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Przywódca miejskiego sekioru O. Z. N. w obronie żydów

WARSZAWA. 284. MW dniu

wczorajszym zostały zakończone

obrady Związku Miast Polskich.

Ostatni dzień narad komisji ad-

ministracyjnej

tami, które wykazały, że ostatnie

zmiany polityczne w obozie prorzą-

dowym, mie zmieniły przychylnego|

stosunku sanacji do żydów.

Posiedzenie rozpoczęło się bar-

dzo znamiennie, Mianowicie znacz-

na większość obecnych(w! tym część

sanatorów) uchwaliła wniosek mec.

Kowalskiego żądający rozpisania

nowych wyborów samorządowych w

Poznaniu i Łodzi oraz przywrócenia

normalnych stosunków  samorządo-

wych w Warszawie.

W. dalszym ciągu przystąpiono

do obrad nad wnioskiem radnego

Serwatki z Białegostoku, który rzu-

cił postulat zmiany ustawodawstwa

w tym kierunku, by usunąć wpływ

żydów na administrację samorządo-

wą przez pozbawienie ich praw wy-

borczych do samorządu, jakożyjwio-

łu obcego, wrogiego i wywierające-

go wpływ. rozkładowy. :

Podczas dyskusji, do której.

pierwszy zapisał się prezydentKra-

kowa Kaplicki (wychrzta — Kapet-

ner) na salę przyszło b. wielu żydów

z innych komisji. Dr. Kaplicki sprze-

ciwiał wię głosowaniu nad wnio-

skiem jako rzekomo niezgodnym z

konstytucją, co wywołało replikę

mec. Kowalskiego, w której wyka-

zał on, iż komisja administracyjna

zakończył się zgrzy-,

(Telefonem wd własnego korespondenta).

Następnie zabrał głos p. Starzyński naszpikowane było pogróżkami o

(wódz sektora miejskiego Ozonu), , Berezie i oświadczył między innymi,

który: w niesłychanej formie zwrócił |że „p. Kowalski popełnii poważną

się przeciw mec. Kowalskiemu. |dla siebie nieostrożność”.

"Twierdził, że wniosek p. Serwatki Mec. Kowalskiemu nie zezwolo-

nie może być głosowany, że „nie 10 па odpowiedź, a natomiast na

(można podważać zasad konstytucji“, wniosek p. Gduli z Chrzanowa u-

a potem skorzystał z okazji by od- chwalono (głosami żydów, socjali-

powiedzieć na zarzuty wysunięte stów i zwolenników p. Starzyńskie-

przez mec. Kowalskiego w pierw- | go) rezolucję potępiającą antyży-

szym dniu zjazdu, w związku z go-| dowsikie stanowisko mec. Kowal-

spodarką mianowanego zarządu m. skiego.

Warszawy. | Wniosek p. Serwatki mie został

Przemówienie p. Starzyńskiego poddany pod głosowanie i zjazd

więcej do niego nie powracał,

Skazanie prezesa Str. Ludowego
(Teletonem od własnego korespondenta),

WARSZAWIA. 28.4, B. pos. Mi-| czyka uniewinnił. Prokurator jednak

kołajczyk, obecnie p. o. prezesa apelował.

Str. Ludowego;pociągniętyzostał w Wiczoraj odbyła się rozprawa

swoim czasie doodpowiedzialności | apelacyjna i sąd apelacyjny w Po-

przez „władze administracyjne ZA |znaniu skazał p. Mikołajczyka na

O ać W ag cztery miesiące więzienia, bez za-

świę owego w гоки ‚ Dad | wieszenia,

okręgowy w Poznaniu p. Mikołaj-|

 

*

w.strefie blokady kwatery: głównej, będącej odpowie-

dzią na zarzuty podpalenia przez

powstańców miasta Guernica:

| ernica nie była podpalona przez nas.

(Hiszpania gen. Franco nie podpala.

| " ZDOBYCIE MARQUINA

| VITORIA 28,4, Agencja Hava-

jsa klonosi, kle powstańcy zdobyli

wczoraj po gwałtownych walkach
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Przerwanie egzaminó
Szajka żydowska

LWÓW. 28,4." Z polecenia min.

Oświaty kuratorium szkolne zarzą-

dziło wczoraj telefonicznie we

wszystkich gimnazjach na swoim

obszarze (3 województwa) wstrzył

manie egzaminów maturalnych, lub

przerwanie ich tam, gdzie się już za-

Ujęcie morderców có

WIEDEŃ. 28,4. Policji udało się

ująć sprawców zamordowania Ingrid

i Wiengreen, córki posła Paragwaju

w Wiedniu. Są nimi Fryderyk Schle-

gel, Franciszek Sandner, Fryderyk

Flech i Wilhelm Stejkal. Mordercy,

 
z których najstarszy liczy około lat ;

20, zorganizowali bandę celem napa-

NTao ek

Wojska narodowe, u.wrót Bilbao
Flota powstańcza będzie strzelać do wszystkich obcych okrętów

;zwanie powstańczej kwatery głów-

nej.

WIELKIE ZAPASY ŻYWNOŚCI
Z ANGLI DLA CZERWONYCH

droższe, 24107:
KSZE jest KLZ ©

głosił Ksiądz

drowe pożywie

wszystko-

Kawę Słodową,

Zjazdu ma ustalić postulaty reformy | miejscowość Marquina na froncie|

samorządu, a w tym kierunku właś- baskijskim i posuwają się dalej na-|
Podpalenie jest monopolem tych,

którzy spalili Irun, Gibar i którzy
Ё

("BILBAO * 28.4.* Korespondent
nie zmierza wniosek p. Serwatki i

|

dlatego powinien być przegłosowa-

ny. Na to jeden z sanatorów posta-

wił wniosek formalny o usunięcie z

sali mec. Kowalskiego ze względu

na to iż.. wniosek p. Serwatki rze-

komo przeszkadza w. prowadzeniu

obrad.

Wywołało to niestychaną burzę.

przód w kierunku Bilbao. usiłowali spalić żywcem obrońców

Rae wo AR Toledo.  Guernica szanujemy tak

zgi Borisaoao pl wozie co i sk,
Eal ien * ostania Kraj baskków wie, że tradycje jego

ki górslkie zostały już zakończone R Kana e dao

obecnie do akcji wprowadzone SEa.broń, EE

stały środki zmotoryzowane aby| 5, g* mae sę eby a R
iai z * ‹ 2DY |prawda przed wami jest ukrywana.

ana aw sa kk m | Zaulajcie sprawiedliwości i  szla-

ostatnich walkach do niewoli przez| chetniości gen. Franco „, kończy we-

agencji Havasa donosi, że angielski

statek handlowy  „Carth” zawinął

wczoraj do portu w Bilbao, mając

na pokłaldzie znaczne zapasy żyjwno-

SC1.

Jest to już 7-my z kolei okręt

brytyjski, który w ostatnich cza-

sach wszedł do wspomnianego

portu.

KONIEC CEREMONIJ
powstańców wynosi kilka tysięcy.

Korespondent poldkreśla dalej,

że wszystkie drogi w okolicach Mar-

quina przepełnione są zbiegami. Za

wojskami powstańczymi podążają

| samochody ciężarowe z żywnością

4 dla okolicznej ludności.

| MIASTECZKO HISZPAŃSKIE wita
anarchistów ogniem karabinowym

PARYŻ. 28.4. Agencja Havasa
| donosi z Bourg-Madame: Od czasu

| wybuchu wojny domowej, małe po-
| graniczne miasteczko hiszpańskie

Puigcerda rządzone było przez ko-
|mitet rewolucyjny. Komitet ten w
| ostatnich dniach odmówił wylkona- |
nia poleceń generalidat Katalonii.
Wczoraj przybyła samochodami do
Puigcerda ekspedycja złożona ze
150 karabinerów, która miała za za-
danie ewakuację ludności wsi
Bellvery, na polecenie generalidat.|

| Ludność miasteczka powitała samo-
chody z karabinerami ogniem kara-

, binowym. Przewódca ekspedycji, a-

| narchista Martin został ciężlko ran-

т ny. `

(KSS DRKEEETIESTOESLVDI

KORONA KROLOWEJ ANGLII
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POWSTANCY NIE PODPALILI |
MIASTA GUERNICA , |

. SALAMANKA 28.4. „RadioNa- i
tional'* ogłasza notę powstańczej

 

   

Jubiler
nad koroną

dworski zajęty przy pra
5 oną dla królowej Angli.

 

| Największy statek wojenny świata,

 | LONDYN. 28,4, Ministerstwo

handlu rozesłało dziś do wszystkich

angielskich związków marynarki

handlowej tekst komunikatu, nada-

nego przez władze powstańcze dro-

gą raldiową. Komunikat ten brzmi:

Wszystkie statki handlowe, bez

względu na ich narodowość, žeglują-

ce po hiszpańskich wodach tery-

torialnych, między południkami,

przechodzącymi przez

 

bliżej, niż o 3 mile od waca Z0-

staną zbo: ardowane przez lotni-

| ków, w wypadku niezatrzymania się

, na wezwanie jednostek floty pow-

Prostki
* MIGRENO-NERVOSIN*

a.
NAS

ZASTOSOWANIE|

PA.PRZEZIĘBIENIE
E GŁOWY;ZĘBOW itp:

  

  

  krążownik angielski „Hood“, przy

którego pomocy angielskie statki z

żywnością przerwały blokadę

Bilbao.
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przylądki'

Video i Machichaco i znajdujące się
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i ubranie

"

t

    
Kneigp. — D
ludzie zach

ВЫ ieszkanie
higieniczne m

— Zoczał ©

kneippa

w matur. we Lwowie
wykradała tematy

|częły, Zarządzenie to pozostaje w

| związku z dochodzeniami w sprawie
ała wylkradzenia tematów matu-

|ralnych z biur kuratorium lIwow-
skiego.

Wi sobotę ogłoszone będą wyniki

dochodzeń pod kierunkiem delegata

min. Oświaty. .

rowa

 

rki posła Paragwaju
w Wiedniu

(dania na samochody. Na płaszczu

| Schlegela odkryto ślady krwi. Jak
'się zdaje był on bezpośrednim spraw

cą morderstwa. Nie ulega wątpliwo-

ści, że morderstwo miało charakter

rabunikowy.
WIEDEŃ, 28.4. Z zeznań morder-

„ców Ingrid Wiengreen wynika, że po

ibezskutecznej próbie. zatrzymania

samochodu udało im się wskoczyć

|na stopnie maszyny. Schlegel strzelił

do Wiengreen pierwszy, trafiając ją

w plecy, w chwili gdy broniła mor-

|dercom wejścia do samochodu. Na-

stępnie strzelił dwa razy morderca

z bezpośredniej bliskości w głowę

ofiary, mimo, iż błagała o darowanie

jej życia. Po dokonaniu zbrodni mor-

dercy zbiegli do pobliskiego lasu,

pozostawiając na miejscu opróżnio-

ną walizę, która nie zawierała żad-

nych wartościowych przedmiotów.

Torebka z klejnotami uszła uwadze

bandytów. Mordercy twierdzą, że

zbrodnię popełnili pod wpływem fil-

mów kryminalnych.

Wystawa paryska
od 25.V dv 25. XI
PARYŻ 28,4. Dziennik urzędowy

ogłasza, iż w dniu 25 maja zostanie

otwarta wystawa międzynarodowa

w Paryżu, a data zamknięcia wy-

stawy została ustalona na dzień 25

jlistopalda 1937,

I
Kronika telearaficzna

— Wczoraj obradował w Warszawie

doroczny walny zjazd członków związku

uzdrowisk polskich.
— Do Lwowa przybyła wycieczka mło-

dzieży burgarskiej, w której bierze udział

55 nauczycieli i nauczycielek wraz 110

uczniów i uczenic. Wycieczka zwiedziła

miasto, po czym powitana była na Ratuszu

przez prezydenta miasta.

— Dnie 2 maja przybywa do Polski ru-

muńska delegacja centrum studentów w

Timisoara, złożona z przedstawicieli tam-

tejszej politechniki. Delegacja zabawi 3 dni

w Krakowie oraz 2 dni w Warszawie,

— Na zaproszenie sekcji akademickiej

T-wa polsko-łotewskiego w Rydze, wy-

jeżdża 30 kwietnia r. b. na okres tygodnia

| wycieczka studentów polskich, członków

sekcji łotewskiej oddziału warszawskiego

| P. A. Z. Z. M. „Liga“,

\ — 2 kwietnia odbyła się w Kolonii

| pierwsza konierencja polsko-niemiecka w

| sprawach kolejowych, związanych z wyśa-

 saniem konwencji śląskiej. Rokowania po-

| trwają około 10 dni.
— W Rumunii odkryto pokłady węgla,

na Bukowinie i przystąpiono do piac eks-

ploaiacyjnych, Ma to duże znaczenie gospo

| darcze, gdyż Rumunia nie będzie zmuszona

| importować węgiel zagraniczny.
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Skandalw rodzinie
We wtorek ukazał się w „Kurie-

rze Wileńskim* artykuł, który moz-
na było uważać za rewelację, za“
dalszy, bardzo duży krok w kierun-
ku zaznaczającej się już od pewne-,
go czasu ewolucji poglądzie ludzi,|
skupionych około tego pisma. Arty- '
kuł był niczym innym, jak ostrym
atakiem na poprzednich twórców i'
kierowników pisma na rodzimych!
własnych liberałów. Charakterysty-|
ka ludzi tak jaskrawa tak żywa, jak-
śdyby się widziało ludzi znanych!
nam wszystkich w ruchu, w dzia- |

„ny został zgnieciony przez
sobiepanów, ale liberalizm moralny:|

bezsensownych po uchwaleniu, w najwyż-
szym stopniu niedemokratycznych. Był to
okres,

ideowego uzasadnienia,

Liberalizm polityczny i społecz-
samych

zaczął triumłować.
Czy każdemu  kierunkowi

religijnemu, politycznemu dawano

samą wolność to inna sprawa.

Była to bowiem ideologia antynarodo-
wa, antyreligijna, mimo, że siebie określa-

ideowemu,

taką

w którym wolność jednostki została'
„już w ogromnej mierze ograniczona i tobez |

łaniu i w wyrażaniu poglądów na Ży ia skromnie jedynie jako antyendecka i
wotne sprawy narodowe, religijne, | zntyklerykalna.
społeczne. Autor artykułu na wstę-| SR LAS 2
pie oświadcza, iż dla tych ludzi! . Tymczasem na widowni zjawil
przede wszystkim sprawa żydowska .Si* płk. Koc. Musiai on wybierač
stanowiła nietyjkalne tabu. |między nieliczną stosunkowo grupką

Oczywiście ideologia ludzi, o których|Sobiepanów, a ludźmi, wyznającymi
myślę, nie ograniczała się li tylko do tabu ideologię bądź narodową, bądź kia-
w sprawie żydowskiej. Taki pan nie znosił Sową. Zdecydował się na stanowi-
myśli o supremacji katolicyzmu, który u. sko narodowe. Wśród sobiepanów
tożsamiał z interesami kleru. Taki pan,Zaległa śmiertelna cisza, w pierw-
nie znosił żadnej wzmianki o narodzie poi- IS chwili. Płynęły akcesy, oni po-
skim i głosił genialną tezę, że naród jest zostawali na boku.
wymysiem endeckim, jeno państwo jest Aż nagle nastąpił gwałtowny zwrot

czymś realnym. Taki pan nie znosił myśli | "4 pięcie i sobiepanowie gęsiego  poma-
o jakimkolwiek ograniczeniu latas szerowali želaznym krokiem — wprost do

wolnej jednostki dla względów moralnych|pik.Koca. Tu stanęli rzędem, wyprosto-

czy ideowych. Taki pan wierzył w Maskę| wani jak na „o i
walki klas, a solidaryzm uważał za łaszy- Ši Meldujemy posłusznie nasz akces
stowską bzdurę. Taki pan hołdował ha- do Obozu Zjednoczenia Narodowego.

słom przede wszystkim kosmopolitycznym. l nie ma sprzeczności pomiędzy
Niewątpliwie była to ideologia sobie- | interesem narodu a interesem pań-

panów, choć zdaje się, że płk. Koc miał|stwa, i żydzi nie mogą należeć do
kogoś innego na myśli, używając tego o-| O. Z. N., i naród polski związał się

kreślenia. | duchowo z Kościołem katolickim, i
Ci oto „sobiepanowie“ dobrze |przekreśla się walkę. klas. Tak więc

się mimo wszystko czuli w B. B. | punkt po punkcie sobiepanowie
Większość z nich wybrała częścio-|przekreślali swoje credo ideowe,
wą rezygnację ideową, gdy się tam |byle pozostać wśród tych co rządzą.
znaleźli. i Wielu z nich — pisze „Kurier Wileń.

