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Olbrzymi pożar w Poznaniu
Spaliło się 2 miliony litrów spirytusu

POZNAŃ 20.5. Katastrofa pożaru przekł trzema dniami, nie uchronił go, mieniające ulicę północną w rwącą
wczorajszego, wywołanego uderze- przed eksplozją, która nastąpiła 0- rzekę szalejącego żywiołu. Dantej-
niem pioruna w. zbiornik spirytuso-|koło godz. 16-tej. W jednej chwili skie sceny poczęły się rozgrywać
wy spółki akcyjnej „Alkwawit”, do”| wystrzelił niebieski słup ognia o śred| przy wysokim płocie z drutu kolcza
piero dzisiaj może być oceniona w| nicy przeszło siu metrów. Równo- | stego, zagradzającym uciekinierom
swych rozmiarach. cześnie lunęła olbrzymia fontanna| drogę do ocalenia. Tylko cudem od-

Tuż obok miejsca katastrofy płonącego spirytusu ma  sąsieklni| było się przy tej niebezpiecznej prze
wznoszą się dwa wysokie kominyfa kompleks budynków zakładów gra-| prawie bez ofiar ludzkich, pomijając
bryczne. Piorun uderzył w zbiornik| ficznych Putiatyckiego. W. mgnieniu| lekkie obrażenia czterech bsób.
cylindryczny, zawierający 1.737,847|oka ogień objął trzypietrową Iabry- Pożar objął garaż i samochód Pu
litrów spirytusu nieoczyszczonego,|kę od szczytu do fundamentów. j tiatyckiego, domek składający się z
talk, że objętość jego można przyjąć Personel robotniczy, zecerski i | Awach mieszkań, zajmowanyich
na bez mała 2 miln. litrów. Spirytus| urzędniczy w liczbie przeszło 50 o- | przez rodziny komisarzy akcyz i mo
był własnością skarbu państwa,gdyż| sób począł w panicznej ucieczce wy | nopolu, Kozlickiego i Michalskiego,
spółka „Alkwawit” zajmuje się jedy-| skalkiwać z okien i prześdzierać się z | oraz warsztaty slusarskie i stolar-
nie rektyfikacją na rachunek mono-|głosnym wołaniem o ratunek przez | skie spółki „Alkwawit”, z których
polu spirytusowego. sai : | buchające ogniem strugi spirytusu, |pracownicy i mieszkańcy również

Znajdujący się na zbiornikupio-| zalewające z niestychaną szyblkošcią | jakby cudem uniknęli šmierci, ratu-
runochron, mimo że był sprawdzany! ogród i dziedziniec fabryczny i za- w się z. w sn ulicy
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Pobyt Matsz. Smięłego-Rydza o Ollnie
W. dniu 20 bm. pociągiem o $0-

dzinie 7.45 przybył do Wilna Mar-
szałek Polski Edward Śmigły-Rydz,
‚ Uroczyste powitanie Marszałka
Śmigłego - Rydza na dworcu wileń-
skim nastąpiło o godz. 10-ej, Wi po-
witaniu wzięli udział przybyli wczo
raj dja Wilna minister W.R. i O.P.
Świętosławski, wiceministrowie Ujej
ski i Ferek - Błeszyński, wicemini-
ster spraw wojskowych gen. Litwi-
nowicz, rektor Staniewicz, wojewo-
da Bociański, generałowie Rouppert
Kleeberg,  Kołłontaj - Srzednicki,
Skwarczyńsiki, Senat U. S. B. i in.

Z dworca Marszałek odjechał
wraz z towarzyszącymi mu osobami
na 'cmentarz Riossa, gdzie złożył
hołd Sercu Marszałka Piłsudskiego
oraz zwiedził groby żołnierzy, pole-
głych w obronie Wilna.

Z Rossy Marszałek udał się do
Bazyliki Wileńskiej, na której progu
powitał go J. E. ks. Arcybiskup Me-
tropolita Wileński Romuald Jałbrzy
kowski, Iks. kanclerz Sawicki i kis,|
prałat Wiołjodźko.

Po zwiedzeniu Katedry Marsza-|
łek udał się na teren zakładów uni-'
wersyteckich U.S,B., gdzie zwiedził|
Polski Instytut do badań mózgu, na!
stępnie szpital wojskowy, Klinikę|
Wjewnętrzną U.S.B. oraz nowowy-|
budowaną klinikę położniczą. |

Po południu Marszałek Śmigły -,
Rydz obecny był na przyjęciu w kor|

 

wi przedstawieni zostali filistrzy kor
poracji Polonii, Velecji i Arkonii o-
raz prezesi korporacji wileńskich.

Również w godzinach popołud-
niowych Marszałek Śmigły - Rydz
przybył na odbywający się w Wil.
nie zjazd Koła Lekarzy b. legioni-
stów, na Iktėrym prezydium Koła
wręczyło Marszałkowi dyplom hono
rowego członka Koła Lekarzy b. le-
gionistow.

PROMOCJA MARSZALKA šMI-
GLEGO - RYDZA NA DOKTORA
MEDYCYNY HONORIS CAUSA

U. S. B.
O godz. 19-ej w auli Kolumnowej

U. S. B. odbyła się uroczysta
promocja Marszałka Polski Edwar-
da Śmigłego - Rydza na doktora me
dycyny honoris causa U.S.B.

Promocja rozpoczęła się przemó
wieniem rektora U.S.B. prof. Sta-
niewicza. Z kolei przemówił dziekan
Wydziału Lekarskiego prof. Stani-
sław Hiller, b. rektor prof. dr. Wła
dysłaiw Jakowicki. Po przemówieniu
swym prof. Jakiowicki odczytał po
łacinie tekst doktoratu honorowego.

Po wręczeniu doktoratu przemó
wił Marszałek Śmigły - Rydz,

Po uroczystej promocji rektor U.
S. B. pddejmował Marszałka i gości
obiadem w. pięknej sali Smuglewi-
cza.

IW] godzinach wieczornych Mar-

patrzone na miejscu i odwiezione do
szpitala.  Przybyłym na ratunek
NE oddziałom straży pożar-

žų : KŁ nej ,którym pośpieszyli z pomocą sai BUDAPESZT 20.5. Regent Hart- „ciągu wieków łączyły narody wę-| perzy i ochotnicy z pośród publicz-
hy wczoraj wieczorem, na bankiecie| gierski i włoski, stały się z czasem| noski d. ił si uE Dai { i ; noški, [przedstawił się grozą przej
wydanym na cześć włoskiej pary|i w miarę rozwoju wypadków coraz| my; b Peikai iM A ZA , (w. m i A | mujący obraz. Pękające beczki zekrólewskiej i „księżniczki Marii, wy-| silniejsze, tak, że obecnie w następ- ! spirytusem dokoła płonącego nie-
głosił przemówienie, w którym | stwie protokółów rzymskich zamie- . przerwanie olbrzymim słupem zbior
przede wszystkiem przypomniał| niły się w trwałą konstrukcję poli- | nika, toczyły się po ziemi podrzuca-
więzy przyjaźni, łączące Węgry
Włochy. Węgry nigdy nie zapomną,
iż w nieidawnej przeszłości, w okre-
sie najsmutniejszym życia narodowe
ślo, naród włoski pierwszy wycią-
śnął ku mim przyjazną rękę i przy-
czynił się do tego, iż Węgry mogły

czynni |stać się ponownie cennym
kiem polityki międzynarodowej. W:
ostatnich latach dwa narody rozwi-
nęły w dziedzinie polityki międzyna
rodowej scisłą współpracę, której na
turalną i pewną podstawą jest iden-
tyczność pogladėw, wynikające ze
wspólnych celów i interesów. Poli-
tyka konstruktywna, której główne
podstawy zostały ustalone wespół
ze wspólną przyjaciółką Austrią, w
protokółach rzymskich, okazała się
już owocną i przypuszczam, że przy-
czyni się w najwyższym stopniu nie-
tyllko do dobrobytu, ale stanie się
we współpracy z potężnym  impe-
rium niemieckim trwałym filarem
słusznego i trwałego pokoju i har-
monijnej wsjpółpracy narodów. [Wi-
zyta królewska będzie nową gwa-
rancją tej polityki i przyjaźni bu
krajów.

Odpowiadając, król włoski wyra
ził szczerą 'wdzięczność za gorące
przyjęcie. Węzły tak liczne, które w

COOwodą główne siedliska pożaru. Wy-
25 LECIE RZĄDÓW KRÓLA DUŃSKIEGO
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i| tyczną i gospodarczą, w której муга
jemne dążenia i interesy łączą się i
współpracują w szczęśliwej harmo-
nii. Polityka ta usprawiedliwona
przez pomyślne doświadczenie ostat
nich trzech lat, której podstawy zo-
stały założone przez Włochy. Wę-
gryi Austrię, już wydała dobroczyn
ne rezultaty we wszystkich dziedzi-
nach, na jakie się rozciąga. We
współpracy z Niemcami dowodzi co-
raz bardziej swej użyteczności, p-
nieważ jest pozbawiona wszelkiej
wyłączniości i jest otwarta dla przy-
szłego rozwoju na rzecz stabilizacji
europejskiej i pokojowej współpra-
cy.

 

Przyjazd następcy
"tronu rumuńskiego

do Warszawy
WARSZAWA 20.5. W, poniedzia

łek 24 bm. w godzinach rannych,

przybywa do Warszawy jalko gość

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

rumuński następca tronu książe Mi-

chał. I kiaiAAA

 

poracji Polonia. Po powitaniu przez .szałek opuścił Wilno.
zarząd lkorporacji Panu Marszałko-!

- Złożenie listów uwierzytelniających
przez Nuncjusza„papieskiego Mgr. Cortesi

aażarem i kę WARSZAWA. 20.5. Dnia 20 ma- Cortesi zakończone przekazaniem
R: PR 3 (ja r.b. P. Prezydent R.P. przyjął na błogosławieństwa apostolskiego, u-
, Szyny bocznicy kolejowej powy-.Zamku Królewskim J. E. Monseig- dzielonego przez Ojca św.

