

Skup i sprzedaż zboża, słomy i siana. 
Słyszałem 0 psach z Bandungu

na Jawie. Jest to miejscowość gór-
ska, położona powyżej pięciu tysię-
cy stóp nad poziomem morza, z kli-

-|matem podobnym do północno-eu-
ropejskiego. Mieszkańcy Malakki,
którzy mogą sobie pozwolić na wy-
jazd, przyjeżdżają tu na odpoczynek.
Międzynarodowe statki chodzą
stamtąd do Batawii, stolicy Jawy i
Singapore. Samoloty, należące do
Royal Dutch Mail, łączą Jawę z Eu-
ropą, z pierwszym lądowaniem w
Singapore.

W. Banidungu mieszka Holender,
który hoduje wyborowe psy alza-
ckie — silne, dzielne, rasowe, jak
psy europejskie lub amerykańskie.
Mieszkańcys Tanglinu, którzy nie
sprowadzili psów z Anglii, jeżdżą po
nie do Bandungu.
— Dick Scott zdobył psa —

ciągnął Johnson. — Był na wypo-
czynku та Jawie i wybrał stróża
dla dzieci: mocnego, szarego, chu-
dego jak wilk. Nie ufając statkom
przesłał go do Singapore samolotem.
Opowiadano mi, że na lotnisku ze-
brał się cały komitet powitalny ko-
lonii białych. I nie ma się czemu
dziwić. Może nigdy piękniejszy al-
zatczylk miż Binji nie zawitał do Sin- niego do Bandungu.

z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, ragranicą zł. 6—

za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym ra

* sobie prawo rmiany terminu druku ogłosteń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

gapore, (C. d. n.)

    

zniżki. Administracja rastrzega
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