Sobiepanowie oddawali społeczeństwo,, ski* — widzieliśmy również w teatrze na
owo wolne, liberalne społeczeństwo, w uroczystości 19 kwietnia.

twarde iapy biurokracji. Był to przecie| | myśmy ich widzieli w Teatrze
okres stania na baczność (coprawdaorga- Polskim na Pohulance. Przypuszcza-

nizacyjnego, nie ideowego), okres „robio-| ny, że 'w całej Polsce widzi się ich
nych* wyborów, usprawiedliwionych może ną zebraniach ,Ozonu”, a jeżeli nie

przed uchwaleniem zmiany konstytucji, wszędzie występują w pierwszym

 

   

 

eki nowych zmiany ustawieProj |
o szkołach akademickich

WARSZAWA. 28.4. Urzędowa | zmiany jest z jednej strony zapew-
P. A. T. donosi: Dziś odbyły się w nienie władzom akademickim, rekto
ministerstwie W. R. i O. P. obrady rom i senatom lepszych warunków
zjazdu rektorów szkół akademickich|utrzymania porządku w szkołach,
z całej Polski. j usprawnienie egzekutywy ich zarzą-

P. minister W. R. i О. Р. prof,|dzeń, a z drugiej strony zapewnienie
Świętosławski wniósł na porządek|Szkoiom stalszych podstaw ustroju i

obrad szkic projektu nowelizacji u-|pracy naukowej.
stawy z 15 marca 1933 roku o szko-
łach akademickich. W przemówie-
niu wstępnym uzasadnił p. minister

Po przeprowadzeniu dyskusji nad
sprawą nowelizacji ustawy minister

szeregu, albo i na czele, to kryją się
za kulisami i nawet odegrywają ro-
lę inspicjentów..
Autorowi artykułu przedwczoraj-

szego w „Kurierze* przychodzi na
myśl taka refleksja:

Trzeba się raz w Polsce zdecydować

na jakąś wyraźną politykę: albo O. Z. N.

— mimo wszelkich węzłów osobistych, hi-

storycznych, uczuciowych zdoła się raz na

zawsze odciąć się od owych  sobiepanów,

albo pozostanie odcięty od społeczeństwa.

Sytuacja jest tak poważna, rozdziały spo-

ieczne tak głębokie, że tylko najgłębsze o-

fiary mogą dać ratunek,

Nąm się zdaje, że O. Z. N. pozo-
stanie odcięty! od społeczeństwa.

Taki oto mniej więcej ukazał się
artykuł w „Kurierze Wil.* przed-
wczoraj. Ale wczoraj zjawiło się u-
roczyste. oświadczenie w tymże
piśmie:

Artykui wczorajszy pt. „Tacy sobie-

panowie* został umieszczony bez wiedzy

i zgody Komitetu Redakcyjnego „Kuriera

Wileńskiego*, który by się nigdy nie zgo-

Przelot nad Wilnem delegacji polskiej
na otwarcie linii lotniczej Tallin—Helsiki
W. dniu 28 bm. o godz. 10 min., Samolotem tym również przybył

45 w przelocie do Rygi wylądował min. Sokolnicki poseł R. P. w Hel-
w Wilnie na lotnisku na Porubanku sinkach.
samolot „Douglas”, wiozący dele-| Z Rygi do Tallina delegacja od-
gację polską na otwarcie linii lotni- leci w dniu 29, gdzie też nastąpi o-
czej Tallinn — Helsinki, ficjalne otwarcie linii Talinn — Hel-

W/ skład delegacji wchodzą wice- sinki o godz. 18-ej tj. po przylocie z
minister komunikacji inż. Bobkow-| Warszawy normalnego  rozkłado-
ski, dyr. depart. lotnictwa cywilne- wego samolotu. Otwarcie nowej
go inż. ppilk. Wieden, nacz. Wagner, linii dokona estoński minister ko-
nacz. mjr. Piątkowski, radca Mako- munikacji p. Sternberk.
maski, radca Racięski, z Z. S. Z.| Po półgodzinnym pobycie w por-
radca Baliński, z Min. P. i T. nacz.|cie na Porubanku tielegacja polska
Romer oraz dyrektor PolskichLinij odleciała o godz. 11 min. 15 do Rygi.
Lotniczych „Lot“ inż, Makowski. |

Wojewoda wileński wyznaczył w
dniu 22 bm. następujące ceny na|
cegłę pełną za 1.000 sztuk w zło-|
tych: m. Wiilno — 40 zł. loco cegiel-|
nia, 48 zł. loco budowa.
W powiatach: (loco cegielnia) —|

brasławskim — 50 zł, dziśnieńskim|  dzii na jego umieszczenie zarówno ze

względu na treść jak i formę.

Byliśmy przekonani, że jakieś
takie oświadczenie ukaże się w'
„Kurierze“ i dla tego nie cytowaliś-
my artykułu o sobiepanach, co czy-
nimy dzisiaj dla scharakteryzowania
huśtawiki w piśmie najbliżej spo-
śród pism wileńskich stojących
„Ozonu” i uważanego w Wilnie za
nieurzędowy organ tej organizacji.
Huśtawika taka odbywa się też w
samym Obozie Zjedn. Narodowego,
jej objawy wileńskie są tylko od-
głosami z szerszego terenu pol-
skiego.
A obok tego oświadczenia ulka-

zał się też artykuł p. Stan. Świa-
niewicza pt. „Dawni liberałowie a
O.Z.N.*, P. Świaniewicz wywodzi,
co! to jest liberalizm, wskazując jejgo
dodatnie cechy, wreszcie konkilu-
duje:

Przypuszczam najzupeiniej, że wśród

ludzi zgłaszających się dziś do O. Z. N.

jest wielu takich, którzy mają zastrzeżenia

do tego czy innego punktu deklaracji, Je-

żeli jednak się zgłaszają — to uważają, że

zmontowanie zrębów sprężystości i siły

Polski jest w tej chwili zadaniem tak

ważnym, że te zastrzeżenia muszą wobec
tego zasadniczego celu odejść na dalszy
plan. Czy takich ludzi można nazwać so-

biepanami? Odwrotnie, stanowią oni za-

przeczenie tego pojęcia, gdyż właśnie wy-

kazują umiejętność podporządkowania
swojej indywidualności pewnym zasadom

zbiorowego działania.
Nie wątpię, iż w pewnym stopniu

twierdzenie wspomnianego artykułu może

być uzasadnione, że do aparatu O.Z.N. mo-

$а dostawać się ludzie, do których społe-

czeństwo nie będzie czuło zauiania. Jed-

nak generalna teza wczorajszego artykułu
jest głęboko niesprawiedliwa i głęboko poddał jeszcze pod obrady zjazdu

ogólne wytyczne zamierzonej rów-
nież nowelizacji rozporządzenia o
siowarzyszeniach akademickich, kła
dąc szczególny nacisk na koniecz-,
ność zmiany ordynacji wyborczej. |

projekt zmiany lub uzupełnienia nie-
których artykułów, tych mianowi-
cie, kióre w przeciągu 4-letniej kon-
irontacji z życiem ukazały swe nie-
dostatki lub wady. Odnosi się to
przede wszystkim do artykułów,
które dotyczą warunków bezpie- (Jakie dokładnie są projekktowa-

ne zmiany, trudno wywnioskować z
powyższej ogólnikiowej wiadomości.
Jednakowoż z treści jej wydaje się,
iż tendencją zmian będzie dalsze
ograniczenie autonomji szkół akade-
mickich oraz uszczuplenie praw sto-
warzyszeń akademickich).

i
czeństwa w szkoiach lub zawierają
przepisy o postępowaniu  dyscypli-
narnym, następnie do art. 3, który
ustala tryb reorganizacji szkół, two-
rzenia lub zwijania wydziałów, stu-
diów i katedr.

Ogólną tendencją projektowanej

  

 

 

Trębacze ogłaszają rozpoczęcie turnieju międzynarodowego w Rzymie,

 

 

 

krzywdząca dlą szeregu ludzi najlepszej

woli.

Jesteśmy raczej skłonni wierzyć
poprzedniemu artykułowi: zgłaszają
się przeważnie dia tego, ponieważ
chcą pozostać wśród tych, co rzą-
dzą. W ciągu ubiegłych lat dziesię-
ciu widziało się w Polsce
dziwne V
liberałów, widziało się i widzi się
takie skoki i przeskoki ideowe, o
jakich dawniej nikomu się nie śniło.
A wszystko to tylko po to, by się
utrzymać na powierzchni,

 

Gen. Żeligowski
prezesem Żw. gmin

wiejskich
Gen. Lucjan Żeligowski przyjął

mandat prezesa Związku gmin wiej-
skich. W ićn. 26 b. m. pod przewod-
nictwem jego obradował nowy za-
rząd Związku gmin wiejskich.

Jeszcze złodzieja
nie ujęto

W sprawie kradzieży w Bazylice
wileńskiej, gdzie z kaplic zginęły
lichtarze srebrne i relikwiarz, ptro-
wadzone jest energiczne dochodze-
nie. Zmobilizowano najzdolniejszych
wywiacowzów, którzy w ciągu całe-| się jednak bezskuteczne 1

wezorajszego  przeszukali! bliskiej odległości (10 klm.) międzygo ата
wszystkie: meliny . złodziejskie i pa-
serskie. Skradzionych przedmiotów, ; t

jak|jawniła charakterystyczny szczegół,koście!lnych mie odnaleziono,

i

— 45 zł. mołodeczańskim — 50 zł.,|
oszmiańskim — 50 zł., postawskim|

(eny na cegły w woj. Wileńskim
— 48 zł., święciańskim — 45 zł,, wi-
lejskim — 50 zł, wileńsko-trockim
— 41 zł.
Winni żądania lub pobierania cen

wylžszyjch od wyznaczonych ulegną
w drodze  ałdministracyjnej karze
aresztu do 6 tygodni lub grzywny
do 3 tys. złotych, przy czym może
być orzeczona konfiskata cegieł.

KRANTOATARIRNRTKOGEO

PIEGI KREM PRECIOSA PERFECTION

Związki drobnych kupców żydow-
skich zwróciły się do władz skarbo-
wych z memoriałem w sprawie ulg
podatkowych. Kupcy: żydzi motywu-
ją swą prośbę nader ciężką sytuacją
w handlu i przem., bojkotowanym

Spłonęły domy i sto
SZCZUCZYN Nowośgródzki, Wi

dn. 26 b. m. we wsi Karewicze, śm.
wasiliskiej "wybuchł pożar w domu
mieszkalnym Jana Dubieńca.Zanim |
przystąpiono do akcji ratunkowej,|
ogień przeniósł się na sąsiednie za-,
budowania Wodkiewiczów. Wobec;
silnego wiatru nie można było:ognia |

W. dniu wczorajszym Wileński
Sąd Okręgowy rozpoznawał sprawę /
katastroty kolejowej, jaka zdarzyjła
się na szlaku Mołojżeczno—Połocza-|
ny. W! dniu 15 września ub. r. pod-
czas wzmożonego ruchu wskutek
manewrów jesiennych ze stacjiMo-|
łodeczno odszedł skład próżnych;
wagonów, jako pociąg Nr. 8858 w|
kierunku mijanki Wiązanka skąd! 

różne'
ewolucje i liberałów i nie!

jednocześnie zostały wysłane dwa!
parowozy luzem w kierunku Moło- |

'deczna. Nastąpiło zderzenie, sikut-
kiem którego zostały uszkodzone
trzy, wagony i dwa parowozy. Kie-

| rownik pociągu Nr. 8858 Dąbrowski
| doznał cięjżkich obrażeń, naskutelk
których zmarł następnego dnia, zaś
jeden z konduktorów doznał kontu-
zyj. -

Za sprawicę katastrofy uznano
Janusza Sienkiewicza, dyżurnego ru
chu na st. Mołodeczno, który za-
siadł na ławie oskarżonych. Prze-
wód sądowy wykazał, iż katastrofa
nastąpiła wskutek tego, że kierow-
nik pociągu ś. p. Dąbrowski, samo-
wolnie dał sygnał odjazdu, nie mając
podpisanego przez dyżurnego ruchu

dokumentu. O wyruszeniu pociągu
dyżurny: ruchu dowiedział się dopie-
ro w kilka minut potem. Przerażony
widmem  nieuniknionej katastrofy
natychmiast wysłał za pociągiem
luźny; parowóz, by dogonił „ucielki-
niera' i gwizdkami alarmowymi
ostrzegł, że na szlaku biegną zprze-
siwka dwa parowozy.

Obecny w Mołodecznie Dyrektor
Kolei Państwowych w Wilnie inż.
Głazek wdał się samochodem iirogą | kołową wzdłuż toru, by zapobiec ka

|tastrolie, Wszyjstkie wysiłki okazały
wskutek

| Mołodecznem a Wiązanką.
M. in. wczorajsza rozprawa u-  

również narazie nie natrafiono na| iż w owym czasie za wiele było w
ślad świętokradców. (h)

 

Mołodecznie „naczalstwa”, (bawił

' upadłość.

 

A jednak bojkot pomógł ..
Likwidacja przedsiębiorstw żydowskich .

przez społeczeństwo  chrześcijań-
skie. Kupcy tłomaczą, iż wiele skile-
pów z powodu braku rozwoju han-
dlu ulegnie likwidacji, zaś około
25 proc. dnobnego kupiectwa žy-
dowskiego zmuszone będzie ogłosić

(h)

doły z inwentarzem
żywym i martwym

zlokalizować. Spłonęły 3 domy
mieszkalne, w tym jeden z przybu-
dówłką i chlewem, 3 obory, i 2 spich-
rze ze zbożem. Z inwentarza żywe-
go spaliło się 6 krów, 12 owiec, 2
konie oraz wiele sprzętów domo-
wych. Ogólne straty wynoszą ponad
15 tys. zł.

Reminiscencje kotastrofg kolejowej
pod Mołodecznem w Sądzie Lkręgowym

wówczas Dyrektor K. P. K. w Wil-
nie), które wydawało zmienne, a na-
wet sprzeczne zlecenia dyżurnemu
ruchu, który w tych warunkach po-
prostu nie mógł wydołać pracy tem-
bardziej, że pomocny mu personel
wykonawczy nie został zwiększony!
w tej mierze, co rozkazodawczy,
który funikcjonarjuszowi ruchu przy-
sparzał li tylko kłopot, nie zaś po-
moc, SZ wik

Szczegół ten, niejednokrotnie w
trakcie rozprawy podkreślony i uwy;
puklony, rzuca niezbyt pochlebne
światło na organizacyjną stronę ko
lejnictwa, zwłaszcza w momentach
większego nasilenia ruchu pociągów.

