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‚ kiego plan ten w pierwszym kwarta

Opłata pocziowa ulszezona gotówką.
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Niepognia utmónia działania wojenne
M =

na całej długości frontu północnego

ZNISZCZENIE MADRYTU madzono a: 2 ae za- T.

MADRY : |stąpić oddziały  zdziesiątkowane „Curtiss”.

die Doc: So PBronY | podezas ostatnich wallk pod Madry- wiązała się bitwa powierzna pod-

й : Ne й czas której jeden z samolotów polw-|

bywanie me pu poka Wczoraj wieczorem dowództwo/ stańczych zatakował samoloty nie-|

ylerię powstańczą zniszczyżo cz" |.„jgk rządowych prosiła o krótki | przyjacielskied : = crótk umyślnie  zderzając|

SS | rozejm, pozwalający na pogrzebanie | się z mimi, Dwa samaloty paw

| zabitych na odcinku Dardo. Na ro- | spadły, płonąc, na ziemię,

SYTUACJA NA FRONTACH zejm ten wyrażono zgodę. | Na froncie północnym niepogoda

Na odcinku Teruel wy-

 

samolotów _ nieprzyjaciela ką

  

   

BURGOS. 18.4. Radio Burgos ko- Ataki wojsk rządowych na fron- | wstrzymuje działania wojenne,

mumilkuje, iż artyleria powsłtańcza| cie Cordoby  odparto z ciężkimi | 2

bombardowała pozycje rządowe na |slrałami. : | BOMBARDOWANIE BARCELONY

półmoc dd Carabanchel, gdzie zgro- Na froncie aragońskim etrącowo| BARCELONA. 18.4. Agencja Ha-

o S jvasa donosi, že dziś popołudniu
| przeleciały nałd Barceloną a sa-

> | moloty powstańcze, zrzucając bom-

Jubileusz Kard. Verdier 5 sosse= © urzadzenia porto-
| we, *

1
|

PARYŻ. 18.4. W katedrze Notre- mgr. Valerio Valeri i kardynałem| й 3 i

Dame odbyła się podniosła uroczy-|Bodriard, wybitnym uczonym i) SE"

stość uczczenia 50-lecia działalności|członkiem akademii francuskiej na, | " < h

kapłańskiej arcybiskupa Paryża kar-|czele. Obecna była poza tym mał-| LONDYN. 18.4, Sunday Dispatsc

dynała Verdier. e prezydenta: Lebrun, oC kaka Rio Re: u-

SLS . В lowi Weygand, Casteln i - | siłowania przemytu roni do Hisz-

20o:imza: eS: ZZ | Bani. Dziennik wymienia nazwiska

ak: „beż : = kozai -  |dwuch młodych Anglików, należą-

PORZ BIE : | cyjoh do. najlepszych rodžin angiel-

° а | skich. Wartość «broni, która rzelko-

W Sowietach przemysł budowlany UDAJĄ mo iais byė dostarczona do Hisz.
| panii, sięga a e

в i zterlingów. Jedn oklyi -

Planów budownictwa nie wykonuje SIĘ | 3; rzekomo. Wiktor Narvey
dzi jest rzekomo Wiktor ae

į „. |sym dorda Hi ‚ byłego posła |

MOSKWA. 18,4.  „lzwiestia* organ urzędowy, brak jest materia- Sw SBm ieBylos SZ

stwierdzają w artykule wstępnym, iów budowlanych, np. produkcja ce-

mentu w pierwszym kwartale Z0- |psyzyzaWW ———————————
stała wylkcjnana w wiys. 66 proc. Od-

czuwa się takie wielki brak cegły. Starcia z żydami

w LondynieNp. w Sarutowie przy rozpoczętej

buldowie olbrzymiej  tabryiki sora.

ikulkowych, deficyt cegły! wynosi AW lala В
SEA BRL | ynie w dn. 16 bm. wie-

) milion. sztaśk. Dziennikы aaa -  czorem odbył się pochód członków;

prie a 2 | faszystowskiej partii sir Oswalda|

“e oe “niemiecko-ja- Mosleya. Gdy pochód szedł dzielni- |

potoka wawa kj| 24 żydowską, tłum żydowski zaczął|
wznosić okrzyki protestujące prze-|

ciw hasłom faszystowskim. Faszyści|

Strajk pracowników kin iteatrów w Paryżu xowoc jie V
swój |

PARYŻ. 18.4. W. czasie posie-| licznych i teatralnych, miały, AW walce faszyści rzucali na ży:

dzenia związku pracowników ód | zwykły niedzielnywygląd. W, kine- | ARR „jakiez "eż

wiskkowych, uchwalone zostało na- | matograłach, wyświetlających  ak-| cho = aki ma zajęło się > |

tychmiastowe przystąpienie do straj| tualności, zatrudniono. personel za-|ulicznyc A že a OE o: |

ku nie tylko w kinematografach,| angażowanyj w ostatniej chwili. Kil- nych przec ck. 24 WBię Pa" |

lecz również we wszystkich innych ka music halli, jak „Folies benge-|lić ubrania. Sr ańcy | a ży |

przedsiębiorstwach widowiskowych. res“ i „Casino“ są zamknięte. Te- dowskiej,wa!varys pė = ewa

Mimo tej decyzji, ruch  strajkowiy atry narodowe nie są dotknięte ru-| li z mieszkań pelne: ES YW by,

zaznaczył się w godzinach popołud- chem strajkowym. W Operze i w, Odliziały policji usiłujące inter-|

niqwych tylko nieznacznie, Wielkie „Comedie francaise" rozpoczęły się| weniować były bezsilne. Žawezwa- |

bulwary, na których zmajduje się przedstawienia popołudniowe o nor-| no więc rezerwę policyjną ipolicję

przeważna ilość sal kinematogra- malnej porze.

iż plan budownictwa, na które pań-

stwo wyasygnowało w r. b. 32 i pół

miliardów rubli, nie jest wykonany.

Ludowy ikomisariat przemysłu cięż-

 
le wykonał zaledwie w 14 proc. Tak

niskiego procentu wykonania planu

podkreśla dziennik, nie notowano

od szeregu lat. Nie inaczej ma się i

w innych komisariatach. Syłtuacja,

jest tym groźniejsza, że jalk twierdzi|
 

  

konną, która przeprowadziwszy O-|

strą szarżę przez White Chapel |

| Road, zdołała oczyścić ulice z mani-j

| festantów. W, czasie bójki jeden po- |

| lcjant został ranny, Dokonanolicz- |

| nych aresztowań. Posłowie socjali-|

| styczni zapowiadają wniesienie in-|

| terpelacji w* parlamencie. |

KU CZCI KRÓLA JERZEGO V

Do Berezy
Z terenu powiatu lidzkiego i no-

wogródzkiego wysłano ido Berezy

Kartuskiej 9 działaczy komunistycz-

nych, narodowości żydowskiej.  (h)

Obrady związku
dziennixarzy R. P.
WARSZAWA. 18.4. Dziś rano w

u resursy kupieckiej rozpo-

! swie obrady walny zjazd związ-

ku dziennikarzy R. P. Po przemė-|

wieniach  powitalnych wysłuchano

sprawozdań zarzejdu głównego i wy:

działu wykonawczego oraz komisji

rewizyjnej, poczem uchwalono ab-

solutorium dla zarządu i wydziału

,wylkonawczego, przyjęto rezolucje |

(idące po linii obrony wolności pra|

Nieopodal zamku w Windsorze wzniesiona została fontanna z emblema- jsy oraz prawnego uregulowania sto-|

s tami królewskiemi dła uczczenia króla Jerzego V. | sunków w: zawodzie dziennikarskim.
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Ksiądz Stanisław KUNIEWIC

B. PROBOSZCZ W WASILKOWIE
zmarł dnia 18 kwietnia r, 1827, w wieku lat 57

Eksportacja z lecznicy św. Józefa do kościoła św.
Jerzego odbędzie się dnia 19 b. m. o godz. 4 m 30 p. P*
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 20 b. m. o godz 9

rano, po czym zwłoki zostaną
Rossa.

O czym powiadamiają

odprowadzone na cmentarz

KONFRATRZY.

„RORARIECZNEJE Gaba

Proces inż. A. Doboszyńskiego
odbędzie się w czerwcu przed sądem

przysięgłych

W piątek w godz. popołudnio-
wych prokurator Sądu Okręgowego
dr. Sypuła wniósł do Sądu Okręgo-,
wego lkarnego dwa akty oskarżeniai
w sprawie inżyniera Adama
szyńskiejgo.  Alkt pierwszy 'dołtyfczjy|
samego inż. Doboszyńskiego, które-
$o prokurator oskarża o to, że u-
tworzył bezprawny związek, dostar
czał mu broni i kierował nim.

Oskarżenie to jest objęte art.
167 k.k., który przewiduje karę wię-
zienia conajmniej lat 5-ciu, przy)
czym górna granica kary nie jest u-
staliona. Równocześnie prokurałtor
stawia wniosek o skierowanie spra-›
wy przed sąd przysięgłych. |

Drugi akt oskarżenia obejmuje
49 kolegów inž. Doboszyriskiego, u-

Dobo- |,

czestników wyprawy na Myślenice,
których prolkurator oskarża o udział
w mielegalnym związku zbrojnym,
przy czyim domaga się wytoczenia
im sprawy przed zwykłym trybuna-
łem (a więc nie przed sądem przy-

sięgłyich). /
W najbližszych dniach sąd dorę-

czy oskaržūnym akty oskarżenia,
wyznaczając termin do wnoszenia
sprzeciwów. Po uprawomocnieniu
się aktu oskarżenia zostaną wyzna-
czone terminy rozpraw, przy czym
proces przeciw inż. Doboszyńskie-
mu okclbędzie się dopiero w kadencji
czerwcowej sądu przysięgłych, zaś
sprawa jego kolegów — w końcu
maja.