, ginały się pod wpływem ŚOTĄCA W'neura Filipa Cortesi, arcybiskupa sy. Na przemówienie to odpowiedział
wężowe skręty. W. ogródku. znajdu- rąceńskiego, mumcjusza  spostolskie-| Pan Prezydent R. P.
jącym się za warsztatami „Akwa-,go, Na zalkłończenie uroczystości J.
witu' utworzyło się jezioro płonące° Uroczystość odbyła się według|E. Nuncjusz Apostolski udzielił bło-

; go spirytusu. Zajęły się rownież prTy- przyjętego ceremoniału. Przy wrę-| gosławieństwa towarzyszącej mu e-
zmy miału, usypane wzdłuż „bocznic | czaniu listów  uwierzytelniających| skorcie, nazywając wojsko polskie,

| kolejowych. Rozszalały żywioł gro-, wygłosił przemówienie J. E. Msgr.| według tradycyjnej formuły: „obroń
ził lada chwila przerzuceniem cami prawowiernego kościoła'.
mieni na dalsze zbiorniki, mieszczą- | =

Wojska powstańcze posuwają się naprzódce ogółem 5 i pół miln. litrów spiry-
tusu.  Niebezpieczeństwo zagroziło |

košciolowi„SM „vviciecha, kliniee|  SALAMANKA 205. Kwatera SALAMANKA 205. Główna kwa
niom rzeźni miejskiej, dokąd parły główna wojsk powstańczych dono- | tera wojsk powstańczych donosi, iż
rzeki płonącego spirytusu. W. ostat- Si że oddziały powstańcze posuwają | wiadomości jo zniszczeniuAmorebie

'niej chwili zdołano tutaj uratować się ciągle naprzód na froncie biskaj-| ta przez lotnictwo powstańcze nie
'bydło rzeźne, szalejące z przestra- skim. Wczoraj zajęto następujące odpowiadają rzeczywistości. Miasto
Ch Saperzy nadzwyczaj sprawnie miejscowości: Gondramendi, Elordi,|zostało podpalone izniszczone przez
przystąpili do kopania rowów i та- Maria (de Manacabarena, Bideachei separatystów baskijskich i asturyj-
sypywania ziemią mniejszychošrod- | Mne. Wzieto do niewoli wielu jeń- czykow, którzy używali ładunków

| kówognia. Strażacy pod osłoną SÓW Oraz zdobyto olbrzymie skła-|dynamitowych, wywołując liczne e-
"blach poczęli z 30 wężów zalewać dy! materiału wojennego. Na pozo-| ksplozje. Według opowiadania zbie-

stałych frontach nie było nic godne-|gów, niektóre z zabudowań były wy
jtężona alkcja ralownicza miała prze. 50 uwagi. sadzone w powietrze wraz z ludzmi,

„de wszystkiem na celuniedopuszcze | którzy się w nich znajdowali.

|

jne wybuchami i wylewały dokoła
„płonące strumienie. Z Ah się
beczek i ze zbiornika strzelały fon-
tanny ognia. Dwupiętrowy smach za
,kładów graficznych  Patiutyckiego
_gorzał jak olbrzymia pochodnia, bu-
chając z dachu i wszystkich okien  

‘

| nie ognia (do dalszych zbiorników ze
spirytusem. "W pewnej chwili w

 

trzech sąsiadujących ze sobą zbior-
| nikach zajęły się drewniane części
„,obudłowania, i zdawało się, że roz-'
'szerzenie się pożaru jest nieuniknio
ne. Myślano już o tym, by spirytus
jz zagrożonych zbiorników spuścić
kanałami do Warty. Na szczęście
|jednak zdołano zalać wodą i ugasić
płonące belki.

\ Z kościoła Św. Wojciecha prze-
|niesiono Najśw. Sakrament do pjo-
bliskiego kościoła garnizonowego.

Pożar udało się opanować dopie
ro mald ranem, a zbiornik ze spirytu-
"sem, wbudowany na głębokości 5
imtr. pod ziemią, pali się jeszcze w.
dalszym ciągu.
| Szkody wyrządzone przez pożar
| obliczają prowizorycznie na 3miln.
|zł. Spółka ,„Alkwawit” jest ubezpie-
czona w pełnej wysokości w towa-
rzystwie „Polonia“, natomiast właś-
ciciel zakładów o Putia-

r “| tycki, ktėremu obok wielkich zapa-
Uroczyste nabożeństwo w Kopenhadze. Od lewej strony ku prawej sów materiałów spaliły się drogocen
siedzą w pierwszym rzędzie: król Haakon norweski, królowa duńska, |ne maszyny ofsetowe, poniósł dotkli

król Chrystian duński, król szwedzki, Gustaw. | we straty.
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Wielka rewia floty angielskiej
LONDYN 20.5. Oczy całej W.

Brytanii zwrócone są ku zatoce
Stithead, gdzie odbędzie się wielka
koronacyjna rewia morska całej
floty brytyjskiej przed królem Je-
rzym 6-ym. Król i królowa z innymi
członkami rodziny królewskiej, po-
przedzani przez tradycyjną  histo-
ryczną łódź pilotową marynarki
brytyjskiej „Frinity House" z 18-go
wieku na pokładzie jachtu Kkrólew-
skiego „Victoria i Albert", za nimi
zaś jacht admiralicji „Enchantress'*
z pierwszym lordem sir Samuelem
Hoare i admirałami lordami morski-
mi, dalej statek  „Strathmore” z
gośćmi oficialnymi admiralicji i kil-
ka innych statków z zaproszonymi

wionych pomiędzy Portsmouthem a
Southampton i wyspą White. Jek-
nolstki bojowe — ogółem 200 okrę-
tów wojennych — od największych
pancerników do najmniejszych  ło*
dzi plodwoddnych, salutować będą
przed odbierającym rewię morską
Ikrólem Jerzym 6-ym. Wśród tych
200 jednostek bojowych będzie 16
obcych — po jednej jelinostce z 16
państw morskich, reprezentowanych
na tej rewii Ikoronacyjnej. Polską
marynarkę wojenną reprezentować
będzie ikontrtorpedowiec „Burza“.

LONDYN 20.5. Dziś odbyła się
przed królem Jerzym VI w zatoce
Spithead, największa w historii floty
brytyjskiej rewia morska,

gośćmi przepłynął wzdłuż linii usta-

MOM MMM MMM NO

Propagandzistki
potrzebne do sprzedaży artykułów znanej fabryki.

Zgłaszać się z ofertami w godz. od 9-ej do 10-ej rano tylko piątek i sobota.
' Jagiellońska 2.
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Proces o wyprawe na Myslenice
DZIENNIKARZE I ADWOKACI.
Proces myślenicki budzi w całej

Polsce wielkie zainteresowanie.
Dowodem tego niespotykany w Kra-
kowie popyt na bilety wstępu dia
prasy. Procesowi przysłuchuje się
ok. 40 dziennikarzy z całej Polski
oraz kilku zagranicznych.

Bronią adwokaci: z Krakowa
Pozowski, Stuhr, Kuśnierz, Wiusa-
towski, Jarczyński, Lichorowicz i
Jaworski, z Warszawy— Stypui-
Ikowsiki, Rabski i Niebudek, z Rado-
mia — Gajewicz i Zdzitowiecki, z
Rzeszowa — Rąb, z Zakopanego —
Okręglak, i ze Słomnik — Braun.

DOBOSZYŃSKI ŚWIADKIEM?
Obrona złożyła wniosek o we-

zwanie inż, Doboszyńskiego w cha-
rakiterze świadka dla stwierdzenia
szeregu okoliczności faktycznych.
Doboszyński jest niezwykle ważnym
świadkiem w tej sprawie i trudno
wyobrazić sobie proces jego 'towa-

HES I iII T AT S28

Wyrok w procesieo nadużycia w Lublinie
Były prokurator Sokołowski ska

zany został na 4 lata i 6 miesięcy
obywatel-

LUBLIN 20,5. Dziś o godz. 14-ej
Sąd Okręgowy w Lublinie
wyrok w sprawie b. sędziego Gąsio-

 
ogłosił |

rzyszy bez możności zadawania mu dc napadu na posterunek, ani na

pytań, Do tej pory nie wiodoma jest. mieszkanie starosty, jak również do

jeszcze decyzja sądu. | rozbijania sklepów żydowskich. By:
na zbiórce w lesie chorowickim,

ZEZNANIA ANDRZEJA PŁONKI. lecz bez broni. Szedł z tyłu za ko-

Sprawozdania do całej prasy pol-

skiej rozsyła Polska Ag. Telegraticz

część prasy skazana

jest na korzystanie wyłącznie z

tych sprawozdań, które — rzecz O“

czywista — z natury rzeczy są je-

na. Zmaczna

lumną, a gdy doszli do Myślenic
odłączył się i skrył w wiklinie.

Na pytania obrońców szczegóło-
wo opowiada o tym, jak był prze-
ślakiowany przez władze administra
cyjne za to, że należał do Stronnic-

dnostronne, zwłaszcza jeśli chodzi o; twa. Zaczął pracować w. Skawinie,

zeznania stron. To też podając prze-
uzupeł-

sprawozdania P. A. T-icznej

talkże informacjami z innych źródeł.
zezna-

Pierwszy skiakial
murarz

wioskowy, który był kierownikiem
Narodowego

bieg rozprawy, będziemy

niali

W środę zaczęły się już

nia oskarżonych. Pi

zeznania Andrzej Płonka,

obwodu Stronnictwa

w pow. myślenickim,

Alkit oskarżenia robi z niego za-

stępcę Doboszyńskiego i jego prawą
ani

ręlkę. Płomika nie przyznaje się

więzienia i utratę praw

rowskiego i tow. Mocą wyroku, osk.| skich na przeciąg lat 5.

Gąsiorowski skazany został nałącz- |
3300 zł,,

„grzywny i utraty praw obywatel- grzywny i utratę

skich na przeciąg lat 6. W drodze| skich

amnestii lkarę więzienia zmniejszo- |

ną karę 8 lat więzienia,

no mu o dwa lata.

Osk. Izrael Bergman na 7 lat i 6| przejawy życia

13 tysięcy zł.
praw  obywatel-

miesięcy więzienia,

na przeciąg lat 8.

Osk. Izaak Bergman na 4 lata wię

| zienia, 2300 zł. grzywny, utratę praw

|obyw. na przeciąg lat 4.

Przywrócenie praw Rrqiniej Polócy
na mocy zarządzenia rektorów

„ABC“ pisze: Od kilku dni rekto-

rzy wyższych uczelni warszawskich

rozpoczęli pertraktacje z przedsta-

wicielami młodzieży akademickiej,
prezesami Bratnich Pomocy.

W. wyniku tych pertraktacyj za-
rządy Bratnich Pomocy otrzymały
następujące pisma:
Warszawa, dnia 18 maja 1937 r.

Do Zarządu Stowarzyszenia

T-wa Bratniej Pomocy Studentów

Politechniki Warszawskiej.

W odpowiedzi na prośbę Zarządu

T-wa Bratniej Pomocy z dn. 18,5,37 r. ze-

zwalam Zarządowi na zaszdzie ustępu 6
par. 23 Rozp. Ministra W. k, i O. P. z dn.
30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach

akademickich na sprawowanie czynności,

związanych z działalnością samopomocową

Stowarzyszenia, oraz ochroną i zasządza-

niem majątkiem pod kontrolą kuratora i

moją.

Z chwilą protokularnegc — przejęcia

przez Zarząd od komisarza majątku i ak-

tów Stowarzyszenia, komisarz ten  zosta-

nie odwołany.
Przyjmowanie agend odbywać się bę-

dzie przy udziale komisji Senackiej, powo-

łanej do nadzoru nad pracami komisarza.

Uproszony przez Senat prof, Straszewicz,

wykończy opracowywanie uwag 0  zasa-

dach działalności Bratniej Pomocy i w tym

      
 

ERO

 
ECHA KORONACJI

 

celu będzie z mego ramienia jeszcze przez

kontakt z za-czas pewien utrzymywał

rządem.

Jednocześnie wyrażam w imieniu wiadz

„akademickich przekonanie, że praca z Ża-

rządem Stowarzyszenia odbywać się  bę-

dzie w atmosierze zaufania i wspólnej tro-

ski o dobro polskiej młodzieży akademic-

kiej. :

(—) Proi. Dr. Jozei Zawadzki.

Rektor.

prezesi Bratnich Pomocy U. J. P.
S. G. G. M.

Jak wynika z powyższego pisma

Bratnie Pomoce mimo tego, że za-

rządzenie zawieszające ich dziatal-

mošė mie zostało cołnięte, mogą

przystąpić ido normalnej działalno-

ści.

W, myśl zarządzeń rektora, rola

prof. Straszewicza ogranicza się je-

dynie do zapoznania się z zasada-

mi działalności Bratniaka.