Adwokat Jankowski w dłuższem
przemówieniu w sposób bardzo traf-
ny. i rzeczowy zbijał wszystkie trzy:
oskarżenia.

W, wyniku rozprawy, oskarżony
Sienkiewicz został uniewinniony.

(mik).

port.
HARCE ZLOTOWE.

Drużyny, które chcą wziąć u- *
dział w zlocie pod sanikcją zdysłkiwa- |
lifikowania i nieotrzymania  2yiplo-
mu udziału w Jubileuszowym Zlocie
stanąć do harców z dziedziny: 1)
obozownictwa, 2) techniki, 3) biegu,
4) wycieczkowania. Dla drużyn že-
glarskich będą specjalnie zonganizo-
wane harce wodne. Uczestnicy: har-
ców będą podzieleni na dwie grupy:
AiB. Do grupy A zostaną przy-

 dzieleni chłopcy do lat 15, do gru-
py B — chłopcy starsi. Przez cały
czas wyścigów dowodzi zastępem
ten sam zastępowy. Na ocenę każ-
dego złożą się: 1) jakość: wykonane;
pracy, 2) punktualność przybycia, |
likwidacji, 3) plan pracy, 4) współ- j
praca, 5) utrzymanie sprzętu, 6) spo- /-
sób likwidacji. Harce odbędą się|
bez względu na pogodę.

 

alepka 3-Majowa winna byćw każdem oknie



 

 

W PRZEDEDNIU
Powracamy raz jeszcze do uchwał

niedzielnych Rady Naczelnej Stron-

niciwa Narodowego, nie tylko z u-

wagi na liczne głosy prasy, wywo-

łane tymi uchwałami, ale przede

wszystkim dlatego, że dotyczą one

postawy najsilniejszego dziś ruchu

w kraju.

Rada Naczelna miała pełną świa-

domość tego, że ruch narodowy stał
się dziś dominującą siłą w społeczeń-

stwie polskim i że klucz do sytuacji

coraz wyraźniej przechodzi w jego

ręce. Tę pozycję zawdzięcza ruch

narodowy nie tylko liczbie zwolen-

ników, sprawności i dyscyplinie

swoich szeregów, zdolności ich do

poświęceń i bezinteresownych ofiar

w walce, ale i słuszności swych

ideowych założeń oraz trafności linii

taktycznej jaką konsekwentnie nie

od dziś prowadzi.

Jest rzeczą niezmiernie ważną, że

te założenia przestały już być wła-

snością jedynie ideologów i polity-

ków, że stały się one wyznaniem

wiary politycznej olbrzymich mas

społeczeństwa polskiego. Ta та-

sowość naszego ruchu nadaje mu

nieprzezwyciężoną siłę, której nie

mogły złamać liczne przeciwności i

której nie pokonają ataki naszych

nieprzyjaciół.

Okoliczność, że w szeregach

Stronnictwa Narodowego znajdują

się różne warsiwy społeczne, że jest

tam cała niemal młodzież, że obej-

muje ono swymi dąženiami calo-

kształt sprawy narodu i państwa,

jest najlepszym dowodem tej konso-

lidacji, która, w miarę budzenia się

świadomości narodowej,  nieustan-

„nie postępuje naprzód.

Rosnący wciąż jej zasięg oraz

zwiększający się rozkład dotychczaso-

wych grup kierowniczych wespół z
powagą sytuacji państwa, zmusza

ruch narodowy, jak stwierdza Rada

Naczelna, „do ujęcia losów kraju w
swoje ręce i pokierowania nimi z po-

czuciem odpowiedzialności za byt

państwa, za jego dobro, za położenie

jego ludności”.

Pierwszy okres walki o Polskę

narodową zbliża się ku końcowi. W

tym okresie wywołaliśmy olbrzymi

przewrót w pojęciach i poglądach

politycznych naszego społeczeństwa,

zmusiliśmy nawet zdeklarowanych
przeciwników do porzucenia swoich
ideologicznych stanowisk i do przy-
swojenia sobie, chociażby pozornego,
naszego języka.

Obok tej ogromnej przemiany po-

jęć wywołaliśmy szereg głębokich
procesów społecznych, które nieba-
wem zmienią nie jedno w dotychcza-

sowym obliczu kraju. Dość tu wspo-

mnieć chociażby masowy ruch prze-
'ludnionej wsi ku miastom, koloniza-
cję tych miast przez żywioł polski i
obrócenie wielkiej energii ludzkiej

ku tworczym dziełom budowy, za-
miast marnowania jej w rewolucyj-
nych fermentach.

Nie baw'liśmy się w rozgrywki i
drobne manewry. Szliśmy ku swoim
celom droją pozytywną, sięgaliśmy
głęboko w stosunki polskie, usiłując

przeobrazić je w duchu naszych dą-
żeń, które zawsze wiązaliśmy z po-
wstawaniem w kraju moralnych, po-
litycznych i materialnych sił nie-
zbędnych do założenia państwa na-
rodowego.

Dziś kraj nasz znajduje się już w
przededniu pełnego urzeczywistnie-
nia tego celu.

Położenie wewnętrzne i zewnętrz-
ne Polski zmusi niebawem najbar-
dziej zaślepionych do wyciągnięcia
wniosków z całokształtu stosunków,
jaki się w kraju wytworzył. Nie po-
mogą tu próby załagodzenia sprawy,
załatwienia jej połowicznie, lub u-
krycia się przed nią za zasłoną szum-
nych frazesów i zapożyczonych ha-
sel.

Rozwój dziejowy narodu ma swoją

nieubłaganą logikę, która łamie prze-
szkody, stąwiane na jego drodze i
doprowadza do wyraźnych rozstrzy-

gnięć. с

Takim  wyraż..ym  rozstrzygnię-

„Siem, kolejnym etapem w. rozwoju

 

 

 

P. Moch jako kandydat
Wybaczą mi Czytelnicy, że ich

zajmuję szczegółem życia polityczne-
60 Francji. Robię to jednak dlatego,
że często w szczególe, w fakcie odo-
sobnionym ujawniają się rzeczy za-
sadnicze i — przepraszam za patos—
wieczne.

Otóż w odległej prowincji połu-
dniowej, w mieście Sete, zabrakło
posła do parlamentu francuskiego.
Kandydaturę swoją postawił tam p.
Moch, krewny prezesa. rady mini-
strów Bluma i sekretarz prezydium
rady ministrów.
W tygodniku „Candide“ znajduje-

my opis wizyty p. Bluma w Sete, wi-
zyty, mającej na celu postawienie i
poparcie kandydatury „kuzyna”* Mo-
cha. Autorem opisu jest znany po-
wieściopisarz francuski, p. Maurice
Bedel.
„Pewnej niedzieli kwietniowej —

pisze p. Bedel — gdy słodycz życia
dominowała nad miastem, przed
siedzibą partii socjalistycznej w Sete
zatrzymał się luksusowy automobil.
Wysiedli z niego p. Bengali, wicemi-
nister rolnictwa, p. Blumenblatt, je-
go szef gabinetu, który objął to sta-
nowisko po p. Mardochće i dwuch
attachės pp. Himbeerstrauch i Ap-
felbaum. Pan wiceminister rolnic-
twa lubi się otaczać w czasie
swych podróży przyjaciółmi, od
których może się spodziewać, że u-
suną z jego oblicza melancholię, ja-
ką budzi w nim widok wsi francu-
skiej”.
Wkrótce potem — opowiada p.

Bedel — zatrzymał się przed sie-
dzibą socjalistyczną inny automobil,
z którego wysiadł p. premier Blum
w towarzystwie swego „kuzyna” i
sekretarza p. Mocha.
Wszyscy ci panowie, Blum, Moch,

Bengali, Himbeerstrauch i Appfel-
 

baum, przybyli-do słonecznej mieści-
ny Sete, by namówić jej mieszkań-
ców, poczciwych mieszczan, rze-
mieślników, właścicieli winnic i rol-
ników, by oddali swe głosy na p.
Mocha, należącego do „elity“ žy-
dowskiej, która rządzi dziś krajem
Richelieu'go i Ludwika XIV-go.

Nie posiadamy miejsca dosyć na
to, by cytować to, co pisze Francuz
p. Maurice Bedel. Niech nam wyba-
czy Czytelnik, że ograniczymy się
do ustępu, w którym mowao p. Blu-
mie:

„Nie widać go na drogach naszych,
gdzie się spotyka ludzi, dotkniętych
palcem nędzy, nie chodzi on drogami
górskimi, wśród surowej ludności gó-
ralskiej, nie zna ani rolnika, ani pa-

sterza, ani pasiecznika; napróżno byś-
my go pytali o to, co myśli o trudno-
ściach życiowych pastucha kóz, albo
też węglarza z lasów burgundzkich;
nigdy nie wzruszył się, gdy doszedł go
zapach świeżej, odwalonej plugiem

skiby...

Nie jest to nasz człowiek. A p.
Moch nie jest nim również, nie są ni-
mi także pp. Bengali, Blumenblatt,
Apfelbaum i Himbeerstrauch. A je-
dnak widzimy ich ,zebranych razem w
baraku na wzgórzu St. Clair, naradza-
ją się nad tym, jak doprowadzić do
wyboru jednego z pośród nich, czło-
wieka, którego nie łączą z ziemią tego
wzgórza Francji południowej...

A właściciele winnic z Frontignan,
rzemieślnicy z Sete, kupcy miejscowi
{ * @. słuchają ich i gotowi są iść za
ich wskazaniami, za ich drogami, nie

mającymi nic wspólnego z duchem
życia miejscowego, z tym genius loci.
l ci mieszkańcy Languedów gotowi
są dać tym koczownikom, używającym
samochodu, to, czego odmówiliby cy-

 

ganom wędrownym, których dobrze
znają: interesy odwieczne oddają pr
opiekę wiecznym tułaczom świata *...

W słowach powyższych Francuza,
złączonego duszą i ciałem z piękuą,
przesiąkniętą potem i krwią poko-
leń ziemią francuską, wyraża się
istota położenia politycznego Fran-
cji współczesnej. Jest ona prowadzo-
na przez legiony tych Blumów, Blu-
menblattów, Bengalich,  Apielbau-
mów, Himbeerstrauchów i cały sze-
reg ich krewnych, kuzynów i współ-
wyznawców do zamętu, rewolty ko-
munistycznej i katastrofy  politycz-
nej, I dzieje się to w chwili, śdy w
Rosji Apielbaumów, Sobelsohnów,
Jagodów i cały legion ich krewnych
i współwyznawców likwiduje się w
sposób okrutny i bezwzględny, gdy
wszystkie ludy europejskie buntują
się przeciw obcym i dążą do wyzwo-
lenia się z więzów przez nich nałożo-
nych na starą kulturę europejską.

To, co piszemy, nie wynika ani z
afektu jakiegokolwiek, ani z niena-
wiści do ludu żydowskiego, ani z ża-
dnych interesów doraźnych i cia-
snych. Jest to objektywne, spokoj-
ne, zimne stwierdzenie faktów. Obu-
dziło się w Europie dążenie do życia
życiem własnym, do wyzwolenia się
z pod panowania Żydów i będącej
ich narzędziem masonerii.

I niech nam nikt nie zawraca gło-
wy twierdzeniem, że się wdajemy w
wewnętrzne sprawy francuskie, że
p. Blum jest premierem państwa
związanego sojuszem z Polską. Po-
nad względy „dyplomatyczne”*  sta-
wiamy interes Polski, ponad wyma-
gania „protokółu potrzebę mówie-
nia prawdy wobec opinii polskiej,
I nic nas nie może powstrzymać od
wypełnienia tego obowiązku.

   
 

 

Patriotyzm a kwestia żydowska
Błędnym jest twierdzenie niemiec*

kiego etyka Paulsena, jakoby okre-
ślenia: patriota, patriotyzm, datowa-
ły się dopiero od czasu rewolucji fran
cuskiej, bo pomijając starych klasy-
ków, rozprawiających tak często ©
miłości ojczyzny, napotykamy już w
r. 1735 na obszerną rozprawę Boling-
broke'a „Letters on the spirit of pa-
triotism”, z której prawdopodobnie
wyrażenie patriotyzm przeszło do in-
nych języków. Starszym jednakże, niż
teoria jest tu życie i czyny, a miłość
ojczyzny polegająca na wypełnieniu
obowiązku, oddaniu, ofierze, istniała
wszędzie ij zawsze.

Miłość ojczyzny nie jest wrodzo-
ną, naturalną właściwością, ale czymś
nabytym,  wpojonym. Naturalnem
jest tylko przywiązanie do ojczyzny.
Nawet pierwsze odruchy wrogie wo”
bec obcych nie są patriotyzmem., Do
piero posiadanie pewnego stopnia
kultury, świadoma ocena jej i wspól-
na wola do potęgowania jej w grani-
cach politycznie zjednoczonego związ
ku, jak również rozszerzenie jej zna-
czenia i uznania poza granicami,
stwarzają warunki dla patriotyzmu.

Miłość ojczyzny fałszywie ujmuje
ten, kto ją na uczuciu buduje; ta mi-
łość bowiem jest cnotą woli i obej-
muje chętne i ofiarne oddanie się
dla wspólnoty państwowej i narodo"
wej, oddanie, które osobiste siły za-
przęga w służbę całości a dobro indy
widualne podporządkowuje dobru
narodu.
Kto zaś chce popierać dobro 0g6-

łu, musi stać się użyteczną cząstką
organizmu społecznego.a więc przede
wszystkim wiernie spełniać obowiąz
ki swego zawodu. Nie puste i szumne
słowa lecz produktywna praca — to
pierwsza maksyma, lecz nie wyczer-
puje jeszcze miłości ojczyzny i cało-
kształtu obowiązków; patriotyzm
wymaga też zainteresowania i współ-
działania w publicznych sprawach
(wybory, działalność organizacyjna)
i współpracy w utrzymaniu, zacho”
waniu korzeni i podstaw dobra  pu-
blicznego. A te dobra, to nie tylko
bogactwa doczesne, zdobycze  wie-
dzy i kultury technicznej, ale przede
wszystkim religia i moralność.

Miłość ojczyzny wreszcie domaga
się obrony bytu ojczystego przeciwko
wewnętrznym i zewnętrznym  wro-
$om; na wewnątrz tedy walki z siła-
MEZEMETEZEGYRCZ0TWANPAOFACPW

dziejowym Polski jest państwo naro-

dowe i gdybyśmy nie zrozumieli tej

konieczności, błądząc nadal po bez-

drożach myśli politycznej, doprowa-
dzilibyśmy do katastrofy,

Szczęściem masowość ruchu naro-

dowego, jego wzrastająca powszech-

ność i jego napięcie, są dostateczną
rękojmią, że Polska znajduje się w
przededniu zdecydowanych przeo-

kzążęś politycznych.  

mi rozkładowymi, z burzycielami po-
rządku państwowego, na zewnątrz
zachowania należnej godności i nieza-
wisłego stanowiska pośród innych na
rodów.
W świetle powyższych uwaś kwe-

stia żydowska, a raczej obecny stan
tej kwestji, przedstawia się nie jako
antysemityzm, niezgodny z etyką ale
jako wypływ troski o te wszystkie
dobra, które tworzą podstawę kultu-
ry ojczystej a zagrożone są ze strony
elementów napływowych, w więk-
szej części kosmopolitycznych.
Mam tu na myśli akcję bo jk o-

tow ą, która w istocie swej nie jest
wynikiem koniunktury lub dziełem
pewnych ugrupowań politycznych,
ale sięga głębi duszy narodu i ma w
rzeczywistości charakter  defensyw-
ny, chociaż tu i ówdzie przeradza się
w walkę zaczepną. Stara metoda pięt
nowania każdego ruchu  antysemic-
kiego jako „pogromu“, nie znajduje
już odgłosu w świecie, a fakt, że wie-
lu Żydom nie można nic zarzucić pod
względem obywatelskim lub że zasłu-
żyli się w dziedzinie nauki czy sztuki,
nie dotyka sedna sprawy.