Komornik przerwał przedstawienie
w Teatrze Nowym w Pozaaniu

W Teatrze Nowym w Poznaniu,
w Iktėrym warunki finansowe od,
dawna były fatalne — zjawił się w)
ub. środę komornik i zajął kasę re-|
wii „Co wolno wojewodzie..." Dy-
rektor oraz artyści tej rewji dowodzi
li, że z dyrelkcją Teatru Nowego nie
ma'ą nic wspólnego, a salę wydzier-
żawili od! dyr. Ruckowskiego. Ko-|
mornik jednak nie odstąpił od swych'
obowiązków. Wobec takiego stanu

rzeczy kierownik rewii wystąpił
przed publicznością, że przedsta-
wienie się nie odbędzie.

W przeddzień tego dla publicz-
ności niemiłego zajścia dyrektor Te
atru Nowego opuścił Poznań, pozo-
stawiając listy, w których pisze, że
nie jest w. stanie prowadzić nadal
teatru.

Teatr Nowy pozostawił po sobie
długi.

TARTIENTMTASNTELT IKI ESVESTAIKOS

NA REWJĘ DO RZYMU

 

 
W Neapolu wylądowaly 42 dromade ry, które wezmą udział w rewji woj-

skowej w Rzymie,
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obcy pieniądz Zlot z powodu 70-iecia sokolstwa
i polityka polska

Wiemy dobrze, jak to zresztą
stwierdzają znane dokumenty, że|

idą do Polski żydowskie pieniądze,

Idą nie tylko na pomoc filantropijną

i ekonomiczną dla żydów poiskich,

dotkniętych bojkotem. Idą nie tylko

na podtrzymywanie żydowskiej* pra-

sy i żydiojwskich organizacyj poli-

tycznych. Zbiera się również żydow

skie pieniądze na to, by; finansować!

polskie stronnictwa polityczne, ziwal.

czające antysemityzm. Za tepienią-|
dze tworzy się różne fronty, prze-,
ciwstawiające się obozowi narodo- |

wemu.

Rzecz to zwyczajna. Wiadomo do

brze, że nowojorscy finansiści žy-

dojwscy: finansowali rewolucję w Ro-

sji pirzed wojną. Wiadomo, że już

przed wojną paryska socjalistyczna

„Humanite* otrzymywała  subwen-

cje od międzynarodowych  banikie-
rów. żydowskich, Żydzi prowadzą
jedną politykę w świecie. Nie są wią

zani organicznie z żadnym krajem,
nie ponoszą ioldpowiedzialności za

losy żadnego państwa. Traktują ją

jako narzędzie swych celów, a w ich

osiąganiu posługują się głównym

swym narzędziem — pieniądzem.

A już w. Polsce żydowski pie-

niądz ma swoje tradycje, swoje nie
bardzo chlubne karty. W; dawnej
Rzeczypospolitej żydzi, zorganizo-

* wani w ziemstwa generalne, opodat

kowywali swoich współwyznawców

nie tylko po to, by płacić skarbowi
pogłówne, lecz. również i w tym ce-

lu, by mieć pieniądze na przełkiupy-
wamie dygnitarzy, posłów i urzędni-

ków.- Przez pieniądz, przez. różne

datiki, trafili i na dwór królewski.

I ježeli mamy odgrzebywać te
bolesne wspomnienia, to warto za-

zmaczyć, że również i nie żydzi dzia

łali w Polsce pieniądzem. Niejedna

elekcja króla była targowiskiem su-

mień szlacheckich. Nie chcemy tych
falktów uogólniać, bo zresztą na tle

tego, ico się działo w innyjch kra-

jach, nie występują one tak jaskra-

wo, ale trzeba powiedzieć jasno i

wyraźnie: obicy, pieniądz nie. może

być czymnilkiem (życia polityczneś”
w Polsce. i

Nie rzucamy mna nikogo  podej-
rzeń, ani nie chcemy podnosić diwu-
znacznych oskarżeń. Ale pragniemy

stwierdzić, że według nas, pieniądz

żydowski, choćby pochodził od kira-

jowych „jobywateli“, jest również

obcym pieniądzem. Stronnictwo po-

lityczne; które by brało pieniądze
choćby; od krajowych żydów, lub w

pośredniej formie korzystało z ich

finansowego poparcia, to  stronni-
otwo staje się narzędziem w ręku

obcego! czynnika, bo polityka! ży-
dowska jest nam obca.

I to również powiemy, wyraźnie:

jeżeli (ktoś, należąc do masonerii lub

związanych z nią organizacyj, zaw-

dzięczając swą pozycję finansową

tym właśnie stosunkom międzynaro-

dowiym, chce odgrywać czynną rolę

w polskiej polityce, musimy w: nim

widzieć zależne narzędzie obcych

wpływów.

Nasza duma narodowa wymaga
tego, ty o įpolskiej polityce decy-

dowali tylko Polacy, by nikt obcy|

nie oddziaływat na nasze wewnętrz|
ne stosunki, czy też na linię naszej|

polityki zagranicznej. Wymaga tego|

nasz honor, lecz również i nasz inte-

res narodowy. j

Polska jest biedna, inni są boga-

ci. Polska znajduje się, w bardzo waż

nym skrzyżowaniu światowych  za-

gadnień politycznych. Polska zara-
zem jest bodaj że głównym skupie-)

niem światowego żydowstwa.. Nic|
dziwniejgo, że wiele wrogich nam sił

w świecie chce oddziałać na nasze

stosuniki i na naszą politykę. W! każ

dym razie nie jest dopuszczalne, by

pieniądz był środkiem do zaprzag-
nięcia Polski w służbę obcych inte-
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Złot katowicki przedewszyst-
kiem ma podkreślić 70-tą rocznicę
powstania i istnienia Sokolstwa. Wi
dniu 7 lutego br. minęło bowiem lat
70, jaki po klęskach ostatniego polw-
stania z r. 1863 zrodził się na bru-
ku lwowskim ten zaszczytny pogro-
bowiec, ta piękna i doniosła idea—
Oto garść iczcigodniych zapaleńców
zawiązało Towarzystwo „Sokół* —
odtąd tam ,Macierzą* zwane, skąd
potem hasło ddrodzenia Ojczyzny
przez fizyczną tężyznę i wychowa-
nie młodzieży! w duchu  obywatel-
skim i narodowym popłynęło na ca-
łą Polskę.

Dlatego _ jakiebykołwiek ktoś
miał zapatrywania i poglądy na So-
Ikolstwo, musi wikońcu przyznać, że
stanowiło! ono i stanowi w bilansie
społecznym narodu poważne рогу-
cje zarówno ze względu na swą
chwalefbną przeszłość, jak i na —
może nie dość ocenianą — teraź-
nilejsizość.

Nie będą .tu powtarzał dziejów
jego rozwoju i zasług. Zna je i oce-
mia każdy, kto świadomie nie chce
ich przemilczeć. Wyichowało! ono bo
wiem trzy, pokolenia a przez jego
placówiki, sale i boiska przeszło pra
wie wszystko, co w swym czasie by-
ło tężyzną narodu. Iluż to maliucz-
Ikičh i wielkich, imteligentów czy
rzemieślników, polityków czy działa
czy społecznych, ba i dzisiejszych
dygnitarzy państwowych widziały
te mury naszych sokolni?! Rozumie-
li doniosłość i znaczenie Sokostwa
organizatorzy, narodowi i uczeni, po
eci i pisarze. To taż Asnyk czy Sien
kiewicz: najpiękniejsze wystawili mu
świadectwo.
A Legiony, a Karpacka Bryga-

da! — to wszystko jeszcze czeka na
swego historyka, lktóry przypomni,
czym. ibłyło Sokolstwo jako przygoto
wanie do Czynu Zbrojnego, czym w
©zasie wojny, i jak walnie przyczy-
nilo się ono właśnie do tworzenia
naszej dzielnej i zwycięskiej armii
narodowej.
RADEKZRKZAZONAOCET PYT DRCRTSEACZEEC

Tajemnica
długowieczności

Jest to zagadnienie tak stare jak

świat i nad jego rozwiązaniem  głowią się

niestrudzenie całe zastępy uczonych.