Nadzór zaś nad działalnością, jak

4 sama działalność Bratnich Pomocy

będzie prowadzona na podstawach,|
i wydania

stynnego rozporządzenia min: Świę-|
obowiązujących do. chwili

tosławskiego.

ZOO INK ATSR

W LONDYNIE

5Analogiczne pisma  otrzymiali

i| Kronika telegraficzna.

 

a gdy o tym dowiedział się starosta
Łęski, zatelefonował do Dyrekcji
Robót i zażądał zwolnienia go. Maj-
ster nie zwolnił Płonki, który był
dobrym pracownikiem. Po pewnym
czasie płatnik zadzwonił: po raz
drugi i zdziwił się, gdy stwierdził,
že Płonika pracuje. Wreszcie, gdy

starosta zainterweniował po raz
trzeci, Płonikę zwolniono.

Dostał wtedy pracę gdzieindziej,

iecz po kilku dniach zwolniono go,

gdyż przyszedł przodownik policji i

kazał go usunąć. Na roboty przy”

chodziła też banda  Turowców,

(człioników socjalistycznego TUR-u).

Dowiedziawszy się o wymówieniu
pracy Płonce, mówili do inżyniera:

„Dobrze mu tak! Niech wyrzucą ta-

szystę!“

Płonka przytacza też zachowanie

się władz administracyjnych w spra-

| wie odbywania zebrań, «Wszelkie
narodowego były

tłumione, gdy- tymczasem agitato-

rzy Frontu Ludowego w sposób

jawny odbywali zebrania, nie mając

(na to upoważnień, Wiładze admini-
 
|kę za zorganizowanie legalnych ze-

brań, lecz wszystkie te kary zniósł

następnie Sąd Olkręgowy. Aśitacja

Frontu Ludowego odbywała się na-

tomiast bez przeszkód i często wi-

| dziano słupy telefoniczne, oblepio-

ne czerwonymi aliszami,

KRAKÓW 20.5. W! drugim dniu

iozprawy Trybunał przesłuchał 12

oskarżonych,

więzienia. Po przesłuchaniu sędzia

odłożył rozprawę do dnia jutrzejsze-

g0. Е
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— Wczoraj przybył do Gdyni jugosło-

wiański minister komunikacji dr. Mehmet

Spaho wraz z dyrektorem generalnym jugo

słowiańskich kolei państwowych — Машто-

icem.

Wczoraj w Wiedniu nastąpiło otwar-

cie zjazdu lekarskiego z okazji jubileuszu

100-lecia tow. lekarskiego. W ramach zja-

zdu odbędą się liczne odczyty oraz została

otwarta wystawa medyczna. Do Wiednia

zjechali się najwybitniejsi lekarze z całej

Europy.

| — Proces Jagody i tow. ma się odbyć

| w Moskwie przy drzwiach zamkniętych.

 
— W piątek przyszłego tygodnia pre-

mier Baldwin ma udać się do pałacu Bun-

cinhamskiego, by złożyć na ręce króla dy-

| misję i, według panującego zwyczaju,  za-

j proponować na swego następcę Neville

Chamberlaina, v

| Kięska chrabąszczy
| POZNAŃ 20.5. Z Koźmina dono-
j szą: Koźmin i najbliższe okolice na-

| wiedziła niepamiętna plaga  chra-

'bąszczy, która daje się szczególnie

we znalki drzewom owocowym. Rów

nież całe połaci lasu zostały ogoło-

Cone z liści.

'

w_ Poznaniu,Zarząd _ miejski
drzewa przedchcąc zabezpieczyć

całkowitym zniszczeniem, zakupu”

|je chrabąszcze, płacąc po zł 2—

ża cenitinar. W ciągu dnia wczoraj-

(szego dostarczono zarządowi miej-

skiemu 20 centnarów chrabąszczy.

 

to wygrał na loterii?
! Ważniejsze wygrane,

5.000 zł — 4628.

15,000 zł. — 72737.

10.000 zi. — 84124 141666.

5.000 zł. — 5334 36161 122893.

| 2.000 zł, — 42636 43616 68700

177122 85019 102188 165838 178182
1179462 183329 192752.

! 1.000 zł. — 939 5164 9358 10197
16839 29931 31041 31637 36861
41498 42786 61647 64047 68263
|75539 81710 85496 89962 90672
j101714 102914 109951 112458 120414
147121 147644 155874 169665 169845

Oddziały kolonialne z Airyki przed pomnikiem nieznanego żołnierza. 172442 174564 178187 180537 194473,

| stracyjne kilkakrotnie. ulkarały Płon

odpowiadających: z

w paczkach na jednorazowe użycie.

ZE OE 05770,

„Piekło na ziemi”

PARYŻ 20.5. Ślub ks. Windsoru,
jalk informuje prasa, odbędzie się
na zamiku Cande, W! sprawie tej od-
była się już w Tours specjalna kon-
ferencja, w której wzięli udział p.
Roggers — mer miasta Monts i dr.
Marcier — przedstawiciel londyń-
skiego adwokata ks. Windsoru.
Miadze przyznały ks. Windsoru
wszystkie niezbędne dyspensy, a
mianowicie: zwolnienie ogłaszania
zapowiedzi i zwolnienie na ślub w
domu prywatnym. Śub udzieli mer
miasta Mionts, dr. Miercier. Umowa
ślubna została sporządzona przez
adwokata Allena z Londynu, jako

CZERNIOWCE 19.5. Jak dono-
si prasa czerniowiecka, sąd wojen-

Fartalk,. obyjwatel
iotnik wojenny,
machu generała Gajdy w Czecho-
słowacji w r. 1933, uciekł razem z

nim na samolocie rządowym na

Węgry. Po pewnym czasie został

wydalony do Niemiec, gdzie wystę-

pował jako gorący zwolennik naro-

dowego socjalizmu i otrzymywał

pomoc materialną od partii narodo-

wo-socjaiistycznej, po pewnym jed-

nak czasie władze niemieckie wy-

daliły Fartaka (do Włoch. Areszto-

wany w Neapolu, skazany został na

kilka miesięcy więzienia, po czym

odstawiony do granicy austriackiej.

Po krótkim pobycie w Austrii wy-

jechał do Rumunii, gdzie w Aradzie

korzystał przez pewien czas z po-

parcia materialnego tamtejszejpartii

narodowo - socjalistycznej. Kiedy

jednak dłużej nie chciano mu po-

magać, stał się marksistą, jednak

socjaliści w Aradzie prędko się na

nim poznali. Potem udał się do

Czerniowiec, Ikorzystając tam ze

wsparć zarówno nacjonalistów, jak

i socjalistów. Później wydalony: zo- 
Agencja P. A. T. otrzymala list

|z Rosji Sowieckiej treści następują-

cej:
„Niedawno opuściłem więzienie,

siedziałem 8 miesięcy za niedozór.

Jak ów niedozór wygląda posłuchaj

cie. W naszym kołchozie zdechła z

braku paszy i choroby krowa, którą

się opiekowałem, za to dostałem 8

miesięcy więzienia. Żona w czasie

mojej nieobecności pracowała ile

mogła aby z dziećmi mie umrzeć z

głodu. Wi Rosji jednak był .nieuro-

dzaj i będzie, ludzie pracują mie”

chętnie, brak, nasion i sprzętu do

robót w polu.
Daje się we znaki zarówno brak

śrdjdlków żywności, jak i paszy dla

bydła. Drożyzna wielka, wynagro-

dzenie marne. Za dzień pracy w koł

chozie otrzymujemy 500 grm. roz-

maitej żywności* w naturze i 2 kg.

żagadkowe

Cała prasa i szerokiekoła miesz

kańców Paryża pasjonują się od nie-

ną w „wagonie kolejki podziemnej.

Zbrodnia ta popełniona została w

niesłychanie zagadkowych okolicz-

nościach. Gdy pociąg kolejkipod-

ziemnej wyruszył @ punktu końco-

wego t. zw. bramy Charenton, na

pierwszym przystanku grupa trzech

młodych dziewcząt i oficer lekarz

wsiedli iio wagonu klasy pierwszej

zupełnie pustego, ponieważ 'nie było

|już miejsc w przepełnionych wago-

nach klasy: drugiej. Spostrzegli oni

kobietę ze

| szyi.

| Lekarz skonstatowal, že juž ran-

nej nic pomóc nie może,ponieważ

przebita została arterja. Lekarz ten

niebawem wycofał się z wagonu 1

sztyletem tkwiącym w

zniknął w tłumie na peronie.Zaalar

mowana służba kolejowa i policja

przybyła na miejsce nat iast,

jednakże ranna nie zdołała już wypo

wiedzieć ani slowa. *

Wdrožone śledztwo stanęło wo-

bec zagadki, kiedy i w jakich olko-

ny w Czerniowcach rozpatrywał о-|

statnio sprawę znanego awanturni- powstańców, uzyskał większą za-

ka politycznego Ottona Fartaka.|
czechosłowacki, '

po nieudanym za--
(chciał znowu pojechać do

"Aresztowany i skazany na więzienie

jw Zagrzebiu,

Ślub ks. Windsoru
reprezentanta iks. Wimdsoru i adwo-
kata Goddarda z ramienia p. War-
field. Świadkiem p. Wariield będzie
pani Merriman, a ks. Windsoru —
p. Roggers lub baron Rotschild. Ze

względu na to, że królowa Mary

mie zgodziła się wziąć udziału w u-

roczystościach ślubnych, prawdo-

podobnie nie przybędzie na nie niki

z członków rodziny królewskiej.

Wśród zaproszonych znajdują się

tylko osobistości z najbliższego oto-

czenia księcia. Zaproszono również

16 dziennikarzy trancuskich, an-

gielskich i amerykańskich.

Proces awanturnika politycznego
w Czerniowcach

stał do Jugosławii. W Białogrodzie
podawał się za hiszpańskiego
extremistę, walczącego po stronie

pomiogę, wizę do Hiszpanii i został

nawet w tryumłie odprowadzony na

dworzec. Po (drodze namyślił się i
Włoch.

1 powrócił м marcu

1937 do Kumunii, gdzie został aresz-

towany. Fartak prosił sąd o zezwo-

lenie na pobyt w Rumunii lub, o ile

to możliwe, o wydalenie do Bułgarii,

ponieważ tego kraju jeszcze nie zna.

Sąd skazał go na dwa miesiące wię-

zienia.

42 lata -w więzieniu
MONTREAL 20,5. Z więzienia w

Kingston został wypuszczony С.

Shortis, który za dwa morderstwa

popełnione w r. 1895, przesiedział

w więzieniu 42 lata. Shortis, pocho-

dzący z arystokratycznej rodziny

irlandzkiej, był skazany na karę

śmierci, a potem ułaskawiony. Uła-

skawienie to spowodowało upadek

ówczesnego rządu  konserwatyw- 

 
dzieli sensacyjną zbrodnią popełnio- |

w wagonie leżącą na ławcemłodą|

  licznościach popełniono zbrodnię,

nego.

A SEL ESGOESZYNSKA przeczy szczająca jest także w sprzedaży

Cena 15 groszy. Żądać w aptekach i składach apt.

kartofli. Ceny żywności wzrosły np.:

kilogram czarnego chleba kosztuje

85 kopiejek, lepszego — rubla, 1 kg.

białego chleba — 1 rb. 80 kop., pę-
cak — 1 rb. 20 kop., — 2 rb. 50 kop.

mątka sitkowa żytnia 1 kg, 2 rb. 30

kop., pszenica 2 r, 60 kop. do 3 rb,

kartofle pud 2 rb. 60 kop. do 3 rb.