Miarodajnym dla rozwoju antyse-
mityzmu był i jest fakt, że Żydzi, о-
derwani od korzenia ojczystego i pod

względem moralnym bez oparcia i za”
sad, zdobyli wiele stanowisk w życiu
politycznym, kulturalnym i gospodar
czym i będąc na tych pozycjach stra-

ili z oczu miarę dla roli, jaką mogą
odgrywać w granicach  chrześcijań-
skiej i polskiej kultury, czyli że nie
wolno im wypierać, obrażać i korum
pować ludności tubylczej.
Faktem zaś jest niezaprzeczonym,

że Żydzi znajdą się wszędzie tam,
gdzie wre walka przeciwko chrześci-
jaństwu, chrześcijańskiemu porządko
wi państwowemu, chrześcijańskiej
rodzinie. Z nich rekrutują się najia-
natyczniejsi wodzowie, najniebezpiecz
niejsi doktrynerzy partyj marksistow-
skich; oni też są współwinnymi, gdy
chodzi o wyzysk i nadużyciazestro-
ny wielkiego kapitalizmu,

Księga oskarżeń, skierownych w:
stronę Żydów, nie upoważnia wpraw-
dzie „do generalizowania, ale trzeba
zauważyć, że solidarność światowa
Żydów nie jest tylko fantomem, Je-
steśmy świadkami, jaki gwałt podno-
si prasa światowa gdy chodzi nawet
-0 minimalne wykroczenia antysemic-
kie, ale tej solidarności nie było, śdy
tysiące chrześcijan mordowano w
Rosji, Meksyku czy ostatnio w Hisz*
panii, „Sumienie świata” nie poru*
szyło się i nic nie słyszeliśmy o boj-
kocie tych krajów.
Gdy chodzi o bojkot Żydów, który

nie jest żadną zemstą, ani rasową nie
nawiścią, ale obroną własnych praw
1 dóbr kultury, trudno nie przyznać
racji tym, którzy chcą ograniczyć
liczbę żydów w pewnych zawodach,
zmonopolizowanych wprost przez ste-
ry żydowskie, Taki numerus

slausua Riemąule wspólnego & .
 

radykalnym antysemityzmem i musi
leżeć na sercu każdemu świadomemu
patriocie, bo predominacja żydowska
w dziedzinie ducha i kultury wpływa
destruktywnie i obniżająco na poziom
zajętych przez nich domen i tłumi
rodzimą, tradycyjną kulturę polską.

Jest towiec zdrowy odruch
narodu, walcząceśo o swcje od-
rodzenie narodowe i duchowe j o
ekonomiczną e$gzystencję, której za-
graża ludność naplywowa, nie mogą-
ca rościć sobie praw do życia i roz-
woju kosztem ludności tubylczej, zro-
słej z ziemią i krwią własną przez
wieki tej ziemi broniącej.

Jasną jest nauka ewangelii i Koś-
cioła katolickiego w kwestii antyse-
mityzmu radykalnego; sprawiedli-

wość i miłość bliźniego nie są zwią-
zane z żadną rasą i zawsze i wobec
wszystkich obowiązują, Nie wolno te-
dy zwalczać Żydów jedynie dlatego,
że tworzą odmienną rasę, ale do obo-
wiązków miłości ojczyzny należy po”
łożyć tamę destruktywnemu wpły-
wowi Żydów na religję, moralność, li-
teraturę, sztukę, życie społeczne i
polityczne, W takiej defensywie łat-
wo zdarzyć się mogą wykroczenia,
ekscesy, krzywdzące Żydów i te nie
tylko katolik, ale każdy rozumny
człowiek musi potępić, bo jeśli nawet
idea jest sprawiedliwa, to nie wszy-
stkie metody przeprowadzania ifor-
sowania danej myśli są uświęcone sa
mym celem. Dalecy tedy od zasady,
że cel uświęca środki, stwierdzamy
z całą stanowczością, że samoobrona
narodu przed zalewem obcego, prze-
ważnie destruktywnego żywiołu, nie
przedstawia żadnych zastrzeżeń ze

| strony etyki katolickiej i należy do
obowiązków dobrze pojętej miłości
ojczyzny.

Ks. Dr. Zyśmunt Kozubski

"Profesor Uniwer, J. P.
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PRZEGLĄD PRASY
UCHWAŁY RADY NA

STR. NAR.
Uchwały Rady Naczelnej Stron.

Narodowego spotkały się z różnynii

komentarzami w prasie. Pośrednią

odpowiedź na te, przeważnie pole-

miczne, odgłosy, stanowią artykuły

wstępne, które dziennik nasz uchwa-

łom Rady poświęca. Na tym miejscu

ośraniczymy się do zacytowania kil-

ku więcej znamiennych komentarzy.

Zdaniem „Gońca Warszawskiego”,

uchwały Rady Str. Nar.
„staną się punktem wyjścia dla ży-

wej dyskusji, w której miarodajni pu-
blicyści Stronnictwa Narodowego u-
dzielą odpowiedzi przede wszystkim
na dwa pytania:

1) Jaki konkretny program powi-
nien stać się podstawą zespolenia po-
litycznych sił narodu?

2) Jakie metody należy zastosować
PRZ realizacji tego celu? Е

yraźna odpowiedź na te pytania
mogłaby w znakomity sposób przy-
czynić się do usunięcia szeregu nie-
porozumień i do właściwego postawie-
nia sprawy konsolidacji politycznej ta
rodu i opinii polskiej '.
Konserwatywny „Czas'” polemizu-

je z wyrażonym w uchwałach Rady
poglądem, że głównym źródłem roz-
bicia w naszym narodzie jest zaży-
dzenie.

„Nadmierna ilość Żydów — pi-
sze. . „Czas. =. jest Glevatali
wie rzyczyną nader wielu — @-
jemnych zjawisk w naszym życiu na-
rodowym, uniemożliwia ono racjonal-
ną strukturę społeczną, wywiera uje-
many wpływ na kulturę polską itd., ale
twierdzenie, że Żydzi są również po-
wodem skłócenia KAI polskiego,
jest stanowczo przypisywaniem im ja-
kiejś demonicznej niemal potęgi, a z
drugiej strony stwierdzeniem przeraź-
liwego braku odporności narodu pol-
Žas Tak rozumować nie można.
Nie Żydzi są winni naszemu rozbiciu,
lecz my sami, nasze własne błędy”.
„Czas“ nie docenia akcji Żydów

w rozbijaniu społeczeństwa polskie-
go. Za każdą przecież partią klaso-
wą, za każdą działalnością między-
narodówek, za każdym ruchem re-
wolucyjnym i rozkładowym stali u
nas Żydzi ze swymi potężnymi
wpływami w prasie, w polityce, w li-
teraturze, w finansach. Wystarczy
tylko, by jakaś partia pozbyła się
wpływu żydowskiej myśli lub żydow
skiej inspiracji, by odrazu zbliżyła
się poglądami do drugiej, również od-
żydzonej.
A któż dzisiaj podtrzymuje lewicę

(ap. wybory w Łodzi), jak do ostat-
nich czasów podtrzymywał sanację?
Gdyby nie poparcie Żydów, mar-
ksizm w Polsce przestałby szerzyć
spustoszenia moralne w masach ro-

* botniczych.
Zażydzenie myślenia politycznego

jest istotnie główną przeszkodą, u-
trudniającą konsolidację Polaków.
Nie jest oczywiście przeszkodą jedy*
ną.
Według Robotnika”, rezolucją

Str. Nar.
„jest programem faszyzmu  hitlerow=
skiego typu, skierowanym przeciw
demokracji oraz socjalnym  posdula-
tom chłopa i robotnika”, ё
Powiedział, co wiedział. ©
Także sanacyjny „Kurier Poran-

ny“ zajmuje się uchwałanii Rady, ale
w płytkich jego komentarzach nie
ma żadnej myśli, zasługującej na u-
wagę.

TRZEBA UŁATWIĆ PRACĘ
P. MARTY'EMU

„Robotnik'* ogłasza odezwę pięciu
działaczy, którzy „stoją na czele or-
ganizacyj, niosących pomoc obrońcom
wolności (!) w Hiszpanii”, Znajdujemy
wśród nich Andrć Marty'ego, posła
komunistycznego do francuskiej Izby
Deputowanych, b. szefa zrewoltowa-
nych marynarzy francuskich. Ów
Marty jest organizatorem owych bry-
gad międzynarodowych, które walczą
po stronie Caballera przeciw woj -
skom gen. Franco. Prasa francuska
donosi ciągle o bezprzykładnym te-
rorze, jaki stosuje Marty wobec o-
chotników, którzy zaznajomiwszy się
z „rządami wolności” na miejscu,
pragną opuścić Hiszpanię. Ochotni-
ków tych rozstrzeliwa się masami.
„Ten to Marty i czterej jego towa-
rzysze (Deutsch, Gallo, Delvigne,
Dahlem) nawołują „siły demokra-
tyczne całego świata”, by rozwinęły

„potężny ruch ludowy we wszyst -
kich krajach: o wycołanie wszystkich
wojsk faszystowskich z ziemi hiszpań-
skiej; o wycofanie niemieckich i wło-
skich samolotów i lotników, siejących
śmierć i zniszczenie wśród kobiet i
dzieci;
Udaremnijcie transporty, faszystow=

skie wojska i sprzętu wojennego do
Hiszpanii!” |
Udaremnijcie transporty, by p.

Marty jako komisarz Stalina mógł
swobodnie wytracić resztę inteligen-
tów i „antylaszystów” hiszpańskich,
gdy jego brygady międzynarodowe
zajmą kraj až po Sewillę. A m>że
nie wierzycie w demokrację p. Mar-
ty'ego, w jego miłość swobody, w je-
go tolerancję i liberalizm? Рггу-

patrzcie się, jak te zasady stosuje
mistrz i wladca, Stalin, Jaki pan, ta:
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Michał Grzymała
Zgon ś.p. Michała Drzymały przy-

wodzi na pamięć żywo obraz z mi-
nionych lat niewoli pruskiej, Histo-
ria Michała Drzymały jest niejako
symbolem tej walki, którą z zabor-
czym rządem pruskim staczał w wal-
ce o ziemię polską, wypierany z oj-
cowizny lud polski. Dzieje tej krzy-
wdy, którą wyrządzono Michałowi
Drzymale, zna każde dziecko pol-
sikie,

Przed 33 laty, w 1904 roku, ubo-

 

|rą przechodził Polak na kawałku
własnej ziemi.

Społeczeństwo polskie współ-
| czując gięboko z losem swego brata,
iprzyszło mieszkającemu w wozie
| okre Michatowi Drzymale z
| pomocą. Drogą oliarności publicz-
jnej kupiono bohaterskiemu chłopu
jnowy wóz, który zbudowano
w firmie Dzieciuchowicz i Laube w
Poznaniu na Rybakach. Drzymała
otrzymał na mieszkanie dla siebie i

 

gi gospadarz polski, Michał Drzy-| swej rodziny biało-zielony wóz, do

mada, w Podgradowicach pod Rako- | którego wstawił piec, dzięki czemu

niewicami /'w powiecie wolsztyń- |mógł przygotować strawę i ogrzać

skim, chciał na własnej parceli kil- | ruchome mieszkanie podczas zimy.

komorgowej budować dom własny.|Doszło do tego, że żandarm pruski

Rząd pruski na zasadzie tak zwanej |pyj częstym gościem u Michała
noweli osadniczej odmówił mu pra-
wa pobudowania domu na własnej
ziemi, gdyż nie uzyskał zezwolenia
osiedleńczego. Prezes rejencyjnyi nie
chciał liać poświadczenia, iż dana
osada nie sprzeciwia się celom pru-
skiej ustawy kolonizacyjnej z 1886
roku.

Drzymały i zabierał mu piec, który
przecież mogli mieć i cyganie. Na

| Drzymałę posypałysię: grzywny. Nie
| złamało to dzielnego zucha. Nie
chciał płacić grzywien Niemcomi
odsiadywał kary. Gdy mu zabiera-
„no piec, Drzymala lkupował drugi i

z wozu nie ustąpił, ani też nie sprze-
Drzymala pozostał z rodziną bez|dał Niemcom swej ziemi.

dachu mad głową, Mimo, że cierpiał
nędzę, nie zdradził sprawypolskiej...
Nie uległ pokusom i nie sprzedał z|
trudem zdobytego kawałka ziemii
pruskiej komisji kolonizacyjnej.

Niemcom dał radę. Ponieważ

musiał gdzieś mieszkać z rodziną,.

kupił od cyganów za 350 marekį

niemieckich wóz na kołach i w tym.

wozie mieszkał, nie opuszczając ka-|.
wałka swej ziemi. |

Czyn Drzymały odbił się głoś- |

nym echem w całym świecie. Ź,
różnych stron zjeżdżali się dzienni-

karze, aby, obejrzeć ten pomnik”

hańby. pruskiej cywilizacji Tak w,

pismach polskich jak i zagranicz-

nych ukazyjwały się obrazy „wozu.

Drzymały* z opisem gehenny, ktė-

Tak walczył z Prusakami Michał

| Drzymała. przetrwał wszelkie prze-

śladowania i doczekał się wolnej

Polski. ы

W. roku 1921 Sejmik Wisjewódz-

ki w Poznaniu, jako najwyższa ma-

gistratura samorządu wielkopol-

polskiego, przyznała 70-letniemu już

wówczas i steranemu walką z Pru-

sakami Drzymale zasiłek roczny.

W. r. 1928 Drzymala otrzymał

osadę w Grabównie w powiecie

wywzyskim na kresach zachodnich.

Tu też (dokonał po długich  cienpie-

niach żywota syn ludu polskiego,

który tak zacięcie bronił ziemi, że

wzbudził podziw nie tylko u swoich,

ale nawet i obcych.
————

SENSACYJNY PROCES
o usiłowanie przekupienia sędziego

W. Grodnie odbył się— jak in-

formuje „IKC“ sensacyjny proces

o usiłowanie przelkupienia sędzie-

go śledczego Achmatowicza.

Na ławie oskarżonych zasiadł

Witold Ratkiewicz i Wacław Ada-

mowicz.  Oskarżał podprokurator

Pacewicz. Obronę wnosili adwokaci

Jasiński i Andrejew z Wilna. Tło

sprawy było następujące: |

6 maja ub. r. przeprowadzono

rewizję w biurach jednej z najbo-

gatszych żydowskich tirm leśnych

na ziemiach wschodnich pod nazwą

„Rabmil“ w Słonimiu. Rewizja mia-

ła na celw wykrycie dowodów nie-

zeznań podatkowych.sumienności
Miszysikie Iksięgi handlowe zabra-

no i złożono w kancelarji sędziego

śledczego _Achmatowicza. Nieba-

wem sędzia śledczy otrzymał powiną

wialiomość, że zainteresowane 050-

by zamierzają przekupić personel

kancelaryjny, by wymienić złożone

tam dowody na bezwartościowe.