Jakkolwiek bardzo wiele czynników

wywiera silny wpływ na możliwość osiągnię

cia podeszłego wieku, to jednak ustalono

już bezspornie fakt, że najważniejszą rze-

czą jest przestrzeganie umiarkowania w

życiu i dobieranie pożywienia możliwie

zdrowego, posilnego i łatwostrawnego. Tym

wszystkim wymogom najlepiej odpowiada

kawa „ENRILO*. Sporządzona z najszla-

Jest więc zdaje się dość powo- ;stwo przez swój ideowy podkład słu
dów, aby! organizacja ta bez zbytniej żby obywatelskiej i narodowej wy-
a waO 3 zbytniej gloryfi- | kazuje poważne właściwości i plu-
kacji swej przeszłości — przypom- sy.
niała społeczeństwu, że od 70 lat| I tu pozwolimy sobie na małą dy
trwa, walczy i pracuje. Niewątpli- | gresię. Jeżeli sport polski na ostat-
wie też samo społeczeństwo da wy- nich zawodach Olimpijskich nie wy

аIm wyjpeł j ię nal ziewać— to
czwarte wieku. Niewiele bowiem in-|czemuż to przypisać? niewątpliwie
e DY epo—- S temu,że jest jeszcze młody:й

ainasp aku dba res daaiż,i tym ży i ' aliožiu koniecznego dosytu, Žy-
dobra całej Ojczyzny i narodu pol- wienia i pielęgnacji, jaka ich otacza
skiego! — łącząc w tym ludzi bez | w krajach. izasobnych i bogatych. Ale)
różnicy: staniu, zawodu: iprzekonań. jjest jeszcze jeden moment i powód
Jeżeli zaś mówimy o Pa > Oto'sport Wymaga szero-

szošci,miedość możej w swych prze- kiego technicznego podścieliska,
plagi i ię ei:mia kid

czach krytyków — to ni ieniem ciała, uprawa gimnastyki
Solkolstwa, ale raczej „nowoczesnych | masowej w tysiącznych  towarzyjst-
stosunków. Nie zmieniło ono bo-|wach i związkach, jak się to dzieje

 

wiem swego programiu i trwa stale
przy siwym dawnym i niezmiennym
haśle: Bóg i Ojczyzna! — Wdobie
niewoli umacniało
społeczne do Wyzwolenia, — w Pol
sce wolnej umacnia te siły do obro-
my Ojczyzny od wszelakiej napaści,
skaldkolwiekby ona przyszła.

Jest też to może pewnym  nie-
szczęściem, że niektórzy nasi poli-
tycy i mężowie stanu nie znali So-
koła w ogóle, czy też nie wczuli się
dość w jego ideologię i że nie chcieli
się na niej oprzeć talk, jak się to sta-
ło w Czechach, jak się to stało w Ju
gosławii, gdzie Sokolstwo uznano za
naturalną podbudowę armii, za ву-
stem wiylchowania fizycznego i oby-
watelskiego całego społeczeństwa.
Tie] nastroje na szczęście ustępują
powoli, i państwowe
władze zalczynają coraz bardziej do-
ceniać znaczenie Sokolstwa.

Nie zapominajmy, bowiem, že So
kolstwo polskie — to mie tylko kil-
ikunastutysięczna anmia na obszarze
Rzeczypospolitej, ale to nasze rów-
nież poważne forpoczty w _Niem-
czech, Czechosłowacji, we Francji,
a przejde wiszystkiem w Stanach
Zjednoczonych. A jak działa wzajem
ma wspólnota i poczucie solidarnoś-
ci — dowodem tego udział Sokol-
stwa  polslko-amery(kańskiego wśród

kombatantów wojny światowej —
prawie jako osobnej armii.

Talk więc  Solkolstwo — to na-

den polityk, ani mąż stanu, a tem-

bardziej dowódca sił zbrojnych zle-
kceważyć nie może — zwłaszcza wo

bec dzisiejszych radykalizujących

się dążeń i! ruchów kjpołecznych, któ

re godzą w ustrój i porządek praw-

ny. >
Ćwiczy ono masy — i działa w 

młodzież i siły, |

urzędy oraz |

prawdę wielka rzecz, której ani ża-|

chetniejszych surowców rodzimych, posiada! szerz i głąb — różniąc się tym właś

ona wysokie wartości odżywcze i zdro- ; nie od: sportu, który, raczej tylko nie

wotne i tym samym najlepiej nadaje się na |icznych zawodników i ich rekordy
codzienny posiłek rano i wieczorem. Przy : ma na okiu. Gdy zaś w sporcieprze-

tym wszystkim kosztuje 1 filiżanka kawy, de wszystkiem sztuka dla sztuki —
„ENRIRO*” zaledwie 1 śrosz. jest dewizą i zasadą — to Sokol-
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MORSZYN-ZDRÓJ
JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORZKICH.

TANI SEZON MAJ — CZERWIEC.

Informacje: Zarząd Zdrojowy Morszyn — Zdrój i wszystkie
placówki Orbisu.
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RADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘT
W NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michał Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28,

Reperacja I ładowanieakumulatorów, słuchawek i radioodbiorników

FACHOWO, TANIO i SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.
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resów, lub choćby tyliko miał hamo-| skiej od wpływów różnych między-

wać swobodę jej ruchów. | narodówek politycznych. Dzisiaj ich

Nie jesteśmy zwolennikamipań- rola, gwłaszcza rola żydostwa, rys

stwa totalnego, czy też monopartii; suje się bardzo wyraźnie, Żydzi |dzi-

jalko wyłącznego wyrazu polityki na| siaj nie ukrywają swych planów co

rodowej. Uznajemy konieczność we|do Polski, Zbierają jawnie pieniądze

wnętrznych walk politycznych, wal-|po to, by uzależnić od siebie życie

ki łiei Ale te współzawodniczące| polityczne Polski, co nosi mazwę

ze sobą kierunki muszą swą ilnspi-|zwalczania polskiego antysejmity-

rację czerpać z rodzimego gruntu;|zmu,

zarówmo inspirację polityczną, jak i' 14а @ Polski pieniądze ze wscho-

finansową. Współzawodnictwo stron| du, idą i z zachodu, zza Oceanu.

nictw w narodzie może być tyliko| Ale obicy: pieniądz nie może się stać

częścią wewnętrznego życia naro-|czynnikiem polityki polskiej. Znaj-

du, a nie może być powiązane zło-| dziemy idość siły na to, by temu się

tymi nićmi z obcymi czynnikami. przeciwstawić.

Obóz nasz od. dawna już walczył
o zasadę niezależności polityki pol-

Roman Rybarski.

mp. wi „turnerstwie' niemieckim.
| Sportu nie można hodować .spora-
| dycznie w: doniczkach jako wyszu-
Ikanej rośliny, Produkuje go powolna

. selekcja na glebie wychowawczo-gi-
į mnastycznej. Taką glebą i wyśmie-
Lito podłoże do hodowli daje stara  organizacja Sokolstwa.

Zakaz działania
żydowskich organi-

zacji w Trzeciej Rzeszy
BERLIN. 17.4. Zakaz ograniczają-

cy działalność organizacyj żydow-
skich w Niemczech uzi iony zo-
stał przedstawicielowi Pata ze stro-
niy) mialnadajnej następującymi ko-
menitarzami:

Zalkaz tem wydany został w
związku z zarzutami, stawianymi
kierownikom  organizacyj żydow-
skich w Niemczech, że z tych kół
wychodziły zagramicę nieścisłe in-
formacje, dotyczące życia żydów w
Niemczech. Informacje te przyczyni-
ły się do wywołania poza granicami
Rzeszy kampanii antyniemieckiej,
prowadzonej przez żydów. Wobec
tejgo miemieckie, władze administra-
cyjne wydały zakaz wszelkich ży-

dowskich imprez politycznychi
sportotwych na terenie Rzeszy. Za-
kaz ten nie dotyczy żydowskich im-
prez kulturalnych w Niemczech, o-
bowiązuje on na razie 60 dni. Zarzą-
dzenie to ma charakter ściśle we-
wnętrzny i nie zostało podane do
wiadomości niemieckiej opinii pub-
licznej. ‹

 

, Wiadomości sportowe
Wobec zbliżającej się wiosny

|sportowcy; z zamikniętych sal i hal
| sportowych wychodzą na wolne po-
; wietrze. W, całym iIkraju odbyło się
|szereg imprez; o ważniejszych po-
| dajemy wiadomości.

Na miejskim stadionie  sporto-
;wym w Krakowie odbył się kobie-
cy bieg maprzełaj o mistrzostwo
Polski.

, W biegu wzięło udział zaledjwie
18 zawodniczek: Makówna z Byd-
lgoszczy, Hornsteinówna ze Lwowa,
|Loskówna i Jaszówna z Chorzowa
joraz 4 ikralkdwianki, Mistrzyni Pol-
"ski Nowacdka (AZS — Warszawa)
'mimo zgłoszenia nie przyjechała.
| Trasa Ыеи wynosiła 1.150 m. i
iprowadziła przez tereny boiska
' leklkoatletycznego na miejskim sta-
įdionie. Bieg ukończyło 5 zawodni-
, czek,

Pierwsze miejsce zajęła Horn-
steiinówina 'w czasie 4:14,1 min., 2)

| Malkówna (KS Ciszewski Bydgoszcz)
w czasie 4:19, 3) Telkielakówna (Le-
gia — Kraków) w czasie 4:24,8. Or-
$anizacja spoczywała w rękach K.
OSZALSA:

X
Dzisiejsze spotkania pilikarskie

o mistrzostwo Ligi przyniosły nastę-
pujące wyniki:

W. Wielkich Hajdukach mecz
! dwiuch Kandydatów do tytułu mi-
|strza Polski Ruchu i Wisły, zakoń-
czył się nieznacznym zwycięstwem  dotychczasowego mistrza, Ruchu,
mianowicie 1:0 (0:0). Przez cały
czas przewagę wykazywała Wisła.;
Žawodom  przygladaio się zgórą|
10.000 osób, w: tym około pół tysią-!
ca przyjechało z Krakowa  pocią-
śiem. popularnym.