Również robotnik fabryczny i inn.

zarabia marnie, 4 do 10 rb. wykwa-

lifikowany i członek partii, inny do

4 rb. dziennie. Nędza tutaj coraz

większa a terror i ucisk szaleją, o-

bawa przed zesłaniem, więzieniem

i śmiercią doprowadza ludzi do obłę

du. Nikt nie jest pewny ani dnia, ani

godziny. Przechodzimy piekło na

ziemi, a ludzie dotąd bezbożni, szu-

kają teraz Boga i pokryjomu błaga-

ją o pomoc i ratunek. Ja staram się

stąd wydostać za wszelką cenę, daj

Boże, aby mnie się udało.

morderstwo
w paryskiej kolei podziemnej

Wagony kolejki podziemnej są cał-
kowicie oszklone, tak iż nawet

przejścia pomiędzy wagonami zao-

patrzone są w lone drzwi, Po-
nieważ wszystkie wagony sąsiednie

były przepełnione publicznością a

wagon, w ikitórym znaleziono zamor-

dowaną był zupełnie pusty, przy

wyjściu ze stacji końcowej, wszyst-

ko co się działo w tym wagonie mo-
EE widziane z wagonów sąsied-

nicn,

Władze śledcze skłaniają się do
przypuszczenia, że morderstwo po-

pełnione zostało przed wyruszeniem

pociągu ze stacji wyjściowej, gdyż

na pierwszym przystanku, na któ-

rym morderstwo zostało spostrzeżo-

ne nikt z wagonu nie wysiadł,
Jalk stwierdzono, zamordowana

była kasjerką jednego ze sklepów

paryskich, przyczem jednocześnie

wieczorem występowała jako for-

danserka w jednym z dancingów.

Popierajcie

handel i przemysł

"chrześcijański
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WF FRYSZTACKI
Wiec połączonych polskich stron-

nictw politycznych, który odbył się

17 b. m. we Frysztacie, gromadząc

ludność polską nie tylko z Frysztatu

i Karwiny, ale i z okolicznych miej-

scowości Śląska Cieszyńskiego, po-
ruszył kwestię położenia naszych ro-

daków w Czechosłowacji.

Uchwały jego odbiły się głośnym

echem w całej Polsce, która ani na

chwilę nie zapomniała o swoich sy-

nach pozostających poza granicami

odbudowanego państwa.

Żądania Polaków obywateli cze-

chosłowackich, ujęte w znanych już

naszym czytelnikom rezolucjach, od-

znaczają się umiarem i poszanowa-

niem praw zasadniczych Republiki

Czechosłowackiej. Sprowadzają się

one do takich elementarnych postu-

latów, jak „pełne prawo do życia i

pracy, szczególnie w zamieszkałych

oddawna przez ludność polską po-

wiatach Śląska Cieszyńskiego”, za-

gwarantowanie tej ludności szkołnic-

twa polskiego, umożliwienie pielę-

$помаша oświaty i kullury rarodo-
wej przestrzeganie praw języko-

wych, zaniechanie przenosin pracow-
ników Polaków do miejscowości ob-

cojęzycznych i t. p.

Nadmieniliśmy już, że wszystkie te

żądania mieszczą się w ramach u-

mów polsko - czeskich i ustawodaw-
stwa czeskosłowackiego. Słusznie
przeto wiec frysztacki stwierdził, że
„spełnienie tych postulatów przy-
czyni się tylko do uspokojenia pol -
skiej ludności i będzie zrealizowa-

niem zasady konstytucji Republiki

Czechosłowackiej”.

Mamy nadzieję, że władze tej Re-
publiki w podobny sposób  spojrzą
na uchwały fryszłackie i zważywszy
konieczność polityczną poprawy sto-
sunków z Polską, podejmą reformy,
któreby uczyniły
daków w Czechosłowacji znośniej-
szym, bardziej odpowiadającym za-
sadniczym in'eresom obu naszych
państw.

Wiec fryszłacki przypomina opinii
polskiej coś znacznie więcej, niż po-
łożenie naszej mniejszości w Czecho-
słowacji. Wysuwa on ponownie cały
palący problem Polaków, znajdują-
cych się poza granicami Rzeczypo-
spolitej i siedzących, przeważnie, na
starej ziemi polskiej, nieobjętej na-
sym zwierzchnictwem politycznym.
1.68 ich w wielu innych krajach jest
cszcze cięższy, niż los mniejszości
polskiej w Czechosłowacji.

Już wielokrotnie pisaliśmy, na-
orzykład, o położeniu Polaków w
Niemczech. Polacy ze Śląska Opoł-
kiego, należy powiedzieć to otwar-

napewno zazdroszczą losu Pola-
Lom ze Śląska Cieszyńskiego, «.
przecież los ten nie jest do poza-
zdroszczenia.

Na 800.000 Polakówzamieszkują-
cych Śląsk Opolski, jak donosi prasa,
isinieje zaledwie 9 powszechnych
szkół polskich i jedno gimnazjum w
Bytomiu. Dzieci z tych szkół muszą,
zresztą, należeć do organizacyj hitle-
iowskich, ich zaś rodzice są wciąż
narażeni na dotkliwe represje. Już
kiika tysięcy rodzin polskich zostało
wysiedlonych ze Śląska Opolskiego
w, głąb Niemiec, wśród nich zaś wiele
iakich, które trzymały się z uporen
szkoły polskiej.

Wszystko to się dzieje w okresie
"Loprawy stosunków polsko - nie-
mieckich“, przy akompaniamencie
przyjaznych przemówień i manife-
stacyj członków rządu niemieckiego
i polskiego. W przemówieniach tych,
niestety, nigdy nie ma mowy o cięż-
kim losie naszych rodaków wRzeszy,
tak bardzo różniącym się od poło-
żenia mniejszości niemieckiej w Pol-
$cę.

A przecież los ten nie tylko jest
probierzem szczerości | intencyj
sjemieckich, ale sprawą kur -
«enia się naszego narodu,a co za tem

„dzie, sprawą dla polityków polskich
wyjątkowego znaczenia,
W podobnie opłakanych warun-

kach znajdują się Polacy na Litwie

ciecie,
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Dzienniki francuskie są czytane w
Polsce; prasa ta gra dužą rolę poli-
tyczną — oto dwa powody, które
skłaniają nas do omówienia ostat-
nich znamiennych zmian w redak-
cjach dwóch pism paryskich. Mamy
na myśli „L'Echo de Paris“ i „La Li-
bertć”.

Z „Echo de Paris” ustąpił długolet-
ni dyrektor tego pisma i jego współ-
właściciel, p. Simonel, z nim zaś
razem szereg cały stałych współpra-
cowników tego pisma, takich jak p.
H. de Kerillys, Louis Madalin i t. d.
Aczkolwiek akcjonariusze, którzy
pozostali panami pisma, oświadcza-
ją, że stało się to na skutek nieporo-
zumień w dziedzinie administracji,
przeważa opinia, że rolę decydującą
odegrały sprawy polityczne.

MW „Echo de Paris" naczelnym pu-
blicystą w dziedzinie spraw między-
narodowych jest p. Geraud, który
podpisuje swe artykuły pseudonimem
„Pertinax'. Od dłuższego już czasu
publicysta ten był gorliwym żwolen-
nikiem porozumienia i sojuszu Fran-
cji z Sowietami, zwalczał natomiast
konsekwentnie i namiętnie wszelaki
„łaszyzm”. P. Pertinax pozostał w
„Echo de Paris' po ostatniej rewolu-
cji wewnętrznej. Są tacy, którzy
twierdzą, że był jednym z głównych
tej rewolucji sprawców. Wydaje się
tedy, że pismo będzie w większym
niż dotychczas stopniu popierało a-
lians francusko - rosyjski.

„Echo de Paris“ ma starą i dobrą  

 

tradycję, jako organ republikańsko-
narodowy. Pisywali w nim znani i
giośni pisarze francuscy — Bourget,
Barrės, hr. de Mun i t. d. Zamiesz-
czał w nim stale swe artykuły gen.
Castelnau, współpracowali wybitni
ludzie nauki, jak historyk Louis Ma-
delin i inni. W dziale publicystycz-
nym zajął ostatnio wybitną pozycję
poseł Henri de Kerillys.
Wydaje się, że przez zmiany ostat-

nie został zakończony jeden okres w
Życiu tego umiarkowanego, narodo-
wego organu i rozpoczął się okres
nowy, zupełnie od dotychczasowego
różny.
Do redakcji dziennika „La Li-

bertć” wszedł na stałe głośny dziś
we Francji poseł Jacques Doriot.
Dziennik ten ma także starą dobrą
tradycję, jako narodowe pismo popo-
łudniowe. Pisywał w nim stale Jac-
ques Bainville aż do swej śmierci.

Wejście b. komunisty, a obecnie
największego wroga komunizmu, po-
sta Doriota, wpłynie niewątpliwie
= szerokie rozpowszechnienie dzien-
n:ka,

We Francji nabiera coraz większe-
$o znaczenia zagadnienie komuniz-
mu. Partia komunistyczna prowadzi
bardzo ożywioną i wytężoną działal-
ność. Ułatwiają jej tę działalność za-
równo socjaliści, jak radykalowie,
tworząc razem z nią t. zw. „Front
Ludowy”, Stronictwa burżuazyjne nie
mają danych na to, by wystąpić do
czynnej walki z ruchem ludowym —
komunistycznym.  

Zmiany w prasie francuskiejIW tych warunkach nabiera zna-

komunistę Doriota, mającego zwo-
lenników właśnie w sferach robotni-
czych i ludowych.

Doriot, do niedawna mało znany
szerszemu ogółowi, zyskuje coraz
większy rozgłos, Dał się już poznać

|
czenia obóz tworzony przez byleso \

   

jako doskonały mówca i prelegent. |
Ponieważ pracował długo w partii
komunistycznej, spędził rok cały w
Rosji, gdzie miał dostęp do najwyż-
szych kół bolszewickich i zwiedził
Daleki Wschód, więc zna na wylot
Pa któremu na gruncie
rancuskim wypowiedział walkę.
Tworzy on obecnie przeciwko

„Erontowi Ludowemu” obóz p. n.
„Front Wolności”, w którym chce
skupić wszystkich zwolenników kie-
runku narodowego, nie wyłączając
nikogo. Ta ostatnia formuła jest no-
wością we Francji, dotychczas bo-
wiem usiłując skupić żywioły naro-
dowe, wyłączano zawsze nacjonali-
stów, będących we Francji monarchi-
stami.
Przez dziennik tak rozpowszech-

niony, jak „La Libertė“, będzie miai
Doriot dostęp do szerokich mas. Typ
życia politycznego we Francji już jest
taki, że bez pisma codziennego nie
można prowadzić polityki.
Zmiany w prąsie są przejawem

zmian dokonywających się w ukła-
dzie sił politycznych we Francji.
Warto przeto zmianom tym się przy-
glądać i starać się je zrozumieć. |,

S. K.
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BRZESC
Ucichła już w Brześciu zawieru-

cha. Można spokojnie zanalizować jej
przebieg i skutki.