Sędzia śledczy zarządził, by pokój,

w którym złożono księgi, był со-

dziennie OO: a w pa

ilnowany przez policjanta. oza

Ria sędzia zażądał od Banku Pol-

mu biegłych buchalterów dla skon-

trolowania ksiąg firmy „Rabmil”.

15 maja sędzia Achmatowicz

spotkał w klubie myśliwskim wSło-

nimiu swego dawnego znajomego

Adamowicza. Pło wispólnej kolacji

sqdzia przenocował "w domu Ada-

mowicza. Nazajutrz gospodarz za-

proponował mu wynagrodzenie w

kwocie 100 tysięcy złotych, o ile

wyznaczy, jako biegłych osobywska

*zane przez  zainieresowaną firmę.

Na poparcie swej propozycji Ada-

mowicz oświadczył, że zależy mu

na tem Ibardzo, gdyż za pośrednic-

two ma otrzymać 50.000 zł. Sędzia

z miejsca odrzucił tę propozycję |

po przyjściu do biura powiedział o

tem: prokuratorowi.

Po pięciu dniach do

Achmatowicza przybył jego

Ratkiewicz i ponowił propo-

sędziego
szwa-

jąc się jednak, Ratkiewicz i

wicz proponują sędziemu

towiczowi bezpośrednie

się na neutralnym gruncie z zainte- skiego i lzby skarbowej wskazania resowanymi _ osobami.
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zetknięcie ryjnej sprawę umorzono.

)

Nowošci wydawnicze
NOWY ZESZYT „PRASY“,
Wyszedł z druku kwietniowy zeszyt

„Prasy“, organuPolskiego Związku Wydaw

ców Dzienników i Czasopism.

Artykuł wstępny tego zeszytu p.t. „Do-

niosłe porozumienie", poświęcony jest omó-

wieniu zawartego między Polskim Radiem

a Polskim Związkiem Wydawców Dzienni-

ków i Czasopism układu, mającego na celu

uzgodnienie usiłowań i ułatwienie realizacji

wspólnych zadań obu instytucji na drodze

harmonijnej współpracy.

W artykule p.t. „Zagadnienia propagan-

dowe w Polsce" p. Franciszek Głowiński

zwraca uwagę na konieczność podjęcia prac

nad zorganizowaniem w Polsce racjonalnej

propagandy i reklamy zbiorowej, jako środ-
ka, zmierzającego do podniesienia poziomu

naszego życia gospodarczego i ułatwienia

zadań obrony i gospodarki finansowej

Państwa.
Artykuł p. Jana Mokrzyckiego „Prasa

jako czynniki życia gospodarczego” stanowi

zakończenie serii artykułów tegoż autora,

drukowanych w „Prasie”, począwszy od nu-

meru grudniowego, a omawiających udział

i wpływ przemysłu prasowego na życie g0-

spodarcze.

„Prasa” p. t. „Zdrojownictwo krajowe i

, turystyka wewnętrzna a prasa', poświęcona

jest zagadnieniu stosunku prasy do spraw

turystyki krajowej i zdrojownictwa oraz

kwestii wzmożenia ruchu tyrystycznego i

podniesienia irekwencji wnaszych -miejsco-

wościach klimatycznych, zdrojowiskach i

letniskach przez przeprowadzenie na właś-

ciwą skalę odpowiedniej propagandy praso-

wej, zbiorowej i indywidualnej.

Artykuł p. Edmunda Seyfrieda, naczel-

nego dyrektora T-wa „Ruch”, pt. „Kolpor-

taż pism w r. 1936 za pośrednictwem Pol-
skiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych

„Ruch“ przynosi szereg ciekawych cytri

zestawień z dziedziny kolportażu dzienmi-

ków i czasopism.

Dział artykułowy zeszytu zawiera po-

nadto szereg prac sprawozdawczych, a mia-

nowicie: o infiltracji wydawnictw niemiec-

kich na rynek polski p.t. „Poważna spra-

wą”, „V Kongres F.LA.D.EJJ.', „Prasa w

Austrii”, Franciszka Кизха — „Maszyny

drukarskie na tegorocznych Targach Lip-

skich”, „Wystawa polskiej prasy wojsko-

wej” i „Statystyka druków 1935 r."

W dziale „Sprawy i organizacje dzien-
mikarskie' znajdujemy dalszy ciąg Rejestru

Dziennikarzy.

krast SK TATOM CACYCO

Chcesz zapobiec klęsce analiabe-
tyzmu — 216% оНаге na

DAR NARODOWY 3-GO MAJA
Konto czekowe P. K. O. Nr. 700.168.

 

spotkania miał być hotel „Ritz” w
Białymstoku.
prowadzono 25 maja rewizję i w
jednym z pokojów spotkano wia-
ścicieli firmy Rabinowicza i Milej-
kowskiego.
nich nie znaleziono.
Na rozprawie oskarżeni nie przy-

W hotelu tym prze-|

Pieniędzy jednak przy! nym, wiernym

M, Rataj i
Z powodu choroby serca, wyłco-

fał się p. M. Rataj z kierownictwa
Stron. Ludowym. Obowiązki p. o.
prezesa objął p. Mikołajczyk z Wiel-
kopolski. „Nowy Dziennik“ notuje
pogłoski, jakoby wycofanie się p. Ra-
taja było w związku ze sprawą OZN.
„Nowy Dziennik“ pisze:

„Kierujący partią w zastępstwie Witosa,

b. marszałek Rataj, skłonny był raczej do

porozumienia z rządem — gdy jednak oka-

zało się, że o amnestii dla Witosa mowy

nie ma, a wizyta Dębskiego u Witosa, Kier-
nika i Bagińskiego nie pomogła — Rataj!
zrezygnowai, motywując to chorobą serca.

Stronnictwem kierować będzie pos. Miko-

łajczyk, prezes poznańskiego Tow. Kółek
Rolniczych, przeciwnik porozumieniazOZN.

„Urlop zdrowotny p. Macieja Rataja" —-

bo taką nazwą ochrzczono przesilenie w

Polskim Stronnictwie Ludowym — nie prze-

staje budzić zainteresowania w warszaw-

skich kołach politycznych, Okazuje się, że

urlop rozciąga się nie tylko na prezesurę |

w Stronnictwie Ludowym, ale również na|

stanowisko redaktora organu str. „Zielony

 
„Jean* kom. w 4-ch aktach L. Bus-

Występy wiedeńskich artys

Bus Fekete i Fodor, węgierscy
| komedjopisarze są modni, wysta-
wiają ich w całej Europie. . Artyści
Ludowego teatru w Wiedniu zje-
chali z ostatnią sztuką Feketego

( „Jean“ do Wilna, Grali ją już wj
Warszawie, jadą z nią do Katowic,;
zapewne jeszcze grać będą i giizie-
indziej w Polsce, najpewniej, myślę,
|w Łodzi.

Jest to wesoła, dowcipna satyra
na rządy w: ogóle, walkę stron-
nictw, wybory posłów, częste upad-
(ki gabinetów — słowem duże zmia-
śmy w państwie z błahych przyczyn,
w. lktórych osobiste ambicje grają
największą rolę, a dobro kraju — to
w przeważnej liczbie wypadków —
guantitė nėgligeable,

„Jean“ to doskonale wytreso-
wany w swym zawodzie, młody: ka-
merłayner hrabiego Alberta, cztero-
krotneżo ministra i premiera, lubia-
my i ceniony, od 10 lat w domu hra-
biego na wsi. Jean pracowity i
dzielny samouk, przez zwolenników
swych w wiejskim okręgu wysu-
mięty, zdobywa mandat poselski ku
osłupieniu całej rodziny  hrabiow-
skiej i jako przeciwnik polityczny
premiera mową swą w parlamencie
budapesztańskim, sprowadza upa-
dek gabinetu hrabiego. Sytuacja
staje się tem dziwniejsza i pełna ko-
mizmu, liże hrabiostwu trudno się
rozstać z długoletnim, wyćwiczo-|

i odkłanym sługą,|
którego ojciec i pradziad zajmowali;
|też same stanowiska w pałacu. Z:

 
  

W. Witos
Sztandar". Wersje, krążące w tej sprawie,
są liczne, ale trudne do skontrolowania.

Według jednej wersji, stosunki między Wi-
tosem a Ratajem doznały ostatnio silnego

zaostrzenia, Ratajowi zarzucają jego prze-

ciwnicy, że nie czuje się dobrze w szere-

$ach opozycyjnych. On to miał być głów-
nym reżyserem zesziorocznego zjazdu chłop
skiego w Małopolsce wsch, i manifestacji
ku czci naczelnego wodza. W związku z

tym p. Rataj miał solennie zapewniać, że

powrót Witosa jest rzeczą przesądzoną. Ten

optymizm wyrządzić miał Stronnictwu wiel-
kie szkody tym bardziej, że brakło na miej-

scu osoby Wincentego Witosa, którego au-

torytet paraliżowałby robotę dywersyjną

wśród mas chłopskich. Kontynuowanie po-

lityki Macieja Rataja prowadziło, zdaniem

oponentów, do likwidacji Stronnictwa Lu-

dowego, które w konsekwencji pozbawione

swoich przywódców, znalazłoby się w

O;Z2N:

Pogłoski powyższe notujemy z
obowiązku (dziennikarskiego, zazna-
czając jednocześnie, iż o różnicy po-
glądów między pp. Ratajem a Wito-
sem słyszy się już oddawna,

TEATR MIEJSKI W WILNIE
Fekete'go, reż. W. Chmelnitzky.

tów Deutsches Volkstheater.
mem rozwiązaniu pierwszego  mał-
żeństwa pani Katinki z baronem Je-
rzym zawiązane zostanie prawdo-
podobnie drugie z byłym... kamer-
dynerem. :

Gra artystów niezupenłie jedno-
lita, stała jednak na nieprzeciet-
mym pożiomie. Palmę pierwszeństwa
trzymali pp. Kurt von Lessen w roli
hr. Alberta przez inteligentne ujęcie
typu w jego szczerości i prostocie,
jowialności i nierobionym humorze
i przez świetną dykcję  cyzelującą
każde słowo ku zadowoleniu — ро!-
skich słuchaczy; mastępnie Hans
Jaray aktor znany. z filmu, dosko-
nale opanowany. w roli Jean'a z wy-
bornem podejściem do ciekawej
postaci kamerdynera - posła, ładne-
mi warunkami zewnętrznemi. Do-
brze ujął figurę barona p. Egon von
Jordan wyjąwszy pewną skłonność
Jku szarży. Podkreślić należy dobrą
grę p. Terwin-Monissi jako hr. Ce-
су!!. Natomiast szczególnie rekla-
mowana p. L. Darvas, nie wybiła się
ponad przeciętność w roli Katinki a
nieopanowana jej i niewykwintna
gestykulacja wprost raziła. Dosko-
nały w epizodzie Franciszka był p.
Grieg.

Na marginesie: 1) wiedeński
Volkstheater winien właściwie zwać
się Fołłkstheater gdyż 50 w nim
proc. stanowią żydzi. Coprawda nie-
depiej dzieje się od lat 18-tu w pol-
skich teatrach. Żyłdzi wileńscy, po-
znawszy to z. nazwisk i fizjonomij
na fotografjach, tłumnie  zapełnili

znali się do winy. Po zbadaniu drugiej stromy Jean ani myśli, mi- | bojkotowany w bież. sezonie przez
świadków, sąd wysłuchał przemo-
wienia stron. Prokurator Pacewicz!
udowadniał w swym przemówieniu,
że oskarżeni, z których jeden był

1ег

Ёус‚]е Adamowicza, przy czym po- kolegą sędziego, bezskutecznie

kazał sędziemu grube paczki 100-, chcieli przekupić sędziego śledcze-

złotowych banknotów. Sędzia zno-. go. Obrońcy dowodzili, zaś, że za-

wu odrzucił propozycję. Nie zraża- interesowane osoby, nie miały  po-

zał Ratkiewicza i Adamowicza po 3

Miejscem lata więzienia.

'mo tytułu i obowiązków posła, po-
rzucić służby, w której mu dobrze,
jgdzie go cenią i szanują, gdzie, ser-
jdecznie przywiązany do swego pa-
Ina, piastuje w tajemnicy głęboką.
I miłość ku pannie hrabiance, od lat
, pięciu miestety małżonce barona,
| człowieka niekochanego, o  wiel-

Adamo-! trzeby proponowania lapėwiki, ddyž 'kich a nieuzasadnionych preteinsjach

Achma- po dokonaniu ekspertyzy. buchalte-|i mnadziejach politycznych. Wśród
Sąd sika- wybornych, pomysłowych w swym| pięknej a utalentowanej aktorki nie

„komizmie sytuacyj, sztuka dobiega
(końca, w którym, po przewidywa-|

nich teatr na Pohulance.
2) Dlaczego w Volksteatrze talk

wyjątkowo brzydka, bez wdzięku,
ponadto zezowata i mocno niemłoda
aktorka gra rolę uroczej amantki,
tem samem kładąc pod znakiem za-
pytania głęboką i długotrwałą mi-
łość Jean'a — pozostanie dla mas
mierozwiązaną zagadką. Czyżby
słynne z urody wiedenki wymarły i

było tam już na lekarstwo?
Pilawa.

ČIA T IT IS iIIS,ATI ST AI TIA LT TI TA LT T IISIAL S VI i IKIi 1лаЙ

DR. WACŁAW. ODYNIEC.

„Uczen
Pod powyższym tytułem świeżo

się ukazała broszura dr. Aleksandra

Kulczyckiego (Lwowska Bibliotecz-

ka Pedagogiczna Nr. 19, 1. 1937),

której ze względu na aktualność

poruszonego w niej zagadnienia słów

kilka poświęcić wypada, — Jeśli pod

słowem „kłamstwo” rozumieć Šwia-

dome fałszowanie rzeczywistości,

mające na celu wprowadzenie kogoś

w błąd, to podobna delinicja wod-

niesieniu do pewnych faz dzieciń-

stwa mie może mieć zastosowania,

kłamstwo bowiem dzieci posiada

swoiste cechy, czem się różni od

kłamstwa dorosłych. Alby zrozumieć

psychologiczny! mechanizm kłamstwa

dziecięcego, należyj uprzytomnić So-

bie tę okoliczność, że rzeczywistość

w pojęciu dorosłego człowieka nie

istnieje dla dziecka, że jego organi”

zacja psychiczna nie jest przystoso:

wana do należytego ujmowania tej

rzeczywistości, nie przyczyniają się

do tego ani niestałość uwagi i po-

wierzchowność pamięci, ani też su-

gestywność i żywość sfery. uczucio-

wej. Dziecko, jak wiadomo, żyje w

innym, niż my świecie, to co namsię

wydaje fantazją, ma dla niego war-

klamca“
nej [lowolnemi formami i tworami je-

go wyobraźni, — z koniecznościod-

wraca się od przykrych dlań sytuacji

środówiskowo-życiowych, — chętnie

wierzy w to, czego pragnie, chce

uważać za nierealne to, czego sobie

nie życzy.