W, Poznaniu miejscowa Warta
polsonała twowską Pogoń 4:0 (2:0). |
Gra byłła bardzo: ostra a chwilami
brutalna. Ofiarą jej padł zawodnik!
Pogoni Lemisko, którego przewie-
ziono do szpitala. Sędziował Roma-|
nolwski,

W. Kralsowie mecz Cracovia —,
ŁKS zakończył się zwycięstwem,
Cracovii 5:0 (1:0). Cracovia miała |
dość znaczną przewagę nad gośćmi.
Łodzianie od chwili strzelenia pierw.
szej bramki przez „krakowian za-|!
częli gra: óniezwyklej ostro „tak że.
w 40 minucie Stępienia z Cracovii!
zniesiono z boiska. Ma on potłuczo-|
ne kolano. Sędziował Kuchar ze
Lwowa.

x
W Warszawie na stadionie woj-

sika polskiego Warszawianka poko-
nała niespodziewanie faworyta AKS
w Stosuniku 4:0 (1:0). Ślązacy zarów-

no technicznie jak i kondycyjnie u-
stępowali znacznie graczom War-
szawianiki. Sędziował Sznejder z

Krakowa. Widzów około 4.000.
X

Pa mielczielnych zawodach o mi-

strzostiwo Ligi na pierwsze miejsce

wiysunęła się poznańska Warta

przed Wisłą. Na trzecim miejscu

jest Cracovia, dalej Warszawianka,

Ruch, AKS, Garbarnia, Pogoń, 9-te

miejsce zajmuje » a 10-te Dąb. |

W. niedzielę zakończone zostały

w Warszawie mistrzostwa szermier

cze armii w szabli dla podoficerówi

oficerów. W, konikurencjach podofi-

cerów w klasie I zwyciężył st. sier-

żant Radke, w klasie II plutonowy,

Rackiewicz, W konkurencji ofice-

{ 

rów I klasy pierwsze miejsce zdobył
znany sportowiec mjr. Dobrowolski,
który, miał 7 zwiycięstw i ani jednej
porażlki. Wicemistrzem został kipt.
Segda, mając na 7 spotkań jedną
porażkę. Na' trzecim miejscu kpt.
Laskowski.

x

W dalszym ciągu rozgrywek o
mistrzostwo Europy  Śradkowej w
tenisie Jędrzejewska w półtinalej
rozegrała $rę mieszaną z Kukulje-
vićem przeciwko parze niemiecko-
włoskiej Zehden — Taroni, zwycię-
żając ją w miażdżącym stosunku 6:0,
6:0. Jędrzejowska grała dobrze i
miała piękne zagrania zarówno z
słębi kortu jak i przy siatce, Kukiul-
jević pokazał grę również stojącą:
na wysokim poziomie. Przeciwniqyj
zaskoczeni ostrym tempem pany pol
sko-jugosłowiańskiej, ani razu nie
zdołali ująć inicjatywy.

Popołudniu tegoż dnia Jędrze-
jowska odnosi piękny sukkceś, zdo-
bywając mistrzostwo Europy wraz z
Kulkuljevićem, bijąc w finale parę
włosłko - francuską Manzutto—Bo-
rotra 6:2, 6:2. Jędrzejowsikai Kukul-
jević przez cały czas gry mieli zde- |
cydojwaną przewagę.

W, poniedziałek rozegrany — 20-
stamie finał gry pojedyńczej panów i
iicy pojedyńczej pań. Wi finale gry
pojedyńczej pań walczyć będzie
Jędrzejowska z Niemką Zehden.

x
W, niedzielę odbył się w War-

uzawie bieg па przełaj o puhar
„Wieczoru Warszawskiego” na (dy-
stansie ok. 4.800 m. Na starcie sta-
nęło 270 zawodników. Bieg popro-
wadził z miejsca Noji, do którego
na 3 km. dołączył się Wirkus. Dwój-
ka ta szła do końca razem i ma fi-
niszu stoczyła ostry pojedynek, za-
kończony zwycięstwem Nojego, któ

ry uzyskał czas 16:13,8 sek. Wirłkus
miał czas 16:14,4. Trzecim był za-
wodnikiem AZS Bodal. Drużynowo :

| wygrała Warszawianka, zdobywając

22 punkty przez AZS, Sokołem i
Orkanem.

W, biegu na przełaj pań па @у
stansie 1.200 m. zwyciężyła No-

wacka z AZS w czasie 4:34, Na dru-

sim miejscu była Suchieicka z So-

koła.
i iii iii
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tragedia w 5 aktach Juljusza Stowackiego.

„Mazepę“, tę najbardziej sce-
ni z tragedyj Slawackiego, ten
najrealistyczniejszy dramat  ślepej|
namiętności i pychy, a z drugiej stro
my czystości i głębi uczuć jak śmierć
mocnych i na śmierć skazanych,
oglądało Wilno jedenaście z górą lat
temu, w griudni u1926 r. w Redlucie.

Kult jaki winien szanujący się
teatr potężnemu dziełu wieszcza,
podnieca każdą poszczególną kly-
rekcję do wydobycia jaknajwiększej
sumy; pięlkna,wartości artystycznych

ia piękności formy,
rytmiki /wiersza, tła epoki w tej
wstrząsającej tragedji. Od režyserji
ale i od obsady utworu zależy w
dulżej, nawet przeważającej mierze
głębokość i trwałość wrażeń jakie
widz odbiera.

Nierównomierność poziomu ob-
sakły dała się w sobotę na premie-
rze wybitnie odczuwać. Ale to wi-
dać jest tradyłcjonalne w naszem
mieście.

Pamiętamy w Reducie central-
nym puniktem tragedji stała się po-

stać Mazepy w przedziwnej, nie-

zrównanej interpretacji Osterwy z

jego najlepszych czasów. Drugie

miejsce zajęli król (Karbowski) i

Zbigniew. Zupełnie słabi wojewoda

i Amelja pozostawili po sobie blade
albo żadne wspomnienie.

Obecnie w tragedji
kostjumowo i dekoracyjnie ze zna-

komitem wyczuciem stylu i wyso-
kim artyzmem, wysunął się na

pierwszy plan Wojewoda w inter-

Dekor. W. Makojnik
scenicznych tego wysokiej miary
aktora, kto wie, czy nie należy po-
stawić na szczycie postaci Wojejwo|-
dy z „Mazepy”. Była to postać tak
w sziczegółach wycyzelowana, mi-
mo braku jakiegokolwiek w grze
artysty śladu żmudnego „opraco-
wywania“, tak -głębolko ujęta, tak
żywiołowa i mocna, jak szalone na-
miętności, które rządzą dygocącym
z zazdrości, zdeptanego rzekomo
honoru i bezmiernej pychy, magna
tem. A sylweta wojewody? Postać
jak z portretu dygnitarza z magnac-
kiej siedziby zdjęta, strzelista a su-
cha, znamionująca siłę i pańskość,
głos jak dzwon, szydercze w nim
akcenty tnące jak stal damasceń-
ska, dylkcja przeczysta, ruchy i gest
pełne godności mimo namiętność
wstrząsającą starcem, słowem ca-
łość — prawdziwe arcydzieło ak-
torsikiego kunsztu.

Pa wojewodzie należy, postawić
Mazepę w interpretacji p. H. Bo-
rowskiego. Jego wrodzony zapał,
„$orącość' miały — w postaci tejgo
benjaminka królewskiego dworu,

MOTYCZ 007 LSK BA RANEAAS IAA ENIACTAS О

Ledwie pierwsze promienie słońca za-

czynają przyśnzewać, a już roi się od re-

klam, polecających najrozmaitsze środki

przeciw piegom. Rzecz prosta, że wśród

wystawionej | środków tych zdarzają się mniej oraz więcej

(wartościowe, a nawet czasem zupełnie bez-

Aby przyjść z pomocą czytel-

nikom naszym w wybraniu najbardziej

skutecznego i pewnego środka przeciw

piegom, polecamy znany i wypróbowany

skuteczne. pretacji Alfrada Szymańskiego.

Z bogatego szeregu  koncepcyj| krem Precioza - Perfection.

Zgromadzenie Tow. Przyjaciół
Wileńskiego Qgrodu Zoologicznego

W. sali Szkolnej Pracowni Przy-
rodniczej przy ul. M. Pohulance od-

było się doroczne walne zgroma-

dzenie gerina T-wa ma

ogrodu zoologicznego w ilnie.

Obradom przewodniczył prof, Trze-

biński w obecności 106 członków.
Ze podczas obrad,

sprawozdań wynika, że rok ub, był

okresem przełomowym w działalno-

ści towarzystwa. Bo oto nareszcie,

po kilku latach usilnego zabiegania

© plac pod ogród zoologiczny, uzy-

skało tow. odpowiednie tereny na

Antokolu. ż i je i

częściowo urządzono. Przeprowa-

dzono tam wish A

wykopano i wyl .Owanoj stawy!

dla ptactwa wodnego, które też

skanalizowano, dalej uzupełniono

zalesienie przez  zasadzenie 555

drzew iglastych i 1948 krzewów.

Prace tej umożliwią już w po-

czątlkach przyszłego miesiąca roz-

poczęcie translokacji zwierząt i

ptactwa.