Jakież były rozmiary wydarzeń?
Oddajmy głos „Slowu“ wileńskie-

mu. P. Rymkiewicz pisze na gorąco,
jeszcze w trakcie zajść:

„Minęlo iedwo południe, a skąpa-
ng w żurze słonecznym Brześć wyglą-
da jak pobojow.sko. lub miasto po
szturmie...

iem jakiegoś kolejarza, spo-
kojnie cbserwującego ulicę, co o tym
myśli. — „Nie w.em panie, dla mnie

to jest i brzydk'e i wzniosłe”...
Gdzieś zawyła syrena. Pożar. Przez

ulice z rykiem klaksonów przemknęły
auta strażackie. Brześć huczał grozą
śniewnych krzyków tłumu i dzwonił
na alarm dźwiękiem tłuczonych szyb.
To, co tu się dzieje, przekroczyło już
dawno ramy Prźytyka. Brak jeszcze
jakichkolwiek danych, ale licząc tylko
szkody, wynoszą one krocie i rosną z
każdą sekundą. Piszę te słowa i sły-
szę grozę unoszącą się nad miastem”,

A wysłany nazajutrz, po ko-
respondent tegoż pisma, p. J. M. pi-
sze.

„Brześć przedstawia widok komplet-
nego zniszczenia, W samym centrum
gorzej jest niż na peryferiach. O wie-
le gorzej niż było w Grodnie, o wiele
$groźniej, niż było w Przytyku, Łom-
ży, Mińsku Mazowieckim.
Nieomal dwa dni trwała masakra.

Zaczęło się we czwartek rano. W pią-
tek wieczorem uprzątnięto szkło, pie-
rzyny, połamane, pogruchotane dobro
materialne, wytarto ślady krwi. Chod-
niki są już czyste. Jezdnia wymiecio-
na. Ale domy przedstawiają  wi-
dok niesamowity. Niszczono nie tylko
sklepy, ale i mieszkania prywatne. Na
pryncypalnej ulicy 3-go Maja, okna w
sklepach są nie tylko wybite, ale czę-
šciowo wylamane z ramami. Wszyst-
kie drewniane okiennice w magazy-
nach żydowskich wydarte, albo wiszą
w strzępach. Przez dziury można spoj-
rzeć do wnętrza. Jakiś bezkształtny
stos czegoś, co stąnowiło kiedyś przed
mioty, Rozbite szyldy, powywracane
litery reklamowe, potłuczone neony i=RAOOOO

 

  

 

 

kowieńskiej.I tu też muszą walczyć|
sami, pozostawieni swojemu losowi,
nie wspierani należycie przez naszą
dyplomację,
Sądzimy przeto, że tą samą opieką,

jaką otaczamy walkę naszych -oda-
ków o prawo do pozostawania Pola-
kami w Czechosłowacji, należy olą

szklane nadpisy, nie pozwalają zga-
dnąć, czy sprzedawano tu meble, czy
śramofony, aparaty fotograficzne, dam
skie pończochy ,czy fortepiany. Jakaś
przeraźliwa siła zdziczenia, jakaś nie-
nawiść, przerastająca nieomal fizyczne
możliwości człowieka, stłamsiła to
wszystko w jedną kupę papieru, gał-
śanów, drzewa i żelaza. Olbrzymie me-
talowe żaluzje rozbite w drzazgi.
Gdzieniegdzie pogięte, zerwane niby
siłą pocisku armatniego. Nie ocalał a-
ni jeden sklep żydowski!
Obok, jedynie zrzadka rozsiane, nie-

naruszone sklepy chrześcijańskie. W
nich obrazy święte jak na BożeCiało".
A obok tego następująca, charak-

terystyczna informacja:
„Przed piekarnią „Kresową” na uli-

cy Steckiewicza ogromny ogonek ludzi
po chleb stoi na chodniku; sięga już
trzeciego domu. Dwie tylko zostały
piekarnie chrześcijańskie. 38 żydow-
skich leży w gruzach”,
A teraz druga kwestia. Jaki był

charakter tych zajść? — Oddajmy
znowu głos , Słowu”,

„Ustalmy:
a) Wszystko nastąpiło tak błyska-

wicznie, że o jakimkolwiek zorganizo-
waniu i kierownictwie mowy być nie
może.

b) Dzieło zniszczenia rozpoczęła sa-
morzutnie część społeczeństwa, które-
go udział ilościowy dałby się w ten
sposób uszeregować: 1) drobni miesz-

czanie i rzemieślnicy, 2) robotnicy za-
wodowi, 3) młodzież, 4) inteligencja
chrześcijańska.

c) Tak było do wieczora, w czwar-
tek. Dopiero zalegające ciemności i
rozpalone żądze wysunęły 5-ty czyn-
nik, który już około północy zaczął
przeważać, to był właśnie ów stereo-
typowy „motłoch”.
Rabunki —- bardzo nieliczne

miały miejsce ty!ko tam i tylko wów-
czas, śdzie wystąpił ten piąty czyn-
nik.

„Więc na wojnie, jak na wojnie —
nie jest nigdy idealnie, ale jeszcze vaz
podkreślić muszę, iż udział motłochu,

Q rabunek, był zjawiskiem w wypadkach
dn:komki ces ym, uboczny m,
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ODAPOŻYSĘ
czyć walkę naszej mnfejszości i w in-
nych krajach, sprawa bowiem jest je-
dna i niepowodzenia na jakimkol-
wiek iej odcinku jednakowo godzą w
całość naszego interesu narodowego.

Pragnąć należy, aby wiec frysztac-
ki był punktem zwrotnym w tym za-
sadlniszym zagadnieniu, ®

  

złem koniecznym, zjawiskiem natural-
nym dla każdego skupiska ludzkiego,
wcale, a wcale dla straszliwego odwe-
tu ludności chrześcijańskiej — nie
charakterystycznym i dlatego, przy
rozważaniu wypadków nie powinien
wpływać, ani zaciemniać istoty rze-
czy”,

Powyższych słów wystarczy, by
zdać sobie sprawę z tego, czym były
wypadki w Brześciu. Umyślnie odda-
liśmy głos innemu pismu, by tym
swobodniej móc z przesłanek, jakie
stanowi nie nasza ocena rozmiarów
i charakteru wydarzeń, wyciągnąć
wnioski, +

Oczywiście, ujmując sprawę z punk
tu widzenia zasad ogólnych, nie spo-
sób zaprzeczyć, że nie jest rzeczą
pożądaną i właściwą, ani ze stanowi-
ska prawa i praworządności, ani ze

| stanowiska ładu społecznego, ani ze
stanowiska moralnego, by tłum zdo-
bywał na okres dwóch dni faktyczną
władzę nad dużym miastem, by nisz-
czył w nim metodycznie cudzą wła-
sność oraz by działalnością swą umo
żliwiał pojawienie się w nocy spora-
dycznych choćby faktów rabunku.
Ale zadaniem pisma politycznego

nie jest wygłaszanie abstrakcyjnych
sądów, lecz realna ocena politycznej
rzeczywistości, Cały świat przeżywa
dziś okres wielkich wstrząśnień, wiel
kie i nieraz krwawe zaburzenia zda-
rzają się bardzo często i w coraz to
nowych krajach. Otóż stwierdzić na-
leży, co następuje,

1) Podczas gdy w Hiszpanii jeszcze
w zeszłym roku tłum, tak samo zło-
żony z drobnych mieszczan, robotni-
ków, a nawet części inteligencji, pa-
lił w szeregu miast kościoły, mordo-
wał księży, mordował policjantów —
w Polsce tłum atakuje Żydów, noto-
rycznych sojuszników komuny, i osz-
czędza domy, w których wystawione
są krzyże. Co więcej „tłum ten ujaw-
nia swoją siłę niszczycielską nie dla-
tego, aby obalać porządek państwo-
wy, ale właśnie, aby zaprotestować
przeciw zamordowaniu funkcjonariu-
sza służby bezpieczeństwa.

2) Tłum polski w Brześciu, mimo
dzieła zniszczenia, którego zdołał do
konać „okazał się tłumem opanowa-
nym, wolnym od krwiożerczych in-
stynktów i wolnym od chęci, niesłusz
nego wzbogacenia się. Żadnego Żyda
w Brześciu nie zabito, bardzo niewie-
lu poturbowano, Rabunków — jak już
powiedziano — w głównym okresie
zaburzeń, tj. za dnia, w ogóle nie by-
ło, Tłum niszczył wszystkometodycz
nie, — rozdeptywał zegarki, łamał ra
dia i rowery, darł pieniądze i weksle,
—ale cudzej własności sobie nie przy
właszczał. Mając niezłomną wolę oba
lenia siły żydostwa w Polsce, a słusz
nie widząc podstawę tej siły w dzie -
dzinie ekonomicznej, starał się on tyl
ko w tę dziedzinę ekonomiczną śmier-
telnie Żydów ugodzić.

3) Można mieć osobiste współczucie
dla wielu Żydów brzeskich, którzy w
jednej chwili stali się nędzarzami i
których czeka ciężka dola, alepomi-
jając uczucia jednostkowe i stojąc na

gruncie interesu narodąwęgo, stwier-

(PRZEGLĄD BRASY
DOŚWIADCZENIA HiSZPAŃSKIE
Znajdujemy w „Czasie“ opinię

słynnego francuskiego lotnika Didier
Poulain (przedrukowaną z „Can-
dide") o doświadczeniach wojny do-
mowej hiszpańskiei. Według tej opi-
nii

 

„jedną z największych niespodzia-nek wojny hiszpańskiej, jest nieocze-iwanie wysoka, skuteczność artylerii
przeciwlotniczej. Ustalono, że 80proc.ogólnej liczby strąconych samolotówjest rezultatem nie pojedynków po-
wietrznych, lecz właśnie dziełemarty-lerii przeciwlotniczej,która od wielkiejwojny poczyniła zadziwiające postę-PY. „Materiał niemiecki jest tu, jak się
zdaje, najlepszy.

Istnieją baterie maiego kalibru (ok.
40 mm.) złożone z 6 dział,z których ka
żde potrafi wyrzucić 300 pocisków naminutę. W! ten sposób samoloty natra-
fiają na prawdziwą zapori ia, nie-
saPKT Žana do zak 2. и

Jeśli chodzi o zastosowanie czoł-
gów, to te przyniosły gorzkie rozcza-
rowanie. Zawiodły czołgi niemieckie,
zbyt lekkie na ogół i które niepotra-
fiły przeciwstawić si większym i cięż-
szym tankom sowieckim. Lecz i te o-
statnie ujawniły niezwykłe braki,
Lekkie czołgi niemieckie mają dwarabiny maszynowe z obsługą dwóch

ładzi i osiągają 50 klm. na godzinę,
Ichponcz jeci o sła-
e, że na ma stans przebijają j.zwykłe kule karihinowećPodobni Wa

wykazują małe czołgi włoskie„Fiat - Ansaldo", które ważą około 2
i pół tony i osiągają szybkość do 45
Im. na godzinę”,
ównież ciężkie czołgi sowieckie,

uzbrojone w jedną armatkę i jeden
karabin maszynowy, małą mają sku-
teczność bez poparcia wyszkolonej
piechoty. Poza tym wrażliwe są na
skutki niepogody.
Najjaskrawiej ujawniły się ujemne

strony broni pancernej w ataku wło-
skim pod Guadalajarą, gdzie długie
arawany wozów tworzyły idealny

cel dla artylerii i samolotów nieprzy-
jacielskich.
Wojna hiszpańska jest pierwszą —

od czasu wojny światowej — wojną,
w której występuje po obu sttonach
nowożytna technika wojenna. Jej
przebieg śledzą koła wojskowe ze
zrozumiałym zainteresowaniem.Oka-
zuje się, że broń pancerna nie potra-
fiła dotąd ani przyśpieszyć jej biegu,
ani wpłynąć decydująco na operacje,
Piechota i w tej kampaniiprzejawiła
swą wartość niezastąpioną,