Kłamliwość dziecka F. Baumgar-

ten dzieli na t. zw. kłamstwoalktyw -

nei reaktywne. Podczas, gdy pierw-

sze rodzi się na podłożu psycholo-

gicznem, jest wynikiem wewnętrzne-

go nastawienia dziecka względem

rzeczywistości, i nie zawiera w sobie

tendencji utylitarnych, drugie nato-

miast jest wytworem zewnętrznych

przyczyla, tkwiących w.najbliższem

otoczeniu dziecka, wynika z moty-

wów natury praktycznej i wyraźnie

zmierza do wprowadzenia w błąd in-

nych. Kłamstwo aktywne spotylka

się najczęściej w wieku przedszkol-

nym, w którym to okresie dziecko

przeciwstawia się prawdzie w celu

upiększenia swego świata, zamaniłe-

stowania swych pragnień. Ww tych

wypadkach mamy do czynienia 2

kłamstwem, zbliżonem do fantazyj-

nego, raczej # pseudokłamstwem,

którego cechę charakterystyczną 
tość realnej rzeczywistości, zaludnio- stanowi dobra wiara, poz awiona  

świajdomości, że się coś niezgodnego

z falktycznym stanem rzeczy mówi,

wolnem od tendencji osiągnięcia j

kichkolwiekbądź korzyści realnych.

Kłamstwo reaktywne występuje już

w pierwszych latach nauki szkolnej,
w tym: okresie, kiedy może być mo-
wa o dostosowaniu się dziecka do
wymogów rzeczywistości, przejawia-
jąc się zazwyczaj w postaci Ikłam-

stwa obronnego, powstającego na tle

obawy ikary, kiedyindziej kłamstwa

„koleżeńskiego”, mającego na celu

ratowanie towarzysza z opresji.

Cielkawem niewątpliwie zjawis-

kiem jest bezinteresowna, bezcelo-

wa kłamliwość ucznia, której źródło

tkwi w. psychicznej inkoherencji hi-

sterycznej jego osobliwości, w swoi-

sty sposób na sytuacje życiowe rea-

gującej. Kłamiący w tych wypad-
kach nie posiada poczucia warto-

ściowania prawdy, nie zdaje sobie
sprawy z przekształcania faktyczne-

go stanu, wierzy w to, co mówi, —

czyż może wobec tego ponosić od-

powiedzialność za swoją kłamliwość,
za łamanie nakazów i zakazów wy-

chowawców.

Najbardziej niepokojącą postacią
kłamstwa jest wyrozumowana, zpre-

medytacją przygotowana kłamliwość,
stanowiąca jakby prolog kłamliwości
dorosłych. Zwalczanie owej wady
niemało nastręcza trudności wycho-
wawczych, szczególnie w dobie obec-

 

nego „kryzysu zaułania', w dzisiej-
szem środowiskiu dzieci i młodzieży,
nietyjlko nasyconem, ale wprost prze-
syconem: obłudą, w atmosterze, gdzie
niema szacunku dla prawdy, śdzie
żywych wzorów próżnoby szukał wy-
chowanek.

Przeprowadzone przez szereg au-
torów badania motywów. kłamstwa
dziecięcego wykazały, iż w okresie
przedszkolnym w charakterze pobu-
delk na plan pierwszy wysuwają się,
obok niedostatecznej sprawności pa-
mięci, obawa przed karą i łakom-
stwo; w późniejszych latach idzieciń-
stwa w grę wchodzą próżność, sa-
mochwalstwo i spotęgowana fan-
tazja, między 12—14 r. życia specjal-
nej wagi nabierają sprawy, związane
z dziedziną budzącej się seksualno-
ści, w fazie dojrzewania — chęć
przeciwstawienia się cudzej woli, od-
osobnienia się od cudzych wpływów.
Wszystkie bez wyjątku dzieci kła-

mią w większym lub mniejszym sto-
pniu — mówi M. Zillig, — nie wszyst-
kie mają „duszę kłamliwą”. Kłam-

stwo szkolne, rozpatrywane pod Ка-
tem widzenia jużto specyficznej re-

akcji na całokształt warunków życia

szkolnego, już to środka uniknięcia
kary, nie świadczy bynajmniej o uło-

mnościach charakteru wychowanka,
nie dowodzi istnienia w jego struk-

turze duchowej podłoża dla złych
skłonności, Antytezę takiego stanu   

rzeczy stanowi zgoła inny typ kłam-
stwa, wynikający z chęci uzyskania
pewnych korzyści konkretnych lub
wyrządzenia komuś krzywdy, a sta-
nowiący predyspozycję do właściwej
kłamliwości dorosłych. Jednym z
główn. elementów genetycznych 'te-
go rodzaju kłamstwa jest egocentry-
czne, aspołeczne nastawienie ucznia,
za które odpowiedzialność spada na
przesiąknięte jadem zakłamania jego
najbliższe otoczenie. „Kłamstwo jest
tak niezmiernie rozpowszechnione
wśród osób dorosłych, że na wszyst-
kich odcinkach życia społecznego na
nie natrafiamy' (prof. St. Błachow-
ski). Stąd 'wniosek: konsekwentne
zwalczanie kłaniliwości u dzieci i
młodzieży powinno objąć swoim pro*
gramem przedewszystkiem wycho*
wanie rodziców w kulcie prawžy i
prawdomówności, przekształcenie w
duchu prawdy i szczerości wobec
siebie samego całego współczesnego
środowiska wychowawczego mło
dzieży.

Odnośne piśmiennictwo polskie
nie obfituje w prace, omawiające za-
gadnienie kłamstwa szkolnego ze
stanowiska psychologiczno - społecz-
nego. Z poważniejszych monografji
w tym zakresie zasługują na uwagę
prace: 5. ao F. Baum-
garten i S. Baley'a. tego tytułu
broszura dr. A. lczyckiego godna
jest odnotowania, SER
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Kronika wileńska.
JAKA DZIS BĘDZIE POGODA? Zdrowia ul. Wielka 46 dr. E. lszora

Naogół dość pogodnie, jedynie w dziel- ' wygłosi odczyt pt. „Gruźlica unicach półaocno-wschodnich, na Podkarpa- | dzieci”. Wstęp woiny.
ciu i w górach nieco chmurniej i miejscami i Z ŻYCIA STUWARZYSZEŃ.
przelotny deszcz. | Zarząd Sceny Katolickiej

Temperatura bez większych zmian.' im. Św. Genezjusza w Wilnie,Słabe wiatry z kierunków północnych. _ |zaprasza wszstkich członków Sekcji
SPRAWY PRASOWE.|Dramatycznej, oraz sympatyków na

— Likwidacja „Nowej iskry”,|rekolekcje, które odbędą się w sali
Wychodząca w Wilnie od roku ga- | Misyj Wewnętrznych, przy ul. Św.zeta rosyjska „Nowa lskra” onegdaj| Anny 13, o goaz. 7.30 wiecz. wzbankrutowała. Wydawnictwo po- | dniach od 30 kwietnia do 3 maja br.
zostawiło poważne długi. j (80.IV i 1, 2.V).

Podobno, jak stychać, w najbliż-| ' „Konterencja rekolek. przeprowa-
szym czasie ma się ukazać nowe | dzi O. Superior Redemptorysta Fran
pismo rosyjskie. (mj | ciszek Świątek. ‚
— Koniiskata odezw 1majowych.| ‚ Uroczyste zakończenie rekolek-

Z nakazu władz administracyjnych| cji odbędzie sięw kaplicy Matki Bo-
zajęto szereg odezw, wynanych z o-| skiej w Ostrej Bramie, w dniu 3 ma-
kazji 1 maja. M. in. zajęto odezwę ja o godz. 10 rano.
Centralnego Komitetu  „Bundu”,|  — Związek Polskiej Inteligencji
skierowaną do robotników żydów. h| Katolickiej. Zebranie ogólne Ź. F.

Z MIASTA.| l. K. odbędzie się w piątek dn. 30 b.
— Przyjazd komisji z min. W, R.| m. punktualnie o godz. 7 wiecz. w

1O.P. W laniu 28 b. m. przybyła z| lokalu własnym (/amkowa 8—1).ramienia ministerstwa W. R. i U. P., Prokurator Żb. Wolski wygłosi re-|

UOAMMANN

25 dni w słońcu południa
3 dni podróży morskiej, 17 dni plażowania w DUBROWNIKU

i całego

FRANCOPOL
(Zl i НЫИо ЯМН

| Pracownicy „Arbonu” grożą strajkiem

|
|

||
Dalmatyńskiego |

Warszawa, |
Mazowiecka 9

ATYKIEM

wybrzeža

|

| | Między dyrekcją a pracownika-|mi „Arbonu” ostatnio ostry
| zatarg, który z każdym dniem przy-
biera coraz groźniejszą formę. Na
ostatnim zebraniu pracowników „Ar

| bonu” postanowiono domagać się od
|dyrekcji Towarzystwa podwyższe-
nia wynagrodzeń o 20 proc. ze wzglę|
|qu na obecną drożyznę. Podwyżka!
, ta oznaczałaby tyllko powrót do wy-|
nagrodzeń sprzed paru lat, które

|wówczas zredukowano 0 20 proc,
| Jako jeden z dalszych argumentėw
|wysuwano jest to, że pracownikom|
umysłowym już przywrócono po-|
przednie wynagrodzenia. Dyrekcja|
„Arbonu” odrzuciła te żądania ro-

| botników.
| Stanowisko dyrekcji wywołało
wśród pracowników wielkie rozgo-
jryczenie. Prócz tego, pracownicy
' „Arbonu” domagają się zniesienia w
stosunkach służbowych  dotychcza-
sowej dyscypliny iście wojskowej,
która jest podobno bardzo uciążli-
wą.
ioCAKA SEN INS

i

|
|

Nowe stacje oDlęrów
GŁĘBOKIE. Na terenie pow.

dziśnieńskiego uruchomione zostały
dwie stacje ogierów państwowych:
w maj. Muniuta, gm. pliskiej, u p.
Władysława Brzostowskiego 2
ogiery rasy półkrwi szwedy i w maj.
Paralianėw, gm. paralianowskiej, u4
p. Ludwika Brzostowskiego — 2 o-
giery półkrwi szwed
fiordzkiej.

Na poparcie swych postulatów,\
jak słychać, „arboniarze“ mają za-
miar zorganizować ogólny strajk
wszystkich pracowników towarzy-
stwa. (m)

„EXpress Wile

y i 1 ogier rasy

     WRAŻENIE POBYTU

W AFRYCE
POD PALMAMI
MA...
KTO UŻYWA MYDŁA

TROPIKA
O UPOJNYM ZAPACHU
TROPIKALNEJ ROŚLIN=
NOŚCI I WYSOKICH
WALORACH HYGIEN.

$ KAWAŁEK 50 GROSZY

HENRYK ŻAK
POZNAŃ

Mydło do golenia
4 la cróme „Miałlor”

a Nr. 2024
Fi daje tłustą 4 miękką płanę

i uprzyjemnia golenie.

ński" i „Cajt”

   
     
   
     

  

 

     

       

    
     

    

     

„aresztowały adwokata Durzcza
Jak już swego czasu donosiliśmy,|

władze bezpieczeństwa publicznego|
zlikwidowały aferę z tranzakcjami
nieruchomości obywateli sowieckich|
znajdujących się w Polsce. |
W aferze tej zamieszany był wi-

leński adwokat Długacz, którypo |
przesłuchaniu przez władze sądowe|
został przed kilku dniami areszto-
wany i osadzony w więzieniu.

Dochodzenie w tej sensacyjnej
sprawie prowadzą pprokuratorzy
Sądu Okręgowego, pp. Popow i Ka-
wecki, oraz sędzia śledczy p. Kożu-
chowski.
W dniu wczorajszym „Express

Wileński" i żargonówka „Cajt“ po-komisja ministerialna w celu zbada-
nia stanu prac budowy, stu szkół im.
Marszałka Piłsudskiego na Wileń-
szczyźnie. Szkoły te będą oddane
do użytku począwszy od nowego ro-
ku szkolnego, t. j. w jesieni b. r.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Przedłużenie terminu ważności

biletów narciarskich. Min. Komuni-
kacji przesunęło końcowy termin
ważności biletów narciarskich na
1000 km. i 2500 km. z 30 kwietnia

Polskie Radio wiino
Czwartek, dnia 29. IV. 1937 r,

6.50: Muzyka z płyt. 7.30: Informacje i
gielda rolnicza. 7.35: Muzyka na dzień do-
bry D. 8.00: Audycja dla szkół. 11.30: Po-
ranek muzyczny dla młodzieży szkół powsz.
W programie utwory Karola Szymanow-

ierat: „Akcja komunistyczna w Pol-
sce'. Wstęp dla członków i wpro-!
wadzonych $ości. м

KRONIKA POLICYJNA.
— Tajemnicza kradzież w żyd. Cent.

Komitecie Oświaty. Wiczorajszej mocy do

lokalu Żydowskiego Centralnego Komitetu

Oświaty Przy ul. Makowej 5 dostali się
ы ой któ IS skiego. 12.63: Koncert ork. Policji Państw.
nalokaki ckradkksięgibuopalarosję |pod dyr. A. Dołtyckiego. 1250: Chwilka
> a onyo ro PoE litewska w języku litewskim. 13.00: Muzy-kumenty i rachunki. Tajemniczy włamywa-

cze nie ruszyli gotówki ani weksli.

Powiadomione władze śledcze wdroży-

ka popularna na różnych instrumentach D.
15.00: Wiadomości gospodarcze. 15.15: Mar-

na 14 maja rb. włącznie. Kasy bile-
towe  stacyj Białystok  (Centr.),
Brześć (Centr.) i Wilno będą sprze-
dawały te bilety do 30 kwietnia
włącznie. Bilety narciarskie nabyte
przez członków P. Z. N. przed dniem
1 maja będą ważne przy przejazdach
liniami P. K. P. do 14 maja r. b.
włącznie.

HANDEL I PRZEMYSŁ. : IŻ. ЁрWycoianie z obiegu ołowia- Szpitala św. Jakuba przewieziono 43-letnią
nych główek syłonowych. *[ermin| Zofię Andrzejewską (Bukowa 36) z ciężką
wymiany i wywycofania z obiegu | raną tłuczoną czaszki. Andrzejewską pobi-
handlowego otowianych główek sy- ła sąsiadka H. Makutynowiczowa, którą

ionowych został przedłużony do dn.| zatrzymano. (h) ||| в1 ždziernika 1937 r. Potym ter-| — Autobus rozbija dorożkę konną.
minie w razie ujawnienia w obiegu Autobus „Arbonu” Nr. 38.471 najechał na
takowyca winnibędą pociągani do | ul. Kolejowej na dorożkę konną F. Boja-

й : . | rojci о iciu. Wypadków zowiedzialności karnej. | rojcia, która uległa rozbiciu. YP:

m" ; | ludźmi nie było. (h)

ły dochodzenie. Zachodzi przypuszczenie,

że kradzieży dokonano w celach szantażu.

— Zbieg z Wielucian. Policja areszto-
wała  14-letniego Jakuba  Krywickiego

zbiegłego z domu poprawu w Wielucianach.

Zbieg ukrywał się w jednej z melin zło-

dziejskich, (h)

WYPADKI
— Sąsiedzka bójka wśród kobiet. Do 

SPRAWYRZEMIEŚLNICZE. — Samobójstwo kobiety. W dn. 27
L Vpiaunoje eaW tyb bm. pogotowie ratunkowe dostarczyło do!

kjch s w p do di и t „ |szpitala św. Jakuba Jadwigę  Hrycewicz;

dnia 'wiaściciełe POWT OWE (Cmentarna i0) z objawami zatrucia się
go obuwia wydali szewcom-chałup- н ddeodkień

1K ii| śodzinie zmarła. Zwłoki zabezpieczono do

uznani przez przedsiębiorców  obu-|9)5P9zYcji władz sądowych. Przyczyny sa-
seni R stalych pracowników. (OP: narazie nie ustalono.

Należy podkreślić, że jest to pierw-| *=xaa WZ
szy)Gki wypadek w kraju. (m) Dzieci _kresowe wołają o szkołę.