W. obecnej chwili Towarzystwo

„sympatyków - uczniów. Jekdiną z ni-
"ci przewodnich w jego pracy jest,
obok utrzymywania i rozszerzania
ogrodu zoologicznego, krzewienie w
społeczeństwie a w pierwszym rzę-
dzie wśród młodzieży .szkolnej, umi-
łowania przyrody. W, tym celu, tra-
dyjcyjnym już  ziwiyczajem, co roku
orgainizowane są Ikonkursy. uczniojw-
skie dla dziatwy ze szkół powszech-
nych na najlepsze wypracowania na
tematy z żyjcia zwierząt i ochrony
przyrody. Taki konkurs odbył się
również i w r. b, ogłoszony dla VI
klas wspomniarych szkół. Nagro-
dzono i wyróżniono przeszło: 30 mło-
docianych autorów i autorek, kitó-
rym nagrody zostały wręczone na
wczorajszym zebraniu, Prócz na-
gród rw postaci książek i wyróżnia-
jących dyjplomów, dzieci otrzymały
znaczki T[aw. i prawo wolnego
wstępu do ogrodu przez cały rok.

Obecnie w zwierzyńcu znajduje

się 90 okazów ssaków i przeszło 30

ryb oraz żółwi krajowych i gredkich liczy 128 członków rzeczywistych i

STANISŁAW CYWIŃSKI.

obok ptaków i innych zwierząt.
: m. T. S.

3

Wł. Studnicki o ludziach współczesnych.
Pisze om wręcz: „Nie możemy

bez rozczulenia myśleć o tym naro-

dzie, który bez zamiaru dobroczyn-

nego względem nas dał nam naj-

większe dobrddziejstwo — możność

osiągnięcia niepodległości”. (8) Stud

nicki ma tu na myśli właśnie ...Niem
ców!! Ależ. Żeromski mówi literalnie

to samo... o Francji, co potwierdza

także... Piłsudski w swym słynnym

liście do Focha w listopadzie 1918.

Ta tylko różnica, że Francja nie bar

dzo myślała o pomocy dla Polski,

ale przynajmniej bezpośrednio  fej
nie szkodziła. A przecież te slowa

Studnickiego mogą być dalej talkże

całkowicie zastosowane do Rosjan,

a także do Anglików, Amerykan,

Włochów, zresztą do wszysiikich

bez wyjątku, co walczyli po tej lub

owej stronie, przecież bardziej jed-

nak do tych, których zwycięstwo

zadecydowała o pokoju, niżeli klo po

konanych.

W. swem zaślepieniu jednak Stud-

nicki posuwa się do tego, że uspra-

wiedliwia nawet tralktat brzeski z r.

1918. I tam byli winni nie Niemcy,

ani Austrjacy, lecz jedynie... sami

Polacy. „Tralkt Brzeski był rezulta-

tem braku aktyjwności z naszej stro-
my i przejawem niechęci do przymie

rza z Niemcami' (222). Kiedyindziej

mówi autor już nie o przymierzu,
grapoprostu 3 unji prūs! i

„Koncepcję takiej unji propagowa

ń ie Aleksander Więc-

kowski ikoncepcja ta była popular

na wśród ziemian... .w Mińszczyź-
nie“ (1196). Tež argument!

Ale dość już o ogólnem stanowi-
sku politycznem Studnickiego. Przej
dziemiyj (teraz do konkretnych syliwe
telk postaci, odmalowanych przezeń
w książce ostatniej.

Zacznijmy od pozytywnych są-

GEN. ROZWADOWSKI.
Więc najsympatyczniej bodaj zo-

stał ddmalowany generał Tadeusz
Rozwadowski.

„Uważam go, pisze Studnicki na
str. 67, za jednego z największych
ludzi 'w Polsce, który talentem woj-
skowym bezwarunkowo nie ustępo-
wał Piłsudskiemu, a wiedzą wojsko-
wą go przewyższał',

„Rozwadowski był związany ze
Lwowem i on to położył największe
zasługi w obronie i przyłączeniu do
Polski lwowa wraz z  Galicją
Wschodnią” (76).

„Rozwadowski w charakterze

Szeła Sztabu  przewyjższał wszytit-

kich naszych generałów, on to bo-

wiem wypracował plan bitwy pod

Warszawą, decydującej o naszem
zwycięstwie” (80).

„Gdy gen. Rozw. proponował po

wierzenie dowództwa nad wszyst-

| kiemi wojskami w Lubelszczyźnie i

| Galicji Wschodniej gen. Hallerowi,
Naczelny Wódz temu się sprzeciwił.
„(Wielkiemi strategicznemi  zdolnoś-
;eiami gen. Haller się nie odznaczał,

 

Reż. M. Szpakiewicz.

lekikodłucha,  zalotnika
urwisa i dowcipnisia o
szlachetnej duszy prawdziwego che-
valiera sans
szerokie pole do wyładowania się
w pełni. To też Mazepa w jego in-
terpretacji (posiadał wszystkie te
zalety opromienione ponadto bujną
młodością. Sylwetka zewnętrzna

i bałamuta,

orzanina a wdziękiem pazia, W
niektórych momentach dykcja nie
dopisała młodemu artyście — ale to
detal związany może z pewną tremą
niecjdłączną od _ roli
więc przemijający.

Amelja, słodka i bierna ofiarna
gołębica może się jednak zdobyć na
mocne akcenty głębokiego przebo-
lesnego i rozpaczliwego w swej bez-
nadziejności uczucia. Amelja p.
Niedźwiedkiej, jaklkotwiek _ lepsza
od jej rądutowej poprzedniczki, nie
włruszała, _ pozostawiając widza

że to być jddyna obecnie w Polsce
wysokiej klasy przedstawicielka po-
staci Amelji.

w roli Zbigniewa niewłaściwie ob-
sadzony — ciężki i bez polotu.

przedstawiać się. komicznie jak p.
Neubejlt w tej roli i należy mu dać
godność królewsiką.

P. Jasińska w epizodzie Kaszte-
lanowej przedstawiła 'się dobrze i
wyglądała stylowo.

Należy podkreślić
kostjumy z wileńskich  ludówych
tkanin. Bralkło im. wprawdzie bo-

—
—

|wanych brokatów. Poprostu aż dziw
"brał co można z tega naszego Inu

Zainaugurowała to miegdiyś
— oby utrzymał się* ten pomygł w
stylowych sztukach.

Reżyserja nie uwzględniła balo-
wej wrzawy i nastroju: zabawyj w
I akcie, wskutek czego. „rozbawict-
ny“ ów zamek wygląda dość ponu-
ro i cicho. Podobną była, koncepcja
Reduty, mojem zdaniem niesłuszna
(co zaznaczone było w mojem wów-
czas sprawozdaniu) .sdyż. kontrasty
wlašnie potęgują efekty.,

Publiczności na premjerze mało.
Dlaczegd? Oczywiście... „stary Sło-
'waloki, Mickiewicz, Sz ir“... nie
cieszą się względami dzisiejszej
publiczności.

Wspaniały utwór w wysoce ar-
tystycznej oprawie i-pięknej prze-
ważnie interpretacji wart przez dlu-
gie tygodnie wyprzędanej widowni.
Chylba żeśmy już wszyscy ze szczę-
tem zmaleli i zkapieli.. do granic
farsy. wa.
 
lecz Szefem Sztabu jego był wyjąt-
kowo zdolny; wojskowy gen.:Zagór-
ski, względem którego Piłsudski był
wrogo usposobiony od czasu legjo-
mów”. (81). +
| „Po bitwie nad Niemnem gen.
Rozw. żądał związania energicznemi
atalkami środkowych sił bolszejwic-
kich i uderzenia na. lewe” skrzydło
nieprzyjacielskie, by zwinąć je do-
sziczęjtnie, a potem, maszerując
przez Słonim, Lidę i Wilno, wrzucić
wszyslikie siły bolszewickie, oraz bę
'dące z niemi wojska litewskie przez
Kowno, Szawę w: błota Windawy, a
nawelt w morze Bałtyckie.

Piłsudski, uznając ów plan pod
| względem strategicznym za dobry,
sprzeciwiał się mu ze względów po-

litycznych, twierdząc, że wywoła on
nienawiść Litwy względem Polski.
Plan został zaniechany, trzeba było
dla ratowania Wilna urządzić fikcyj

ny bunt dywizji litewsko - białoru-
skiej, stwarzać niedogodną sytuację
pod względem moralnym zagranicą
i mieć stale wroga Litwę obok sie-

bie. Litwa, przez którą przeszłyby
polskie wojska, którejby Połska po-

dyktowała wzajemny układ: stosun-
ków, byłaby już dawno z Polską po-
godzona” (82).

„Rozwadowski i Piłsudski, diwaj
wielcy ludzie naszej epoki. Jako woj
skcwy, Rozw. stał wyżej od P-go.