ZMIANY W PRASIE
(We wiorek nie wyszedł już „Głos

Powszechny''„organ grupy ZZZ, kie-
rowanej przez p. Moraczewskiego.
„Głos” usiłował w ostatnim czasie
ratować się akcentami mocno lewico-
wymi — ale nie wytrzymał konku-
rencji z socjalistyczną „Wałką” i z
prasą żydowską. 3
Równocześnie zaczęło wychodzić

w Warszawie osobne wydanie žy-
dowskiego „Głosu Porannego z Ło-
dzi. Charakteryzując ten ekspery-
ment wydawniczy, pisze „Kurier Po-
znański”, że nowe pismo

„stara się nadać sobie charakter
polski, wysuwając nazwiska brzmiące
po polsku. Redakcyinie zabiega o mo-
żliwie największą „bezstronnošė“, sta-
rannie unikając wszystkiego, coby mo-
gło żydowskość zdekonspirować.
„Bardzo ciekawe, że eksperyment ten

cieszy się powodzeniem w dzielnicypółnocnej, t. j. na Nalewkach. Żydzi
wyczuli coś bliskieśo, coś nowego.
rasa żydowska nie wspomina ze м251е
dów konkurencyjnych o eksperymen-
cie, choć jest zadowolona, że ma no=
wego sojusznika,

ódź robi już drugą taką próbę pod-
boju Warszawy przez swoje liberalno-
żydowskie wydawnictwa. Przed paru
laty próbowała tego „Republika“ — i
nie udało się. ZONE nę, że i teraz nie
powiedzie się p. Wassercugowi, cho-
ciaż troskliwie zaciera
dzenia”,

ślady pocho-

dzić należy, że wydarzenia brzeskie
prawdopodobnie znacznie posuną na-
przód proces polonizacji tego tak do-
tąd zażydzonego miasta, leżącego już
u progu Kresów Wschodnich i będą-
cego administracyjnym centrum Pole-
sia. Jest przecie rzeczą jasną, że sko-
ro przed wypadkami były w Brześciu
2 piekarnie polskie i 38 żydowskich,/
które wszystkie były w gruzach, to
teraz stan ten ulegnie zmianie: wiele,
może większość, przedsiębiorstwży -
dowskich już się nie podniesie, na ich
miejsce powstaną przedsiębiorstwa
polskie. Odbije się to, rzecz prosta,
na obliczu narodowościowym miasta,
A nie jest rzeczą dla Polski obojęt-
ną, jakie jest oblicze narodowe ta«
kich miast, jak Brześć!
„ Należy o tym wszystkimpamiętać,
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Walki w łonie
ogłosił ,

skierowany pozornie,

krytykującej jego re|
formę szkolną, a faktycznie przeciw

min. Świętosławskiemu, iktóremu do-

stał się zarzut opieszałości w opra”|

P. Janusz Jędrzejewicz

list otwarty,
przeciw prasie,

cowaniu programów licealnych i

spaczenia zasad nowego ustroju

szkolnictwa.

Zarzut ten jest postawiony przez

p. Jędrzejewicza zupełnie ogólniko-

wo, co nawet wystarcza, © ile idzie

o zbyt późne przygotowanie i ogło-

szenie programów. Natomiast zarzut

wypaczenia wymagałby koniecznie

bliższego uzasadnienia.

Prawdopodobnie p.  Jędrzeje-

wicz albo lktoś inny w jego imieniu

da to uzasadnienie. Być może, że

sprawa ta będzie ubocznie — na

marginesie innej reformy jędrzeje-

wiczowskiej, którą jest ustawa o

szkołach akademickich, poruszona

na forum Sejmu i Senatu.

Jalko przeciwnicy nowego ustro-

ju szkoły średniej uważamy, że jego

„wypaczenie* może być pogorsze-

niem, może być także i poprawą.

Nie jest to pierwszy atak byłego

ministra na obecnego. Znacznie je”

szcze ostrzej atakował w Senacie

ministra i wicepremiera Kwiatkow-

skiego były minister i premierKoz-

łowski. P. Sławek, trzykrotny pre-

mier rządów pomajowych, wpraw- dzie osobiście mie występuje prze-

ciw swoim następcom, ale zwalcza

ich zawzięcie przez oddanych sobie

ludzi. Trzeba dodać, że atakowani

walczą tą samą bronią, obarczając

poprzednie rządy ciężkimi nieraz

zarzutami, że przypomnimy tylko

uwagi min. Kiwiatkowskiego o poli-

tyce finansowo - budżetowej b. mi-

nistra skarbu prof. Zawadzkiego.

Ta walka, zjawisko nowe w obo-

zie „sanacyjnym”, sprawia dziwne

wrażenie na postronnym obserwa“

torze. Bo gdyby tu szło o różnice

ideowe lub programowe, to wszyst-

ko byłoby zrozumiałe, normalne.

Ale tych różnic przy najskrupulat-

niejszych badaniach nie można się

doszukać.

Tu wróćmy do punktu wyjścia, do

ataku p. Jędrzejewicza na min. Świę

tosławskiego. Obydwaj ci panowie—

nie tylko naszym

jednego kruszczu ideowo - politycz-

nego. Obydwaj jednakowo odnoszą

się do drugiej części swego resortu,

którą są (wyznania religijne, a w

szczególności do spraw Kościoła

Katolickiego. Obydwaj są zldecydo-

wanymi zwolennikami Związku Na-

uczycielstwa Polskiego. Obydwaj

zaznaczyli się jednakowym  stosun-

kiem do młodzieży akademickiej w

wyższych uczelniach. Obydwaj nale-

HTTIT SET NETKA

zdaniem — są #|&

żą do typu politycznego, zbliżonego

do radykałów francuskich i przysto-

sowanego do naszego pomajowego

systemu.

Więc o co właściwie idzie p.

Jędrzejewiczowi? Dlaczego zwalcza

on swego Idruha ideowego, który

przy każdej sposobności podkreśla,

że chce być lojalnym realizatorem

ustroju szkolnego, ustanowionego

przez poprzednika?

Albo: jak zrozumieć walkę, pro”

wadzoną przez p. Sławka, twórcę

nowej konstytucji, z rządem cieszą-

cym się zaufaniem jedynego czynni-

ka, powołanego przez tę konstytu-

cję do tworzenia rządów? Dlaczego

ta walka prowadzona jest zakuliso-

wymi działaniami, a nie w jedyny,

przewidziany w konstytucji sposób,
 

Przeszłość p. Miłguja-Malinowskiego
oświetla sensacyjny proces sądowy

W, marcu r. b. znalazła się na! wo

kandzie Sądu Okręgowego w War-

szawie sprawa o zniesławienie p. M.

Malinowskiego b. działacza „Wyzwo

lenia* a obecnie senatora z nomina-

cj. Na ławie oskarżonych zasiadł

red. odpowiedzialny „Słowa Pomor-'

skiego”, St. Dolacki. Rozprawę wów,

czas odroczono.

We wtorelk znalazła się ona po-

nownie na wokandzie sądu okręgo-

wego.

Świadkowie oskarżenia, jak płk.

Adam Koc, p. Jaroszewiczowa, b,

min. Osiecki, Maria Dąbrowska i in-

ni zeznali korzystnie o działalności

politycznej oskarżyciela.

Świadkowie odwodowi potwier-

dzili stawiane przez „Słowo Pomor-

skie” zarzuty dotyczące listu p. Ma-

linowskiego do działacza bolszewic-

kiego, Juliana Leszczyńskiego o 100

tys. rubli na pracę organizacyjną.

Sprawa ta była już poruszana w i

mie w r. 1919 przez posła dr. Zału-

skę i wówczas Stronnictwo Ludowe,

do iktórego należał sen. M. Maliinow

ski, na postawione zarzuty nie za-

reagowało.
Świadek dr. Załuska, red, „Zo-

rzy” zeznał nadto, że „Zaranie“, Or-

ganu M. Malinowskiego było pis-

mem antykatolickim i szerzącym po

glądy  mterialistyczno - przyrodni-

czo - filozoficzne. 5
Świadek Prószyński, syn Stani-

sława red. „Gazety Świątecznej zło-

żył obciążające zeznanie, dotyczące

współpracy oskarżyciela w „Żorzy”

i 'w „Gazecie Świątecznej. Z pism

tych został usunięty M. Malinowski

za nadużycia finansowe. Pp. Prószyński, Kowerski, i Stu-

W 25-lecie zgonu Prusa

Wielki pisarz o żydach
(Dokończenie)

Ten sam Szuman w innym miej-

scu:

„.Ach, te żydziaki!.. zawsze

szelmy, w  chałatach, czy we fra-

kach...
„Pieniądz jest špižarnią najszla-

chetniejszej siły w naturze, bo ludz-

kiej. Czarodziejskie ogrody, bogate

pałace, piękne królewny, wierna

służba i gotowi do ofiar przyjaciele,

wszystko to ma się za pieniądze...

A Ido Rzeckiego o Wokulskim:

—_ To  nieuleczalny marzyciel,

który już mie odzyska rozsądku. Fa-

talnie posuwa się do ruiny material-

nej i moralnej, tak, jak wy wszyscy!

i cały wasz system.
— Jaki system?

— Wasz, polski system...

— A co doktór postawisz na jego

miejscu?
— Nasz, żydowski...
Rozsądniejsi Polacy w „Lalce“

widzą niebezpieczną, systematyczną

akicję żydów, lub conajmniej czują

ich obcość i egoizm narodowy. Na-

wet w starym Rzeckim, acz zapóź-

no, bo już zbliżał się do końca życia

— jednak zbudził się poryw do wal-

ki gospodarczej.
— Będę ostatnim cymbałem, —

myślał, — jeżeli za parę lat Szlang-

baum nie wyjedzie na Nalewki...

„.troszczyłem się o Bonapartych

i o całą Europę, a tymczasem wy”

rósł mi pod bokiem tandeciarz, któ-

ry każe mnie pilnować, jak złodzie-

а..
: Wspaniałe są uwagi Rzeckiego

o żydowskiej duszy Szumana:

„„rozum ma tego gatunku, że

tatwiej mu sto rzeczy wyśmiać i ze-

psuć, aniżeli jedną zbudować. Kiedy

dzi mi na myśl, że jego dusza jest

jak tafla lodu: nawet ogień może

się w niej ddbić, ale ona sama nigdy

się nie rozgrzeje.

Gdy Wiokulski robi uwagę, żeby

im mie wymyślał, „boć to przecie

my ich wyhodowaliśmy* — Rzecki

stanowczo zaprzecza:

„Oni wszędzie tacy... Gdziekol-

wiek. ich spotkałem: w Peszcie, Kon

stantynopolu, w Paryżu i w Londy-

mie, zawsze widziałem jedną zasa-

dę: dawać jak najmniej, a brać jak

najwięcej, tak we względzie mate-

rialnym, jak i w moralnym...Blichtr!

zawsze blichtr!...
Uczony: i wynalazca Ochocki tak

charakteryzuje tegoż żyda:

— Głupi Szuman ze swoim 2у-

dowskim iklasycyzmemi... On nawet

nie domyśla się, że cywilizacji nie

stworzyli ani filistrowie, ani geszei-

ciarze, lecz właśnie tacy wariaci

(mowa o Wokulskim). Gidyby rozum

polegał na myśleniu o dochodach,

ludzie do dzisiejszego dnia byliby

małpami...
A oto prorocze słowa radcy Wę-

growicza: Е

— Z tymi żydami to może być

kiedyś głupia awantura. Tak nas du

szą, tak nas ze wszystkichmiejsc

wysadzają, tak mas wykupują, że

trudno poradzić z nimi. Już my ich

nie przeszachrujemy, to darmo, ale

jak przyjdzie na gołe łby i pięści,

zobaczymy, ktokoja przetrzyma...