ODCZYTY. Złóżcie datek na Dar Narodowy
— „Gruźlica u dzieci”. Dziś o 3-go Maja na szkoły Polskiej Macie-

godz. 6-ej wiecz. w lokalu Ośrodka' rzy Szkolnej.
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„PAły i pazury”
Smak mangostanów jest nie do szych potraw, przyrządzanych przez

opisania. Nieuchwytna, subtelna ja- cywilizowanych kucharzy i kucharki.'
kość tego smaku nie da się wyrazić!  Jesteśmy| gotowi do pracy i nie
słowami. Grubą, fioletową łupinę tracimy czasu. Ze świtem buczą się
trzeba otwierać nożem. Wewnątrz| również wszystkie schwytane zwie-
mieści się przeczysty, biały miąższ, rzęta. Już od pół godziny dochodzą
o niesłychanie wyszukanym aroma-|mnie pomruki i miauki tygrysów,

cie. |chropawe pokasiywanie  binturon-
Ale nawet tak wyśmienite owoce gów, dzikie  warczenie panter.

stanowią dopiero część śniadania w | Wszystko jest głodne, wszystko chce
dżungli. Al: rozpala ogień z węgla ieść.
drzewnego i gotuje wodę na kawę Moje ptaki ćwierkają i nawołują.
tub (to jest gorsze!) na herbatę. W Płomienne bażanty, czerwonoczube
każkiej wiosce jest smolarnia, bo wę- ! zielone kuropatwy leśne — w języ-
giel drzewny daje prędko ogień, a w' ku 'Malajów burong seuals, naj-
wilgotnej dżungli konieczną jest rze- piękniejsze ze wszystkich kuropatw
czą móc szybko rozniecić ogień. pogwizdują- słabo, melodyjnie.
dżungli nie można wypić kropli nie Malajskie śpiewające kuropatwy, o
gotowanej wody. Zazwyczaj gotuje głosie naszych drozdów przedrzeź-
się ją wieczorem i zostawia na noc niaczy, nucą wspaniałe, dzikie pieśni.
w kamiennych dzbanach, żeby o- Zaczyjna się karmienie menażerii.
stygła. Z nafbliższej wioski są świeżo zabite

a swoim ogniu Ali gotuje ryż kurczęta i ćwierć bawołu dla tygry-
dla boyów, którzy czekają, siedząc | sów, panter i cywet. Zwierzęta z ro-
w  kucki. pomyślne dni mam dziny kotów dostają jeść przez sześć
świeże ryby z pobliskiego strumienia|dniw ciągu tygodnia. Dla zdrowia
lub jaja z najbliższej wioski. Wszyst- | muszą w niewoli jeden dzień pościć.
ko to — na otwartym powietrzu, na, Mają coś w rodzaju święta.
stoliku wspartym na czterech słu-| Małpy, gibony i organgutangi, do-
pach, wbitych w ziemię — smakuje|stają wszelkiego rodzaju owoceiwa-
znakomicie, lepiej od najwytworniej- |rzywa. Kosze słodkich kartofli i ko-

Hrycewicz po pół|

 

ta Eggerth śpiewa ©. 15.25: Życie kulturał-
ne miasta i prowincji, 15.30: Tajemnica|
czarciej skały — nowela Jima Pockera.|
15.40: Program na piątek. 15.45: Chwilkai
społeczna Przysposobienia Wojskowego Ko-'

biet (w mwiązku ze Zjazdem ogólnopolskim). |

15.50: Jakub Oftenbach-Orfeusz w piekle
(skrót) D, 16.20: Chwilka pytań — pog. dla
dzieci starszych. 16.35: Miłość Schumanna,

reportaż muzyczny. 17.15: Przeglądamy gar-

derobę wiosenną — pog. w opr. Well.
17.30: Audycja poświęcona Japonii (przem.

chór, orkiestra). 17.50: Polska Jagiellonów

w oświetleniu prof Kolankowskiego — od-

czyt wygł. prof. G. Chodynicki. 18.00: Po-
gadanka aktualna. 18.10: Wiadomošci spor-
towe. 18.16: Wileńskie wiadom, sportowe.

18.20: O zieleni wileńskiej — dialog aktual-

my wygłoszą: ks. dr. P. Śledziewski i inż.'
St Bukowski. 18.35: Utwory Dawida Pop- ,
pera na wiolonozelę D.
18.50: Pogadanka aktualna. 19.00: Koncert
kameralny, poświęcony utworom M. Ravela

19.45: Koncert rozrywkowy (z Wilna). Wy-

konawcy: Ork. Wileńskiego Pol. Radia pod

dyr. Wł. Szczepańskiego oraz Janina Kuł-

czycka i Marian Wawrzkowicz. 20.25: Bi-
, lans miesiąca propagandy Ośrodków W. F.,

|aud. zbiorowa ze wszystkich Rozgłośni P.R.
20.55 Pogadanka aktualna. 21.00: XXIV au-
dycja z cyklu „Sylwetki kompozytorów pol-

skich" — Witold Friemann. 22.00: Muzyka
taneczna w wyk. mał. ork. Pol. Radia.

wy”
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rzeni tapioki moi ludzie znoszą zod-
ległości dwudziestu mil. Z korzenia
tapioiki, bańizo podobnego do słod-
kiego kartoila, wyrabia się mączkę
na pudding amerykański.

Ftaki -— pawie, bażanty i kuro-
patwy — żywi się otrębami ryżo-
wymi, ryżem i pszenicą, które to
produkty sprowadzam z miast nad-
brzeżnych. Mam w obozie młynek
do mielenia — wszystko to rzuca się
do maszyny, z dodatkiem zielonych
warzyw, krajowej rzeżuchy wodnej
— odpowiadającej naszemu brodaw-
nikowi — i kilka tuzinów jaj na
twarlio. Robi się z tego miałka mie-
szanina, za którą ptaki przepadają.
Mam wrażenie, że wiele z nich nie
żałuje wolności, przedkładając nad
nią wyborowy pokarm.

Ale opieka nad zwierzętami nie
ogranicza się do żywienia ich. Co
dzień każda klatka musi być wy-
przątnięta i zaopatrzona w wodę.
Zważywszy na to, jaką moc zwierząt
i ptaków mam w obozie po pięciu,
sześciu miesiącach pobytu w dżungli,
łatwo pojąć, ile jest roboty z samym
sprzątaniem.
Przede wszystkim jest trzysta krzy-

kliwych, psotnych rezusów. Mniejsze
pakuje się do kwadratowych klatek
o wymiarze trzech stóp i wysokości
osiemnastu cali — po dwadzieścia 
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Uprzejmje zawiadamiamy,

OD ADMINISTRACJI

dał w formie sensacyjnej o areszto-
waniu i przewiezieniu do Wilna war
szawskiego adwokata Duracza, zna-
nego z licznych procesów komuni-
stycznych.

Żargonówika doniosła równocześ-
nie, że adw. Zasztowt-Sukiennicka
interwenjowała u władz sądowych
w sprawie zwolnienia za kaucją
adw. Duracza.

W związku z tym ze strony Pro-
kuratury dowiadujemy się, że wia-
domości te nie odpowiadają praw-
dzie. Adwokat Duracz nie był aresz-
towany, a tym samym nie przywo-
żono $o pod konwojem do Wilna. (h)

 

że wszystkim naszym „SZ.
PRENUMERATOROM, którzy nie opłacą należności za
prenumeratę do dn. 30 b. m. będziemy zmuszeni
bezwzględnie wstrzymać p

1-g0
rzesyłanie pisma z dniem
maja

  

NIE SZKODZŁ..
Mark Twain odwiedził pewnego razu

w towarzystwie swego przyjaciela, atelier|
malarza. Malarz pokazał gościom wykoń- |
czony świeżo obraz. Twain zbliżył się do
sztalug, przyjrzał się, po czym pociągnął|
kilka razy palcem po malowidle, chcąc się |
przekonać, czy farba została nałożona na
płótno czy na drzewo. |

— Na Boga! — krzyknął malarz mę
niechże pam nie dotyka płótna, przecież iar-
ba jest jeszcze świeża, !
— Eb, to nie szkodzi — odparł spokoj- |

' nie Twain — mam na rękach stare ręka- |

tylko giową z powątpiewaniem,
wiczki.

NIESTETY, NIE MóJ...

Brahms i Strauss znaleźli się razem na
bankiecie, wydanym ku czci Straussa z ra-
cji premiery „Barona cygańskiego”, który |
uzyskał szalony aplauz.

Gospodyni, baronowa von Plettenber$,|
obok której siedział Strauss, podała mu.

| wachlarz z prośbą o autograf. Strauss z|
| uśmiechem wpisał parę taktów 2 walca | skiej
„Nad modrym Dunajem”, który już cieszył
się powodzeniem. Z kolei podała baronowa

Stróż tych przepełnionych klatek ma
niejednokrotnie z ich mieszkańcami
urwanie głowy. 1
Mam sześć pięknych, wielkich ty-/

| grysów trzy czarne pantery, jedną
(jasną, cztery indyjskie cętkowane,'
cztery biniturongi, sześć cywet, dzie-
sięć wielkich azjatyckich jeżozwie-
rzów, cztery kolczaste jeżozwierze z |

!
'
!

kolczastymi ogonami, czterdzieści.
wiewiórek Rafłlesa — wspaniałych: |
rudo-czarno-białych — dwa  tuziny
białych wiewiórek z pogranicza Sia-|
mu. Same te zwierzęta, wielkie ko-
ty i gryzonie, zajmują niemal tyle
klatek, co menażeria małego cyrku.
Ale to jest dopiero początek mojej
kolekcji w dżungli, po kilku miesią-
cach łowów.

Łatwo zrozumieć, że przy tak
wielkiej kolekcji nie łapię wszyst-
kich ptaków i zwierząt sam. WPięć,
sześć miesięcy zdobywam tyle oka-
zów, że jeden człowiek musiałby na
nie polować chyba tyleż lat. Wiele
okazów dostarczają mi sa kai, mie-
szkańcy dóźłungli i Malajczycy z są-
siednich kompongów.Prawie codzień
zjawiają się w moim obozie krajow-
z. obarczeni koszami, torbami i
atkami wszelkiego rodzaju ze zwie-

rzętami, ptakami i wężami, które
schwytali, żeby mi sprzedać. Wybie- małpek na jedną klatkę, Większe

mają klatki proporcjonalnie większe,  

Anegdoty

 

wachlarz Brahmsowi. Brahms, po chwili na-
mysiu, napisał pod nutami Straussa:
— „Niestety, nie mój!* i podpisał: Jo-

hann Brahms.

ODCIĄŁ SIĘ.
Francuski świazdor Adolf Menjou, za-

nim zyskał rozgłos w filmie, był zawodo-
wym kelnerem przez długie lata. Na począt-
ku swej wielkiej kariery, śdy gwiazda jego
sławy wschodziła, otrzymał on zaproszenie
do jednego z arcymilionerėw amerykań-
skich. Gdy uradowany opowiadał o tym
jednemu ze swoich przyjaciół, ten pokiwał

„Czy wiesz, mój drogi Menjou, jak się
należy w takim domu zachować? — Mam
właśnie w domu taką doskonałą książecz-
kę: „Podręcznik dobrego wychowania iwy-
twornych obyczajów towarzyskich”, chęt.
nie wypożyczę ją panu na dni kilka,”

Menjou uśmiechnął się na to czarująoo
i odparl niewinnie:

„To, doprawdy, strasznie mile z pań-
j strony. Nie mogę jednak przyjąć, gdyż

pan sam tak długo nie będzie się mógł bez
niej obyć”...

ИО
а__ф

rząt, mam cztery malajskie tapiry.
(Szukanie żywności dla nich zajmuje
całkowicie czas dwom ludziom. Mu-
szą wykopywać rzadkie korzenie na
brzegach rzek i moczarach). Mam
nadto osiem szczekających mutja-
ków — (drobne jelenie, wysokości
pół metra) i sześć jeleni sambarów,
większych od amerykańskich, ale nie
tak dużych jak nasze łosie.

Niezależnie od swoich ambicyj,
łowca żywych zwierząt musi rów-
nież dostarczać ogrodom zoologicz-
nym drobnych okazów. Mały wąż
długości sześciu cali ma dla ogrodu
tę samą wartość, co największy ty“
grys-ludożerca. Mam więc w obozie
zbiór małych wężów, trzy maleńkie
orangutangi, które czepiają się mnie
i boyów i lamentują, gdy je stawiać
na ziemi; pięć łuskowców czyli łus-
kowatych zjadaczy mrówek i małe
słoniątko, schwytane na Sumatrze i
sprowadzone |do obozu w Johore.

Ptaki liczę się na setki, Są hima-
lajskie ptaki śpiewające, szamańskie
drozdy, himalajskie „bażanty — naj-
strojniejsze z rodziny bażantów —
dorangi o rozłożystych ogonach, na-
śladujące wszelkie dźwięki, śliczne
bulbule, drozdy Omara Kyama, któ-
„rych chór bije wszelką orkiestrą

ram potrzebne okazy i po długich symfoniczną.
targach kupuję. za (D. c. n.)

rócz wyżej wymienionych zwie- Bi” £ “
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Chuda stara szkapa, staroswiecki wóz

podchmielonychfgości na hulankiwiózł...

Zabawna komedia pełna życia,
„Speca* humoru Wiecha.

STANISŁAW SIELA
W rol. gł. Andrzejewska, Ćwiklińska,
bowski, Skoneczny | in. Nadprogram: Dodatki.

początki seaansów punktualnie 4, 6, 8 i 10.15. 
MAR SJ Król śpiewaków—
=ZER TE Śpiewak kró ów
w nym

tima W i E D E X Sed

Światowid
W rolach głównych: znakomita,

egzotyczna gwiazda
napięcie akcji.

Dziś wielki
film

polski p. t. 

Reri, E. Bodo,

 

    

  
     

NAJLEPSZE
MAŁE

MASZYNY

NOZE DO PISANIA

UNDERWOOD-
-PORTABLE

6. GERLAC WARSZAWA
Ossolińskich 4

   
GEN.
REPR.

W zawrotnym tempie życia

dobie rekordów, zdobyczy —
bije wszystkie rekordy

5- kto dobrze czas liczy

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE

poleca

w. JUREW lCZ i 5 ada

оао

 

 

WYTWÓRNIA MALARSKA

0J0W0-SZYLDOWA
WALERIANA WOŹNICKIEGO

WILNO, DOMINIKAŃSKA 13, TEL. 20—09
malowanie fasady domów, ścian sufitów, okien, drzwi,

podłóg, tapetowanie i t. p. roboty

wszelkie remonty i przeróbki
Szyldy na szkle, drzewie, blasze, wypukłe, napisy

na płótnie, oknach i inne
Po cenach niskich, wykonanie solidne i fachowe

 

 

„Nasiona

Film @18
wszystkich

 

DOROZKARZ Nezi3
werwyj beztroskiego [śmiechu, w opracowaniu

W roli „„Dorożsarzą mimowoli“

NS
Želichowska, ĮCybulski, Gra-

Uprasza się o przebycie na

Bil. hon. i bezpł. nieważne

Ryszard TAUBER)
LONDYN

Nadprogram: Piękny dodatek muzyczny i aktualia

CZARNA PERŁA
Żelichowska,
Znicz i :

Niespotykany.przepych wystawy. Nad program ciekawe dodatki.

PSZBRZAAWKWER ча>Б
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w. DOWGIAŁŁO
ul. Ś-to Jańska 6

tel, 22-35.