Pod względem rozumienia sytuacji

polityki zewnętrznej nie ustępował

mu, a nawet przewyższał, nię on je

nak, a Piłsudski doszedł do władzy,

bo do niej szedł celowo i świado-

mie. Tikrwił w nim egotyzm; będąc

całą duszą oddany Polsce, był prze-

konany, że powstanie Polski bez nie 

rycerskiej, |

peur et reproche — |

tytułowej, a |

chłodnym. Gdy zdarzyło mi się wi |
dzieć w roli Desdemony razjeden: wybuchł strajk. Zatrudnieni tam ro-|,,Wialdomości Białoruskie" przepro-
Zofję Jaroszewską twierdzę że mo-|botnicy zażądali podwyżki płac, na wadzona została rewizja. Również

 

d| „Witos umie pracować, umie się

+3

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

| W. dalszym ciągu pogoda bez zmian,

;naogół zachmurzenie umiarkowane, jednak

|w zachodniej połowie kraju miejscami prz-

| lotne deszcze.
Dość ciepło.

|wiatry z kierunków zachodnich,
— Gość amerykański w Wilnie,|

| Wczoraj bawił w Wilnie  drekitor'
departamentu sztuki w. instytucie
Carnegiego w | Pitiisbungu Homer |
Saint-Gaudens, który w towarzy. |
stwie prof. Alkademii Sztuk  Pięk-'

 

Słabe lub umiarkowane|

zwiedził pracownie malarzyj wileń-
(skich: prof. Slendzińskiego, Ja-
montta, Niesiołowskiego,  Rouby,

| Kwiatkio'wsikiejgo, Wiendorif - Serafi-
nowiczowej.

| Pobyt Saint-Gaudensa w Polsce,
|jak wiałdomo, pozostaje w związku
|ž organizowaną przez instytut Car-|
negiego  międznarodową wystawą

| sztuki, na której mają być reprezen-
| towane i dzieła sztuki polskiej. |
| Gość amerykański opuścił Wńil-;
Ino wieczorem, udając się przez |
j Warszawę i Berlin do Danii.
— Strajk, W tartaku Edelnaa

leo narazie przedsiębiorca jeszcze
| się nie zgadza. (m) |
|  — Kto ma prawo fotografować|

P. Mrożewski — według mnie—|na ulicy? Na odbytym ostatnio w ne. (h)
Izbie Rzemieślniczej posieldzeniu o-
mawiana była sprawa fotografowa-

Król — jakkolwiekMazepadrwi mia na ulicy. Zebrani, wychodząc z strajk rzezaków uboju
sobie z „ortodoxusa“ nie powinien tego założenia, że obecnie dokonu- na rzeźni. miejskiej.

|jący zdjęć na ulicy przeważnie nie
mają nic wspólnego z zawodem fo-
tograła, przyczyniają się tylko dło

|

Otwarta w r. bież. nowa świetli-

uroczyście poświęcona. Aktu po=|
święcenia dokonał J. E. ks. Arcybi-|

za culdleńika i na scenie wyczyniać.|skup-Metropolita R. Jałbrzykojwski|pracownikami
Reduta w obecności p. woj. Bociańskkiego, |kształcenia

|przedstawiciela Min. Poczt 1 Teller |
|grafow, dyr. Kuminlkkowskiego, przed|
| stawicieli inmyich władz i społeczeń-
|stwa oraz licznie zebranej rodziny,
pocztowej.

Uroczystość odbyła się w ob-|

 

|szernej, nowocześnie: urządzonej, sa-|
li teatralnej świetlicy, Po odpra-|
wieniu krótkich, okolicznościowych
modłów, Arcypasterz poświęcił lo-/
kal, wygłaszając. potem dłuższe
przemówienie, w którym podkreślił

powiększania się w tej branży bez-
robocia, postanowili domagać się
od władz zakazania osobom postron
nym fotografowania ma ulicy. We
dług tej samej uchwały, fotografo-
wać na ulicy mieliby jedynie prawo

|tyliko terminatorzy fotografów.
Jak słychać, władze przychylają

się do tego wniosku i wikrótce ma
być wydany odpowieni zakaz. (m)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie ogólne Chrz. Zw.

Zaw. Krawców i Krawczyń  odbę-
Mazepjyj rysowała się lekiko, z gracją nych w Krakowie Wł. Jarockiego dzie się dnia 19 kwietnia b. r. o g.19

w lokalu własnym przy ul. Metro-
politalnej 1. Sprawa ważna, obec-
ność rwszystkich członków obowiąz-
kowa.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkoły w 18 rocznicę wyzwo-

lenia Wilna. W związku z dzisiej-
szymi uroczystościami, związanemi
z 18 rocznicą wyzwolenia Wilna, w
szkołach pówszechnych i średnich
odbędą się. odczyty, i pogadanki po-
święcone rocznicy. (h)

RÓŻNE.
— Rewizja w redakcji „„Wiado-

mości Białoruskie”. W. redakcji

rewizja przeprowadzona została w
mieszkaniw redaktora: tego pisma p.
Klimowicza. Wyniki reiwizji niezna-

— Strajk rzezaków rytualnego
uboju. Wczoraj wybuchł w Wilnie

rytualnego
Powód strajku

nieuregulowanie warunków ргасу) #
płacy przez wyznaniową gminę ży-
dowską. — ()

vai Poświęcenie nowej świetlicy pocztowej
znaczenie świetligy w życiu towa-

gactwa barw epoki polskiego szla- |ca pocztowa, mieszcząca się w daw- |rzyskim pracowników poczty. Na-
|checkiegų renesansu — miały zato nym gmachu Kasy Chorych przy, ul. | stępnie
| subtelność rysunku starych stono- Dominikańskiej 13, została wyczoraj| wyrażając swoją radość z

przemawiał dyr. Nowicki,

poświęcenia świetlicy, która- jest
najlepszym łącznikiem pomiędzy

poczty w dziele
ich ducha i wyrabiania

pod względem społecznym.
W. końcu zebrani wysłuchali kon-

certu' orkielstr pocztowych: dętej,
smyczkowej i mandolinistów, kitóre

| wespół z chórem pocztowym mylko-
nały pod kierownictwem p. Stacha-
cza szereg staranie Mobranych i
opracdwany(ch muzycznie utworów.

Wieczorem odbyła się w świetli-
cy zabawa pocztowców, urozmaico-
na produkcjami /wokalno-muzycz-
nymi. m. r. 5.

Sprawa nadużyć w gm. Porzecze
Wi Nr. 100 „Dzien. WiL“ poda-,

liśmy informację o procesie b. wój-
ta $miny Porzecze, Lesiówicza i b.|
niższych _ funkcjonarjuszów gminy|
Obuchowskiego i. Kraśniewskiego,|
oskarżonych o nadużycia służbowe.

Z notatki naszej wynika zupełnie

gol było czemś niemożliwem, że ar-

mja polska, tworzona bez niego, lub

pod innem dowództwem, nie będzie
właściwie armją polską. = Egotyzm
Piłsudskiego, jego  nieodlizielanie

Polski od! osoby własnej, pchnęło go

do przewrotu majowego. Nie miał

jednak planu niezbędnych reform.

Dojście Pił-go do władzy stało się

więcdlań osobistą tragedją. Rozwa-

dowski mógł też uważać za tragedję
siwe niedojście ido władzy; nie szedł

on do niej systematycznie, ale u-

świadamiał swe zasługi, lecz mylił

się, gdłył mniemał, że to zasługi wio-
dą do władzy!” 82-3).

WITOS.
Druga bezwślędnie dodatnia cha-

rakterystyka w książce Studnickie-

$0 — to charakterystyka Witosa.
„Wimcentego Witosa można na-

wać największym z chłopów.  Sa-

mem istnieniem swojem dowodzi on
siły potencjalnej naszego włościań-

stwa iw: wiarę wnie,awięc

i w przyszłość narodu. Witos jest

największym wychowawcą naszego
chłopa” (146).

„Witos mający w swej chłopskiej

głowie więcej rozumu niż ci wszys-

cy inteligenci (Daszyński, Sieroszew

| ski, Thugutt, Poniatowski, Mora-
czewsłki), przynależni do lóż masoń-

skich, — nie chciał wejść do rządu
, lubelskiego” (133).

 
(uczyć i uczył się przez: całe życie”

(177).
„Do rządu Moraczewsikiego od-

| niósł się Witos negatywnie” (151).

wyraźnie, co miniejszem chcielibyś-
my podkreślić, że pozostały skład
Zarządu Gminnego w  Porzeczu
składający się z osób nie poszlako-
wanych, a mianowicie: obejcnego
wójta, poldwójciego i 2 ławników,
niema ze sprawą tą nic wspólnego.

bóz zjednoczenia narodowego, w zgo
dzie z dążnościami, których przed-
stawicielem jest Witos. ...Siła poli-
tyczna, którą reprezentuje Witos
marnuje się... Może przyjść moment
gdy wszyscy, dbający o bezpiejczeń-
stwo i przyszłość Polski, będą wo-
łali wielkim głosem o pomoc Wito-
sa“ (162).

JÓZEF PIŁSUDSKI
Trzecią osobistością, o której

Studnicki wygłasza opinję przeważ-
nie dodatnią, jest Józef Piłsudski.

Gdy mw r. 1912 Studnicki został
Prezesem Skarbu wojskowego, Pił-
sudski dowodził Strzelcem (orgalni-
zacja socjalistyczna), Drużynami zaś
Strzeleckiemi (o tendencjach apoli-
tycznych) — Feliks Młynarski, po-
sługujący się pseudonimem Brzoza,

donieddawna endek. Powstawały go-

rące spory o podział Skarbu. „Pił-

sudski nie życzył sobie rozwoju Dru
żyn Sitrzeleckich; pragnął, by! one
były pochłonięte przez Strzelca;
stąd nierad był znaczniejszym Кте-
dytom dla Družyjn“ (21).