Artykuł Prusa p. t. „W sprawie

żydowskiej” ukazał się w „Kronice

sanacji
przez zgłoszenie w Sejmie votum

nieufności
Nie o zasady tu zatem idzie, jak|

widzimy, ale o samą władzę, o telki ;'

ministerialne, Ci, którzy mają tyle

pretensyj do obecnych ministrów,

robili kiedyś to samo, co oni, a za-

jąwszy ich miejsce teraz, też robili-

by to samo.
Nie tylko my, wyraźni i konsek-

wentni przeciwnicy całego reżimu

pomajowiego, tak patrzymy na te

„rozgrywiki“ w jego łonie. Tak samo

ocenia je cała niezależna opinia

publiczna. Rozumie ona walkę ideo-
wą, uznaje nawet jej konieczność,

ale w sposób właściwy, z śóry, pa”

trzy na manewry, które ponad wal-

kę o zasady stawiają walki o posa-

dy. ‹ M. K.

dnicki zeznawali, nadto o dobrych

stosunikach, M. Malinowskiego, ów-

czesnego red. pisma  ,,Zaranie”, z

cenzurą rosyjską, a nawet, jak o-

świaliczył p. Kowerski pismo to by-

ło propagowane przez władze rosyj-

skie.
Oskarżonego bronią

K. Borowski i St. Ziliński,
adwokaci;

(ATI A REAZYDEKZOO DO

REPREZENTANTKA STANÓW
ZJEDNOCZONYCH NA OTWAR-

CIU WYSTAWY PARYSKIEJ

 
  
 
 

   
Będzie nią 83 letnia p. JamesRoo-'

sevelt, matka prezydenta Stanów

Zjednoczonych 
cią pisarza. Na wstępie artykułu

Prus stwierdza, że, jak istota żyjąca

asymiluje pokarm, tak narody asy-

| milują cudzoziemców w ciągu kilku

|pokoleń, Temu procesowi ulega
„każdy bez wyjątku Europejczyk”.

„Żadne bowiem celne, ani poli-

tyczne granice nie mogą zmienić te-

go zasaliniczego faktu, że — co naj-

mniej wszyscy Europejczycy są

braćmi.

Podkreślam wyraz:  Europejczy-

cy; istnieje bowiem dość liczny na-

ród — w pewnej swojej części po-

chodzenia azjatyckiego — mianowi-

cie żydzi, z pośród których tylko

nieznaczny procent „asymiluje się”.

Zaś ogromna większość z zaciętym

uporem broni się przeciw asymila-

cji, a tych — niby to swoich — eks-

sczłonków prześladuje i obrzuca

klątwami.
W, Niemczech chcą, by żydzi,

społeczeństwo występowało prze-

ciw neofitom' i aby żyd, pragnący

ochrzcić się, opowiedział się przede

wszystkim... rabinowi!...

Nareszcie w państwie rosyjskim,

gdzie żydów liczy się Z gorą 5 mi-

lionów, podczas zjazdu w Kownie

adwokat petersburski Hosber$ wy-

stępował przeciw wolności sumie-

nia, która „może podkopać  histo-

ryczną solidarność żydów. Rabin

Kaszter z Rygi i milioner Brodzki

ph łącznie nie więcej niż 12

„izb, `

„handlowego, bądź

ISktadanie zeznan podatkowych
według nowych przepisów

Do wiadomości o nowych  prze-|

pisach wykonawczych do ordynacji;

podatkowych, które już podaliśmy, |

dodajemy informacje o zmianac У|

zeznaniach podatkowych.

ZEZNANIA O DOCHODZIE |

Inaczej niż (dotychczas został u-

normowany obowiązek składania

zeznań o dochodzie. Według nowe-

go rozporządzenia do składania ze-

znań dla wymiaru podatku docho-

dowego (Dział I) obowiązane są:

A. Bez względu na wysokość o-

siągniętego dochodu lub  poniesio-

mych strat:

1) osoby prawne,

2) osoby fizyczne oraz spadki

wakujące, prowadzące księgi han-

dlowe (bądź według kodeksu han-

dlowego, bądź uproszczone) lub go-

spodarcze, z wyjątkiem osób i

spadków, których dochód płynie

wyłącznie z gospodarstw rolnych ©

obszarze poniżej 15 ha użytkowego

gruntu, położonych w odległości po-

nad 5 klm. od granicy miast z lud-

nością wyżej -100.000 mieszkańców

(art. 15 ustawy o робайки dochodo-

wym).

B. W razie osiągnięcia w roku

poprzedzającym rok podatkowy

dochodu przewyższającego 1.500 zł.

— osoby fizyczne eoraz spadki wa-

kujące nie prowaldzące ksiąghandlo

wych lub gospodarczych, z wyjąt-

kiem osób i spadków  wakującyich,
których dochód płynie wyłącznie:

a) z nieruchomości gruntowej o

łącznym obszarze nie przekraczają-

cym 50 ha gruntów, a na obszarze

województw: białostockiego, — по-

wogródzkiego, poleskiego,  wileń-

skiego i wołyńskiego o łącznym ob-

szarze nie przekraczającym 100 ha.

b) z domówmieszkalnych. obej-

jednego przedsiębiorstwa
jeldnego przed-

siębiorstwa przemysłowego zaliczo-

nego w roku poprzedzającym rok

podatkowy w myśl taryfy stanowią-

cej załącznik do art, 23 ustawy o

państwowym podatku przemysło-

wym do kategorii III, IV, V-a i V-b

przedsiębiorstw _ handlowych albo

IDE

kategorii VII i VIII przedsiębiorstw|
przemysłowych.

Obecne zatem rozporządzenie
nałożyło obowiązek składania  ze-

znań o (dochodzie na 'wszystkie oso-

by przy dochodzie przekraczającym|

1.500 zł. rocznie <- bez względu na

rodzaj źródeł ich dochodu, przewi-

dując jedynie podane powyżej wy-
jątki od tej zasady.

żadnego porozumienia nie może być

między nimi a nami, Zniszczyć asy-

milację!!

Tak się mówi i pisze „po 600-

letnim współżyciu ze współobywa-

telami Polakami"...

„„Separatyzm zawsze był panu-

jącym uczuciem wśród ogółu ży-

dowskiego; milczał w epoce ucisku,

a dziś, (w okresie nieco większej

swobody, mówi o sobie głośno, za

co powinniśmy mu być tylko

wdzięczni. Nie ma bowiem rzeczy

niebezpieczniejszej, jak wszelkie prą

dy podziemne; niby to wcale nie

istnieją, a pewnego czasu — dom: się

przewraca! .

Dalej Prus mówi, że żydów łą-

czy rasa, religia i język. Są żydzi,

mający większość krwi aryjskiej. Ci

dostarczają asymilizujących się. Ży-

dzi prawdziwi strzegą swej krwi, a

Talmud uważają za „właściwegodu-

cha żydowskiego”. Wyjaśnia na-

stępnie Prus, czym dla żydów jest

Talmud, przytaczając Święcickiego

(„Literatura żydowska') i cytaty z

rabina S. R. Hirsza. Przedstawia

śmieszne i poważne strony Talmu-

du, przytacza aforyzmy i przykłady

moralności  talmudycznej. Według

Święcickiego — niewolnik pogański,

przeszediszy W służbę do żyda, mu-

siał się przede wszystkim — obrze-

zać. Piękna więc czeka nas Ikarie- 
oponowali miu, twierdząc, że—duch

żydowski jest zbyt silny, ażeby miał

lękać się swobody sumienia; adwo-

kat (Winawer mówił o narodowym

wskrzeszeniu żydów, a rabin kijow-

ski oświadczył, że „właściwy (duch

żydowski to — Talmud“

Wobec takich objawów trudno

się dziwić, że w (Warszawie nawet

na dobroczynnych posiedzeniach ży

dowskich zebrani nie pozwalają od- tygodniowej” „Tygodnika Ilustrowa-

nego" w dwóch częściach, t. j. 19-50

marca i 12 listopada 1910 roku, czy” 
z nim rozmawiam, czasami przycho- li zaledwie na parę lat przed śmier-

zywać się po polsku, a gazety ży-

dowskie głoszą: „Toczymy walkę z

asymilitarami, musimy doprowadzić

ra — dodaje Prus.

A streściwszy

Talmudu, pisze: 2

Teraz już wiemy, dlaczego żyd

łączy się z Rosjaninem iPrusakiem

przeciw Polakowi; albowiem uczy

Talmud: Trzymaj się tego, komu

zasady moralne

ZEZNANIA O OBROCIE

Wi zakresie obowiązku  składa-

nia zeznań o osiągniętym obrocie

merytorycznie nie zaszły  żaldne

zmiany w stosunku do przepisów

dotychczasowych. Dla orientacji

podajemy, iż — w. myśl rozporzą

dzenia — do składania zeznań dla

wymiaru podatku przemysłowego

od obrotu obowiązani są:

A. co do przedsiębiorstw

dlowych i przemysłowych:

1) osoby prawne — co do każ-

dego oddzielnego zakładu lub

przedsiębiorstwa bez względu na

kategorię Świadectwa przemysło-

wego;

2) inni płatnicy:

a) jeśli prowadzą księgi handlo-

we (bądź według kodeksu hondlo-

wego, bądź uproszczone) — co do

każdego oddzielnego zakładu lub

przedsiębiorstwa bez względu na

kategorię Świadectwa  przemysło-

wego,
b) wi razie nieprowadzenia

ksiąg handlowych — co do każdego

oddzielnego zakładu lub  przedsię-

biorstwa zaliczonego w roku podat-

kowym w. myśl taryty stanowiącej

załącznik do art. 23 ustawy o pań-

stwowym podatku przemysłowym

do kategorii I i IL przedsiębiorstw

handlowych oraz do kategorii 1, Ц,

II, IV, V i VI przedsiębiorstw prze-

mysłowych;

B. Co do samodzielnych wolnych

zajęć zawodowych — wszystkie о-

soby wykkonywujące te zajęcia;

С, Со do zajęć przemysłowych

— osoby 'wykonywujące zajęcia za”

liczone w roku podatkowym w

myśl taryty stanowiącej załącznik

do art. 23 ustawy o państwowym

podatku przemysłowym do kate-

gorii I i I zajęć przemysłowych.

Płatnicy, na których nie ciąży

obowiązek składania zeznań o obro

cie, obowiązani są jednak do złoże-

nia zeznań, o ile zostali przez wła-

dzę skorbową indywidualnie do te-

go wezwani. W: tym celu władza

han-

wyznaczy: termin conajmniej dwuty-

godniowy oraz załączy do wezwania

tormularz zeznania.

symilują się w jalkimś przeciągu cza-

su“.
W rezultacie sądziłbym, że za-

miast tracić siły na rozwiązywanie

zagadnienia, byłoby lepiej zabrać się

zrełormowania, do — udoskłonalenia

nas samych, którym nadzwyczajna

liczba w kraju żydów i zajęcie

przez nich bardzo ważnych stano-

wisk grozi strasznymi niebezpie-

czeństwami'.