40000, 100900002000
pomóżmy $
BLIŹNIM $

04

WDOWA
z 2-giem dzieci, szy-
ciem mogłaby zarobić
na utrzymanie lecz
mie ma za co wyku-
pić z lombardu ma-
snyny. Łask. ofiary
ma „kupno maszyny”
przyjmuje adm, „Dz.
Wil.” $amże adres.

NAUCZYCIELKA
zredukowana głoduje
w ostatniej nędzy
wraz z  czworgiem
dziećmi i ojcem sta-
ruszkiem 70 - kilko-
letnim. Mąż, pozba-
wiony pracy przez
swoje złe sprawowa-
nie powierzonej mu
pracy, rzucił rodzinę
i wyjechał w niewia-
domym kierunku, O
ratunek dla  ginącej
rodziny inteligentnej
w odzieży, bieliźnie,
żywności i co kto
może gorąco prosi —
Caritas, ul. Zamkowa

|

|
|
, Wkrótce ws aniała premiera rewelacyjnego filmu po 1

Sindas S arakiei wybitnie międzynarodowy zrealizowany kosztem 750.000 zlotych

DYPLO

 

 p"

i

Przy realizowaniu

HELIOS|
Nad

 

  У

Farm, WŁAD.
Wilno, Ludwisarska

przedsiębiorstwo 'handl

lat przeszło 30-tu;, рг

20-a i innych sklepów
otwierałem i nie posia

przy ul.

wspólnego.

zostaję z poważaniem

Wilno,

kaniowy, zabudowania

Zwierzynieckiej przy

Zana 23-b m. 3.

© 50% taniej niż w skl
tokolska 50.

MAGIEL domowy poznański i rower dam-

 

Upiór na

(Е Naucurė BLEU
RÓ peRFUMY PUDER
1427 WODY KOLOŃJKIE

POLECA POLSKI SKŁAD APTECZNY

Specjalność zioła lecznicze.

 

Z obecną firmą B. JANUSZKIEWICZ|SS5555

Co podając do ogólnej wiadomości po-

ANTONI JANUSZEWICZ
Skład Win; i Towarów Kolonialnych

ul. Zamkowa 20-a, tel. 872.

 

 

Kupno i sprzedaż
SKLEP spożywczy z urządzeniem i towa-
rem do sprzedania Legionowa 8.

DOMY: drewiiany 2 mieszkaniowy po
4 pokoi z kuchnią i murowany 4-ch miesz-

kw. sążni ziemi własnej, centrum dzielnicy

okazyjnie sprzedaje się. Dow. ul. Tomasza

CEBULKIróżnokolowych  gladiolusów
(mieczyki) do' sprzedania w dowolnejilości

Nieodwołalnie ostatni dzień
w cudownym

filmie©shirieyEEE weż
skiego

JMATYCZNA
ŻONA

filmu brał udział wyszkolony sztab za gran też:

nych techników i fachowców

- Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Wzno-

wienie komedii J. Devala „Staszek“.

Grana przed niedawnym czasem na scenie

wileńskiej z olbrzymim powodzeniem, ko-

media J. Deval'a „Staszek“ — zostanie

wznowiona w dniu dzisiejįszym w czwartek

wieczorem © godz. 8.15 na przedstawieniu

po cenach propagandowych w obsadzie рр

Szpakiewiczowa,  Drohocka,  Polakėwna,

Szczawiński, Dzwonkowski, Surowa, Utnik,

Borkowski, w reżyserii Wł. Czengerego.

Świetna ta komedia w bież. tygodniu uka-

że się tylko raz jeden, wobec rozpoczyna-

jących się gościnnych występów Stefana

Jaracza.
— „Mazepa* Juliusza Słowackiego u-

"|każe się w dniu jutrzejszym w piątek już

Najnowszy film o rezgłosie światowym

genialneso RENE CLAIR A
reżysera

W rol* gł. najpiękn. amerykanka

sprzeda
ż JEAN PARKER

i ulubieniec kobiet Robert Donat

program Kolorowa atrakcja Disney* | aktualia

Dziś

 

LETNISKO przy przystanku Szklary z
utrzymaniem. Las sosnowy. Od Wilna 40
min. koleją, tudzież organizuje się komplet
chłopców w wieku 9—14 lat pod fachową
opieką, Oraz w Druskienikach na Pogance
pokoje z utrzymaniem. Informacje: Wilno,
Zawalna 1 m. 1. 871—5

EDCSTZERWECZEPGE"

Lokale
DUŻY LOKAL Z SALĄ do wynajęcia w

pobliżu ul. Mickiewicza. Sala, trzy pokoje,
dwie alkowy, duża szatnia. Lokal przydat-

ny na siedzibę stowarzyszenia, lub na

większy warsztat, może być szopa na

garaż, Dowiedzieć się w admin. „Dziennika

Wileńskiego".

Nauka
LitSdiu i S
STUDENT U. S. B. udziela na dogodnych
warunkach korepetycji. Specjalność: język
łaciński i francuski. Połocka 9 m. 5.

INSTYTUT GERMANISTYKIZ-k Św. Mi-
chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium

Szkoln).

"Praca zaofiarowana
RZĄDCA ekonom z dobrymi zaświadcze-

niami, samotny, potrzebny do majątku ko-

ło Wilna. Zgłaszać się Dobroczynny 2 m. 4

 

 

 

TRUBIŁŁY
12, róg Tatarskiej

 

   о 9 i pół rano i o 2 popołudniu.
A VSAAPO T AIKOS

_Praca poszukiwana
OB WIESZCZENIE NAUCZYCIELKI,  korepetytorki,  wycho-

Rozeszły się wersje w Wilnie, że przy| wawczynie, bony i wszelkiego rodzaju

ul. Ostrobramskiej: została otwarta filia służbę domową poleca Wojew. Biuro Fun-

moja w sklepie dawniej Stojaka. Wobec >>Pracy,Poznańskiao Za

tego podaję do wiadomości SzanownejWOŻNEGO, dozorcy lub t. pod. pracy po-

Klienteli, iż -pósiadzmiw Wilnie tylko jedno s7ukuie młody mężczyzna, możę złożyć
 

owa założone: od kaucję do 500 zł. Kopanica 1 m. 1. 889

у ul. ZamkowejNeRZADCZCERONOH: szkoła rolnicza, dłu-

goletnia praktyka, samotny, poszukuje po-
|sady. Zgłoszenia: Gienek Rowiński, poczta

|Brok, wojew. Białost.

4 filii w Wilnie nie

dam.
  

|PILNOWANIA mieszkania lub na przycho-
0. skiej, ni ie mam :

strobramskiej, nic nie |dzącą poszukuje kobieta uczciwa, pracowi-

Jta, Adres w adm. „Dz. Wil”.

DOZORCY -PALACZA,  dozorcy-furmana,

lub portiera poszukuje mężczyzna, wiek

średni, żonaty, bez dzieci. Posiada dobre

świadectwa. Garbarska 9—10. 895

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-

dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną

ma stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
21 u Kaczyńskiego.

RUTYNOWANA, inteligentna, miłej po-

wierzchowności pokojowa wyjedzie na se-

zon. Piłsudskiego 6—6, od 11—1-ej popol.

GABIIi

Różne
ROŚLINY POKOJOWE przesadza ogrodnik
fachowiec, Oferty pod „Rośliny* w Admi-
nistracji „Dziennika Wileńskiego".

POSZUKUJĘ spólniczki do sklepu w śred-
nim wieku inteligentną z gotówką 300 zł.
Adres w Admin. „Dzien. Wil."

STAIE TESTSSIDE

Giełda warszawSka
z dn. 28. 4. 37.
Dewizy:

 

886

gospodarcze, 247

ul. skanalizowanej

epach kwiatów. An-

ski sprzedaję. Portowa 15—1 od 9—11 i
: Berlin 212.78 21194

od 15-е). 897| _ Gdańsk100.20 98.80

Mieszkania i pokoje| (on266216 ,ondyn 26. .
р__‘___ N. J. czeki 527*|; 528'|+

po raz ostatni ma przedstawieniu wieczor-

nem po cenach propagandowych.

— Gościnne występy Steiana Jaracza

z zespołem „Ateneum”, Teatr „Ateneum“

z Stefanem Jaraczem na czele rozpoczyna

gościnne występy w Teatrze Miejskim na

Pohulance w sobotę bież. tygodnia wieczo-

rem. Przedsprzedaż biletów po cenach zwy-

czajnych rozpoczęła się w kasie teatru

„Luinia“.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Występy

J. Kulczyckiej. Dziś ostatnie przedstawie-

nie op. Gilberta „Władczyni filmu". Ceny

propagandowe. Jutro, z powodu generalnej

próby z 'op. „Tancerka z Andaluzji" -—

przedstawienie zawieszone.

—- Tancerka z Andaluzji" w „Lutni”.

W sobotę wchodzi na repertuar op.Hirscha

„Tancerka z Andaluzji”. Tancerkę gra p.

Kulczycka. „Tancerka z Andaluzji” oprócz

miłych melodii, malowniczych baletów po-

siada treść niezmiernie zabawną. Popisowe

role mają w niej również Wawrzkowicz i

Tatrzański, Martówna i Ciesielski wystą-

pią w nowych baletach.

— „Złocisty ptak* w „Lutni“.  W ca-

całym blasku i przepychu „Złocisty ptak"

zawita do „Lutni” w niedzielę o godz. 12

w południe.

Z za kotar studio
CO BĘDZIEMY NOSIĆ NA WIOSNĘ

Radiowa pogadanka z dziedziny mody.

Nawet  najoszczędniejsza i najmniej

wymagająca pod względem toalet kobieta

w okresie. wiosennym zmuszona jest  po-

myśleć o swej garderobie. Wiosna bowiem

mimo swego uroku ma nieznośny zwyczaj

ujawniania wszystkich braków iniedociąg-

nięć w ubiorze kobiety. Najważniejszy już

więc czas, aby zrobić dokładny przegląd

garderoby — to lub owo odświeżyć, prze-

robić no i w miarę możności uzupełnić

swoje niedobory nowymi nabytkami. Poga-

danka radiowa z dn. 29 kwietnia o godz.

17.15 będzie takim przeglądem wiosennej

garderoby przez znaną prelegentkę Well.

MIŁOŚĆ SCHUMANNA

Radiowy reportaż muzyczny.

Miłość Schumanna do Klary Wick wy-

pełniła prawie całe życie. wielkiego kom-

pózytora. Fod wpływem tego uczucia

Schumarn skomponował najpiękniejsze

swe pieśni. Reportaż muzyczny, jaki nada-

je Polskie Radio dn. 29 kwietnia o godz.

16.35 w opracowaniu M. Kowalewskiego

zobrazuje słuchaczom uczucia tego muzy-

ka romantyka.

--———>EA

Giełda zbożowo -towarow

i Iniarska w Wilnie

z dnia 28. 4. 37.

Ceny za towar średniej handlowej ja-

Kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy mor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

[-co wag. st. rał.). Ziemiopłody—w ladun

kach wagonowych, mąka i otręby—wmniej

szych ilościach.

DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy
inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 m 5.

* Paryż 23.56 23.62
Praga 18.38 18.43

kontrolowane przez Stację Oceny Nasion w Wilnie Nr. 8. Tel. 13-74.
oleca

POKÓJ umeblowany Z pianinem z uży- Akcje: 
 

   

 

 P * ^ > j > ё :

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCHb] CZYTAJCIE  |maędehs wisas MKS Rrada

w i s NZ OD AN: : :

M 28, tel 248 ROZPOWSZECH: wrrSZKANIE 3 pok. z kuchnią, przedpok.| 3 proc. poź. Inw. I emisja 6590

i na żądanie bezpłatnie IA światłem elektr. do wynaj. Konarskiego 40. > Aa aki .90

GZKWOEAGECZOSAKOWIR SR W DOMU Nr.6 PRZY UL. GIMNAZJALEJ PIE NE EA (08,

= | iki"|(oo Sądu Okr. i Gimn. Orzeszkowej) > Kes dn icon 3

66 A E |wynajmują się świeżo odremontowane 4 ы remj. dolarowa 43.50

„Ź R 6 D ŁO P RAC Y F T R pok. mieszk. ze wszelkiemi wygodami. dób ES, 368.00 kupon 6.38

2 sa) 3 4 „ konsolid. 55,25 53.88

 

WILNO, TROCKA 19—4

przyjmuje w godz. 9 r. — 5 p. p. wszelkie

3 POKOJOWE mieszkanie z  wygodami
do wynajęcia ul. Mickiewicza 19, I piętro. waluty:

Dol. amer. 528 525 i pół

 

Leon Łopuszański |

 

obstalunki jak i reperacje w zakresie: ś Zamkowa 4 KS że Marki niem. 123.00 121.00

ПНаA @ PŁĄSZCZE damskie modele E| Letniska ZŁOŚLIWY

peracje trykot. i pończoch, BIELIŻNIAR- Ź Wielki wybór. Ceny niskie НОО(Przyjrzyj się tej damie! Czy nie jest

STWA I KRAWIECCZYZNY. a Е LETNISKO nowowybudowane, w okoKcy |to jdealny portret kobiety oniebieskich
Szumska w lesie sosnowym nad rzeką Wi-

III М z
ti as TI |ienką Wade ookćytanio do wynajеsia

„ „Uz. .

W „DZIENNIKU WILEŃSKIM. pace i waaów A

oczach, pięknej cerze i złocistych lokach?

— O tak, i w dodatku ręcznie malowa-

(„Le Rire“)Ceny b. niskie,  
EI————--1-ATA7TTAI

ny!

*) Przy ulgowych

$roszy 200klm.

W złotych:

Żyto I stand. 696 g/l *) 23.00— 23.25

Żyto II stand. 670 gl *) 22502 +* 32-75

Pszenica I stand. 730 g/l") 29,50 — 30.00

Perenica II stan. 710 g/!*) 28.75 — 29.25

Jęczmień I stand.

678/673 gl 23.50 — 24.00
| Jęcemień II stand. 649 g/l 2250 — 23.00
| Jęczmień LI! stand. '

620,5 &1 21.75 — 22.25

Owies I stand. 468 g/l 2200 — 22.50
Owies II stand, 445 g/l 21.00 — 21.50

Gryka 610 g/l 27.50 — 28.00

Siemię lniane b. 90*/ f-ce

wag. stoc, zał. ŻE =

| Len trzep. stand, Woło-

| żyn b. I sk. 216.50 1840.00 — 1960.00
Len trzep. stand. Horo-

dziej b. I sk. 216.50 — —

Len trzep. Miory b. SPK

sk. 216,50 20 >=

Len trzep stand. Traby b.

I sk. 216.50 1820.00 — 1660.00

Len cresany Horodziej b. 4

I sk. 303.10 2069.00 — 2100.00

Kądziel Horodziejska b.|

sk. 216.50 1700.00 — 1740.00

Targaniec moczony asor-

tyznent 70/30 1100.00 — 1200.00
taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

taniej w odległościach powyżej

OOO m

1 odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową

sam. jednoszp., nekrologi 40 gr. za teketem (10

oyłrowe i tabelary czne © 25%/e drożej, Dla

{ mie przyjmuje znstrzożoń miejsen:

+5MINISTRACJA: Wilno, ul. Mostot ra 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimet r. przed tekstem : w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł. 1— za

słowo zł, 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. A ronika redakcyjna | komunikaty za wierzr druku 30 gr. Za ogłoszenia

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń

tam.) 15 gr. Drobne
zł. 2 gr. 50,kwartalnie sł 7 gr. 5%

poszukujących pracy 50*/4

———

sagramicą r. 6—

ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym sa

raiški. Admimistracja sastrzeża
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