W r. 1916 legjony były związane

z generałem niemieckim Bernardim,
który mówił o Piłsudskim: „Das ist

kein Militar; das ist nur ein Rech-

tsamwalt" („To mie jest wojskowy,
to tyllko adwokat” (23). |

W pewnej rozmowie ze. Studnic-
kim, Piłsudski się ziwierzał: „Zaczą-
łem robić gesty i to mi Idało -

larność. Gestem było, że nie zgodzi-

łem się na rozetki austrjackie, że

nie przyjąłem pensji” (24-5). | „Pułk. Kidc usiłuje stworzyć о- (Dok, cast] 0,2
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Srebrny ekran ogłasza narodziny nowej gwiazdy

Deanna DURBIN

«me PENNY

 

(0 W Ostrej SWiecisz Bramie
ceny zniżone:

i w rewelacyjny!

JUTRO PREMIERA PAU Wessely Kai 

Kosterlitza
i Pasternaka

Już wkrótce 6
w kinie „CASINO s

0953390060809858088043324643
Ostatni 0 d t

С@&ЛМ® šie гоупа
6 wg. powieści Heleny MNISZEK Brodnie-

MICHORuwSKI wicz, Junosza-Stępowski, Barszczewska, i in. Ko-

lorowy dodatek i in. Niniejszem powiadamia się,

iž wszelkie kontramarki wydane na o“aziciela będą ważne tylko do dnia 21. IV. r. b.

RE I Już całe Wiino zachwycone I oczarowane,

05 najweselszą I najlepszą komedią muzyczną

PIĘTRO WYŻEJ „5.0,0,0.GROSSÓWNA ! ORWID|
Atrakcyjny nadprogram: 1) Znakomita „Biała Orkies'ra“. 2) Kolorowa kreskówka

„Zbrodnia w lesie* 3) Najnowszy tygodnik aktualności

Kolosalne powodzenie. Film dła wszystkich.

MARS | posie lertolmew, Jodie Gangas | Mickey Romy
  

Nadprogram: Piękna kreskówka „Brzydkie kaczątko“ i aktualia.

Polskie Kino Dziś sławna, nieprześcigniona nasza rodaczka

i 5 w najnowszym i najpo-

wiatowid Pola Negri tężniejszym liłmie bieżą-

MOSKWA: SZANGHAJ Tragedia rosyjskiej emigrantki. Niezwykłe na-

» =

cego sezonu p.t.:

pięcie akcji. Rewelacyjna gra artystów.
Nad program atrakcje

LA

 

K. GORLUCHOOSKI||
ZKMKOWA 9 {

Zegarki szwajcarskie wyregulowane. Biżuteria, złoto, srebro,

Platery nowe fasony.
Reperacje zegarków z gwarancją.

i podof. W. P., obec-
nie bezrobotny pe-
szukuje jakiejkolwiek
pracy fizycznej, pro-
wadzenia meldunków,
lub  dozorstwa za
mieszkanie. Listopa-

(Iwoeeweeeeeeeeceot; joy Ža, I Radži
FUTRA RÓŻNE

$ $ PANNA

Leon Łopuszański

20000244000000000200? |ubjąca dzieci z ukoń-

Zamkowa 4

czoną szkołą powsz

PŁASZCZE damskie modele
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ROSLINY szuka pracy do dzieci.
POKOJOWE |Zgodzi się na wyjazd.

przesadza ogrodlik fa-| Łask. zgłoszenia kie-
chowiec. Oferfy pod|rować dla „Marysi“ do
„Rošliny“ w Admlnist-|admin. „Dz. Wil.“ tam-

 

Wieiki wybór. Ceny niskie (cj Dziennika Wil. |że adres

®
me

>

inteligentna _ wycho-

JJ MMM.7
kró i roboty ręczne.
Poprowadziłabym go-
spodarstwo _ nieduże.
Adres: Jagiellońska 9
sklep spożywczy dla
T. M.

PODNIESIENIE HANDLU —
TO WZMOŻENIE REKLAMY

NAJSTARSZE | NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO
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RZE | S Mikio, s solistów. 17.50 Mieszanka zapomnianej. й в 5 CEF 5; pomnianej ‹5-

DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ i PRACA 1] IA |ZE „| EJEJEJEJEJEJEJEJEJEJETEJEJEN| ani — -pog. 18:00:Pogadanka aktualna. 1840
UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANE OGŁOSZENIE. $ ZAOFIAROW. Ż CEBULKI COMA i Wiad. sportowe. 18:20 W walce o kulturę

Administracja | ui. Mostowej 1 —— różnokolorowych gla- BLIŹNIM Popierajcie naszej wsi — pog. 18.30 Muzyka z czasów
p = Hieraiczega cedp o \ rewoluoji Iraneuskiej. 18.50 Posiewna pie-

tibżśii wolnej ilości o 509/0 WDOWA handel i przemysł lęgnacja zbóż — pog. 19.00 Audycja żoł--

=l | ||| liil || r l kreślarza taniej niż w sklepach |Ł trojgiem dzieci, w 4 nierska. 19.30 Koncert. 20:45 Dzien. wiecz.

i przyjmie _ mierniczy| kwiatów. Antokolska wieku szkolnym, zpo- + 2 20.15 Pogadanka 'aktualna. 2100 Chopin ja-

i a i as e chrześcijański ko pisarz — aud. 21,30 Koncert. 2200 Kan-
walifikacje, warun- с1апус! w az-|dzy, prosi o pomoc, 2 2 ё у *

Reklama jest dźwi ni handlu ki, referencje. Grod-|nych ramkach i klar |Adres w admin. „Dz cert. 22.51 Ostat. wiad. dziennika radiowe

no, skrytka 57. ki królicze, niedrogo,|Wileńskiego". 0.

TAETNTNAT tų sis SIT NSASKANADAINILTPY

ZRANK BUCK i FERRIN FRASER. 70 mi, z twarzą wykrzytwioną strachem,mieniu. Czuł, że mu ręka drży. Ni- | brał ze sobą, od czasu, gdy się po-
zadyszana, gdy dotąd nie dotknął Dory. kazały tygrysy, migotała w słońcu.

—Panie Dwyer!... Ratunku,. Ja..| — Spokgjnie — rzekł. — Pój- Nieda m zarodzód za GR cóż
— Niech pani siada! — rozka-|dziemydo niego. szmttgło. Musiał usłyszeć szólest, boj„Ały i pDaZUrY”

— Proszę pani — rzekł prosto z ,ge'a, a on mnie, a to jedynie jest
mostu — pani płakała? Czyj on... | ważne.
— Płakałam? Dwyer wrócił do obozu, który
— Widzę po, oczach. mu się wydał pusty i nędzny, bo o-
Zaśmiała się. | bóz to nie dom. On nie miał domu.
— Po cóż bym płakała? Nigdy| Przepędził życie głównie w  obo-

w życiu nie byłam szczęśliwsza! | zach — pod dachem z liści palmo-
° — А jednak pani wygląda tak, | wych, przy prostym, zgrubsza ciosa
jakiby... |nym stole, na łóżku polowym, ma-
— Ach, wy mężczyźni! — uśmie- jjąc za сайе towarzystwo brunatnych

chnęła się, — Wy nigdy mic nie wi- | tubylców. Stanhopowie mieli przy-
dzicie, Szyłam. Nie widział pan, że| najmniej dom, własny szmat ziemi,
poszyłam pokrowce na fotele, por! własną plantację i — miłość.
duszki na solę i firanki do sypialni? | Często rozmyślał o tym po ca-

Ślepnę od tego szycia, ale chcę, że- łodziennej pracy, gdy zmierzch za-
by nasze gniazdko ładnie wygląda-; padał nad jego samotnością i milcze

 

ło. й |niem ;padezas gdy Salleh  gotowal
— Nie żałuje pani? — dopyty-| wieczerzę na żarze z t. zw. twarde-

wał. ‚АВ 50 drzewa. Jedriego wieczora @у)
tak siedział ,patrząc na wydłużające— Że tu przyjechałam? —- zro-|

biła wielkie oczy. — Tu jest slioz- | się cienie i słuchając cichnących

 

 

w woj. Nowogródzkim

| © NOWOGRÓDEK. W ostatnich
kilku dniach ma obszarze wojew.
nowogródzkiego było kilka więk-
szych pożarów. Mianowicie w Bie-
licy i 'w Falkowiczach, gm. bielic-
kie, (pow. lidzki) oraz w Dołma-
towszczyźnie i Kożewie pow. stoł-
peckiego. Straty, wynoszą przeszło
200.000 zł. Pożary, wybuchły w okre
sie silnego wiatru, co bandzo utrud-
niało alkcję ratunkową. Najdotkiiw-

 

 

 

 

 

sziyy był pożar w  Kożewie, gdzie
spiłonęły (doszczętnie zabudowania

Z DOM 40 gospddarstw oraz 24 sztuki in-
3 |do sprzedania ul.| wentarza żywego.
5 | Rossa 12 przy moście,

LE 300000600200320000000 л *

„Ž|Ę MIESZKANIA Wypadki
i į I POKOJE :
b |4200002000000000006060 — Napaść na kobietę. Wczoraj o godz.

i 8 лее оее | 4 nad ranem, na przechodzącą B. Roman-
sė Rd 0 K 6 J kiewiczową na ul. I Baterji napadł jakiś

A wynajęciaod l-go| osobnik. Na krzyk kobiety pośpieszył prze-
3 8 maja ma okres 5-ciu chodzący ul. Dąbrowskiego policjant, który

„9 miesięcy. Ul. Uni-| zdolai napastnika zatrzymač. Jest to Kle-
3 й wersytecka 9—15, ofas Hermanowicz, znany ziodziej. Her-

3 A ios: manowicza osadzono 'w arszcie. (h)

— Przebity možem. Na ul. św. Army

3 LOKALE ma przechodzącgo Antoniego Pawilunasa

3+000000000000000000%| (Zarzecze 28), napadło 2 osobników, którzy

W. DOWGIĄŁŁO DUŻY LOKAL go ciężko poranili nożami.

ul. e zz: 6 doAk 5a. Rannego Pawilunasa zabrało pogoto-

wadi, ucawestę. |bliżu ul. Mickiewi-| wie ratunkowe do szpitala. (h)

KUPNHO i BSala, Tpoko- — Poranieni w bójkach. We wczoraj-

i 1 SPRZEDAZ A a Tokai du- szych bójkach ulicznych poraniono: Roma-
*iaczornarnp=weRGe |dif o OKA PIZY| na Żylińskiego „(Boguslawska -5), Pawła

datny na siedzibę 2 ь
SPRZEDAJE SIĘ stowarzyszenia, lub| Morozowa (Żelazna Chatka) i Kazimierza

Żebrowskiego (Murarski 14). Poszkodowa-

nym pierwszej pomocy lekarkiej udzielił le-

karz pogotowia ratunkowego.  (h)

plac obszaru 4, na większy warsztat,
mir przy ul. Rossa może być szopa na
za 8.000 zł. Dowie- garaż, Dowiedzieć się
dzieć się Ostrobram- w admin. „Dziennika

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

o godz. 8.15 po cenach propagandowych
„MAŁŻEŃSTWO" z pp: Niedźwiecką i
Szpakiewiczem w rolach głównych.

 

Jutro powtórzenie tragedii J. Słowac-
kiego „MAZEPA” z p. Szymańskim w roli
wojewody, w dalszej obsadzie pp. Det-
kowska - Jasińska, Niedźwiecka, Borowski
Mrożewski, 'Neubelt, Wołłejko i Czapliński,

— Teatr Muzyczny „Lutnia” Występy
J. Kułczyckiejj Dziś „Władczyni filmu"

op. Gilberta początek o godz. 8.15.

Koncert W. Małcużyńskiego w „Lutni*
Jedno z pierwszych miejsc „na konkursie

Szopenowskim przyznano Witoldowi Mał-

cużyńskiemu, skłoniło kierownictwo teatru

„Lutnia” do zaproszenia go na recital for-

tiepanowy, który się odbędzie 7-go maja.

„Złocisty ptak”, Czynią się przygotowa

nia 'do przyjęcia „ZŁOCISTEGO PTAKA”,

który zapowiedział swój łot na scenę „Luit-

ni“, by tam zatrzepotać swemi barwnemi

skrzydłami,

„Tancerka z Andaluzji”, Janina Kul-

czycka wystąpi w premierze op. „TAN-

CERKA Z ANDALIZJI",

Z za kotar studio
„Pod Raszynem huczą działa, ||

Rocznica bohaterskiej bitwy w radio.

W roku 1809 dn. 19 kwietnia Ks. Jó-
zef Poniatowski na czele walecznych puł-
ków polskich stoczył bohaterską walkę z

dwukrotnie silniejszą armią austriacką.

Wśród tysięcy poległych znalazł tutaj rów-

nież śmierć płk. Cyprian Godebski, znany

poeta-legionista doby  ponapoleońskiej.

Wspomnienie tej  bohaterskeij bitwy

wskrzesi, jako w rocznicę, reportaż radio-

wy w opracowaniu Zdzisława  Marynow-

skiego dn. 194. о godz. 15.15. Po repor-
tażu o godz. 15,35. nadane zostaną piosen-
ki na nutę wojskową.

Polskie Radio Wilno

Poniedziałek 19 kwietnia 1937 r.

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Muzy-
ka. Dzien. por. dnformacja i giełda 'rolnicza.
Muzyka. Audycja- dla «szkół, 11/30 Aud. dla
szkół: (Historia noża i widelca. 11.57 Sygnał
czasu i hejnał. 12/03. Przemówienie płk. A.
Koca. 12.15 Transmisja z sali teatru 'miej-
skiego na Pohulance. 12:45 Przerwa, 12,50

Dzien. poł. 13.00 Popułarna muzyka ope-

rowa. 15.00 Wiad. gospodarcze. 155.15 W
rytmie 'walca. 15.25 Życie kulturalne miasta
i prowincji. 15.30 Nowela Meissnera „Piłot

jakich mało”. 15:45. Muzyka jazzowa. 15.50
W rocznicę zdobycia Wilna — pog. 16.00
Pieśni wojska polskiego. 16.85 Skrzynka ję

zykowa. 16:30 Polska Kapela Ludowa F.
Dzierżanowskiego. 17,00 Organizacja №-

ceów pedagogicznych — pog. '17.15 Koncert  

 

 

zał, — Niech pani odetchnie.
— Mnie nic nie jest. Ja — tylko

biegłam...

— Całą drogę od plantacji?
— Tak. Ja...
— Przez dźiunglę? Co pani zro-

biła najlepszego? To niebezpiecz-
nej! Tego...
— Musiałam! Pan jest tutaj jedy

mym białym człowielkiem. Ja...
— Co się stało?
— George...
— Czy znów...? — Dwiyer urwał.

Chciał powiedzieć: — Czy znowu
się upił? — ale coś w twarzy mło-
dej kobiety mie pozwoliło mu do-
kończyć.

— Tygrys go napadł!
Dwyer odetchnął głęboko. Ty-

ścys! Oczywiście w «lkolicy były ty-
Krysjy, dużo tygrysów, ale — spo-
cziawał się czegoś zupełnie innego. nie, tak, (alk George obiecywal. Or- | śpiewów ptaków, z czarnej już dżun

chidee na drzewach — śpiew pta- gli wynurzyła się nagle postać ko-|
ków — paprocie takie cudne, wil-, bieca. :

gotne, zielone... Co mi po wygodach|  — Pani Doro! — krzyknął. |
łazienkach, ludziach? Mam Geor-|  Podbiegła z wyciągniętymi ręka-;

WODZESOGZK SOO ORDIEA iINITНАНа    WOZWAZZOŃ

>» MINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa i, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miecięcznie, z odnosteni
CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i

Dwyer niósł latarkę

ku. Najwidoczniej tygrys, albo ty-

dne i przebiegłe. George przypusz-
<zał, że była ich para. Unikały pu-
łapek, polowały po mocach i ucie-
ikały z łupem w nieznane ostępy.
Ot! jakby się zapadały w ziemię.
— Ale jakim sposobem Stanho-

ре...? — zapytał ostro Dwyer.
— Dziś po południu... Zawsze

przychodzi na drugie śniadanie. Pra
cuje tak ciężko, Iže kažę mu zaw-   — Czy...?

— Okropnie pokaleczony.  Ty-
$rys rozdarł mu nogę — straszna ra
aa! Och — to okropne!

sze przyjść i odpocząć w największy
pał. Wiłaśnie wracał do pracy... Sta
|łam na werandzie i odprowadzałam

$rysy — musiały być niezwykle mą

Kazał -Sallehowi podač strzelbę i| Sie odwróci ; >

rewolwer — dżungla jest po ciemku|.* ścił. Strzelił, zranił: tygry-
niebezpieczna — i wyruszyli we tro

je na plantację. Salleh |... | żowi z ręki. Nie wiem dobrze, -co-się

której światło szło w ciemności żół-
tym tunelem. Po drodze Dora opo-

wiedziała, jak się to stało.Tygrys |

a ŚR R:aj ana zaje |cić się ma bestię z gołymi rękami.

się to od jej przyjazdu. Tubylayi za-
stawili kilka pułapek, ale bez skut-|

|sa, a ten rzucił się na niego i powa-
|lił na ziemię. Strzelba wyleciała mę.

| potem działo. Pamiętam jak .przez
j mgłę. Wiem tylko, «że zaczęłam bie
| co sił. George leżał na ziemi, tygrys
jstał nad: nim... Byłam ,gotowa -rzu-

| Przypadkiem nastąpiłam na sirzel-
| bę. Nigdy «w życiu nie strzelałam -z
| fuzji, mimo to porwalam ją, mycelo-
,wałłam jalkcjś i strzeliłam. Tygrys od
dłalił się chwiejnie kilka kroków i

| upadł.

— Zabiła pani?
— Nie wiem. Podbiegłem do mę-

ża. Leżał na ziemi z nogą w krwa-
wych strzępach. Kilku boyów mu-

,siało usłyszeć strzały, bo przybiegli
— zdawało mi się, że czekałam ca-
łą wieczność — i zanieśli go do bun
galowu. Nie wiedziałam co robić.
Nigdy nie widziałam takiej ramy.
Nie miałam nikogo do pomocy. Ale
przypcinnialam sobie o panu i przy

Dwyer położył jej rękę na ra- $o oczami. Strzelba, którą zawsze biegłam.

  

em do domu tub przesyłką pocztową zł.2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—

w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1—- ra mm. jednosrp,, nekrologi 40 gr. xa tekstem (10 łem.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dzial: ogłoszeniowym ra

siowo ai, 0,15, słowo tłuste sł. 0.25. Kronika redakcyjna | komualkaty xa wieraz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tebełary cene o 25% drożej. Dła posrukujących prace 50%. umłtki. Adańiritenoa znetrwęga

sobie prawn wmiany termino drikx cgloss66 i wie prerjmuje ssatrzetóń mibjsów.
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