Przestraszeni antysemityzmem ży

dzi poskarżyli się... Jauresowi. Ten

oświadczył, że „antysemityzm jest

jednym z objawów dzikiego nacjo-

nalizmu, kitėry  narazi Polskę na

utratę sympatii robotnikow francu-

skich...
Wi tym miejscu możnaby zapytać

Jauresa, czy w oczach robotników

francuskich, tak drażliwych, śdy

chodzi o wolność i tolerancję dla

żydów, muy, Polacy, już wcale nie

zasługujemy na tolerancję i wolność,

już nawet nie mamy prawa do bytu?

.„.czy naprawłdę jesteśmy owym

wilkiem krwiożerczym, drącym skó-

rę z żydowskiego jagnięcia, czyli

też.. stadem baranów, wśród któ-

rych gęsto uwijają się lisy żydow-

skie, wyglądające tak, jakby wiąza-

ła ich bardzo mądra, silna i celowa

organizacja ? ‹

MW naszych miastach żydzi sta-

nowią od 44 do 80 procent ogółu

mieszkańców i należy do nich 41

proc. nieruchomości miejskich, lkstó-

re w kraju tworzą tylko 15 proc,

mieszkańców. Dzięki temu, nasz

chłop, któremu już jest za ciasno na

roli, nie może przenieść się do mia-

sta, gdyż żydzi nie dopuszczą go

tam“.  
szczęście sprzyja. I domyślamy się,

co mówili przynajmniej miektórzy: z

nich, gdy przewróciła się „gościn-

na”: „Pan jest Bogiem zemsty!”

„Jeżeli od 2.000 lat żydzi są

Iklarowanymi separatystami,

zde- 
ją (do końca. Żadnego kompromisu,

dwa tysiące razy więcej szans, że|

zostaną nimi i nadal, aniżeli, żeza-|

niewielkimi gminami. „W.

to jest| wania, a

Na zakończenie proponuje Prus

rozsiedliė żydów po całym świecie
ówiczas oni

nie będą się skarżyć na prześlado-

inni na ich fanatyzm,

ciemnotę i wyzysk”,

Tadeusz Dworak, ,
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Składajcie ofiary na Pielgrzymke Akademicką
  

Zbrodnia czy wybryk dziecka?
Niezwykłedzieje podpalenia

W dniu 22 lutego br. wybuchł po- robkiem Renta, Feliksem Suchodol-
żar w stodole Józefa Renta (Trakt skim.
Raduński 7). Ogień szybko przerzu-| Suchodolski od dłuższego czasu
cił się na rezstę zabudowań Renta, był zaręczony z Giertowiczówną i
pochłaniając cały jego dobytek, Stra | został ustalony termin ślubu. Na,
ty obliczono na 11.000 zł. Jako przy |trzy dni przed umówionym dniem;
czynę pożaru poszkodowany podał|ślubu, młodzi zostali zawiadomieni
podpalenie, Iktėrego dopuścił się |przez proboszcza, iż ślubu udzielić
10-о letni Stanisław  Miłaszewicz, |im narazie nie może, gdyż otrzymał
działając rzelkomo z namowy Hele-| anonimową wiadomość, że Sucho-
ny Giertowiczówny. „dolski jest żonaty, przeto zachodzi

Ta ostatnia miała działać z po-|konieczność sprawdzenia tych — @а-
budek zemsty, której było niedosz-|nych.
łe małżeństwo Giertowiczówny z pa| Według wersji

Zbiiża się.27
Z Akademickiego Komitetu Ślu-

bowań  Jasnogórskich w Wilnie o-

 

 pierwiastkowego

 

NEROAa
m

cy, który przesłał na ręce Pielgrzym
ki Akademickiej sumę 557 zł. Komi-

trzymaliśmy następujące komuni-|tet w imieniu całej Wileńskiej mło-
katy: dzieży akademickiej, zapewnia swe

g„|go Nieznanego Dobroczyńcę i Przy-
WSZYSCY AKADEMICY NA  |jaciela, że będzie zawsze walczył o

PIELGRZYMKĘ idejje, którym ślubował na Jasnej
Wzywamy wszystkich  akademi-|Górze.

ków, którzy jeszcze nie zapisali się
na Pielgrzymkę, aby to zrobili w
tych dniach. Cena biletu w obie
strony 16 zł. 55 gr. Jeśli, kto z aka-
demików nie może opłacić tej sumy
niech nie rezygnuje z wyjazdu do
Częstochowy, llecz zwróci się na-
tychmiast z prośbą o pożyczkę do
Komitetu, a jeśli jest członkiem
Bratniej Pomocy, do Sekretariatu
Bratniej Pomocy Płol. Młodz. Aka-
demickiej. Zapisy i składanie podań
w Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24)
wgodz. 13 —15 i 19 —24,

PODZIĘKOWANIE
Alkademicki Komitet Ślubowań

Jasnogórskich  skłałla gorące po-
dziękowanie Nieznanemu Ofarodaw |

Zebranie Stronnictwa Narodowego
Wczoraj przy ul. Mostowej 1 od- zebranych członków mówił dr. T.

było się zebranie Stronnictwa Naro-|Bielecki, wiceprezes Zarządu Głów-
dowego. Było to pierwsze zebranie|nego, o sytuacji politycznej w kraju.
po wznowieniu działalności _Prze- Wczoraj odbyło się też zebranie
wodniczył prezes Zarządu  Grodz-| organizacyjne sekcji młodych Stron-
kiegio, inž. Kubilus. Wobec licznie] nictwa Narodowego.

KAaV KI i i INSK ODZYWKI? AWRTROJA OIS

Kąpielowe, plażowe i

szlafroki, kostjumy, spodenki,
pantofelki, parasolki, ręczniki

oraz kapelusze, amerykanki, prześcieradia, rękawice i nowości
na rok 1937

W. NOWICKI

WITAMY S. N.P.

Studenci Szkoły Nauk Politycz-
nych w Wilnie solidaryzując się z
Młodzieżą Alkadem. U.S.B. postano-
wili wspólnie z nią wziąć udział w
Uroczystościach 22 i 27 maja rb.
Serdecznie Kol. Kol. na tem miejscu
witamy, prosząc o zgromadzenie jak
największej ilości uczestników.

PRZYGOTUJMY SIĘ NA JUTRO

Dziś w piątek 21 maja rb. odbę-
dzie się druga nauka rekolekcyjna i
spowiedź (godz. 18). Wzywamy Mło
dzież U.S.B. i S.N,P. do jaknajlicz-
niejszego przybycia do kościoła Św.
Jana na nabożeństwo majowe.

 

wiino,poleca
wieikaD.P.-M.

 

Echa zjazdu lekarzy żydów _
zjeździe

Lekarzy Żydów w Wilnie uchwalo-|karzy Państwa Polskiego o paragra-
mo 'wylbrać ikomisję koordynacyjną,|lie aryjskim zjazd wileński powziął

Na ostatnim Związku W. sprawie uchwały Związku Le

w której skład wejdą przedstawicie- rezolucję (którą obecnie podano do
le organizacyj lekarzy żydów w War wiadomości) iż lekarze żydzi ze
szawie, Łodzi, Lwowie Krakowie i| Związku nie ustępują i wspólnie z
t. d. lekarzami dentystami wśród  Pola-

Zalddaniem komisji będzie stwo-|ków lekarzy będą prowadzić akcję
rzenie podstaw dla centralnej orga- o reasumpcję przeciwko żydowskiej
nizacji lelkarzy żydów w Polsce. uchwały ostatniego walnego zebra-

nia Związku Lekarzy. (h).u е i

Samobojstwo iekarki
Wiczoraj rano w pokoju zajmowa- łecznej w Wilnie, ub. nocy wystrza-

nym przez ldr. Anną  Dmochowską |łem z rewolweru w serce pozbawiła
przy ul. Słuckiej 15 znaleziono za- |się życia.

strzeloną lekarkę. Ze znalezionych listów, pozosta-
Zaalarmowane władze śledcze,|wionych (prze danatkę, zdołano u-

w wyniku dochodzenia zdołały usta-| stalić, iż powodem samobójstwa by-
lić, iż 34-letnia A. Dmochowska, le-|ła przewlekła choroba płuc i nie-
karka rejonowa Ubezpieczalni Spo-|chęć do życia.  (h).

W lesie Burbiskim zaginęły 2 włościanki
Podczas paszenia bydła w lesie cza z zaścianka Sotniki, była wy-

Burbiskim zaginęły w zagadkowych| bitnie przystojną dziewczyną.
okolicznościach 2 młokie włościanki. Powiadomiona policja wdrożyła

Jedna z nich, niejaka Helena Sko|energiczne poszukiwania za zaginio-
kówna, narzeczona Fr. Zienkiewi-|nemi dziewczętami. (h).

Kontrola paczek żywnościowych
Właldze pocztowe wydały zarzą-, cukierków, zaprawy do ciast, bar-

dzenie w sprawie kontroli paczek|wienia lemoniadi t. d.
żywniościowych, gdyż zanotowano Podejrzane paczki będą otwiera
wypadki, że zamiast artykułów żyw |ne w obecności nadawcy lub odbior-
nościowych, przesyłane są soki o-|cy i kontrolowane.
wocowe, olejki służące do wyrobów Winni oszustwa będą surowo

dęchodzenia, Giertowiczówna  po-
| wzięła podejrzenie, iż doniesienie a-
nonimowe było dziełem Renta. Po-
stanowiła się zemścić i namówiła
10-о letniego Stanisława Miłaszewi-

| cza, by podpalił „stodołę Renta, da-
jąc mu... 28 groszy.

Gierwiatówna została zaareszto-
wana pod ciężkim zarzutem z art.
26 i 215 KK za podżeganie do zbrod-
nie podpalenia.

Wiynik wczorajszego przewodu
w Sąfazie Okręgowym był wręcz re-
welacyjny. Główny świadek oskarże
mia, ów 10-0o letni chłopak, stwier-
dzii, iż zeznania swe w toku docho-
dzenia składał pod presją Renta, W
rzeczywistości sprawa przedstawia-
ia się zupełnie odmiennie. Miiasze-
wicz „zwędził' 28 groszy u matki,
która je miała w rękawiczce.  Po-
biegi do sklepiku i kupił papiero-
sów, którymi podzielił się z koleżką,
Obaj zasielali pod stodoią Renta, by
deiektować się w cichości rozkosza-
mi zakazanego owocu. W, pewnej
chwili, po zrzuceniu niedopałka po-
słyszeli trzask palącej się stomy tuż
pod stodołą. Frzerażeni — coprę-

dostrzeżony przez pastucha Renta,
którego zeznania dały Rentowi a-
sumpt ku temu, by w Miłaszewiczu

z namowy Giertowiczówny.

Gierlowiczówna, będąca pod e-
skortą policyjną, z ulgą odetchnęła
po wysiuchaniu wyroku uniewinnia-
jącego, który zakończył jej gehennę.

Bardzo charakterystycznym było
zachowanie się jednego z krewnych
Renta, który w poczekalni Sądu
zwrócił się do Miłoszewicza, grożąc
mu, że go zastrzeli, jak psa, za takie
jego zeznanie. Dyżurny st. posterun
ikowy P.P. zajście to zanotował i zło
żył meldunek p. prokuratorowi,
wskutek czego sprawa ta zatoczy
szersze kręgi. (mik).

Paszporty do Paryża
W, końcu bm. zostanie ogłoszone

zarządzenie w sprawie wystawiania

paszportów na wystawę paryską.

Paszport ważny na okres 2 tygodni

będzie kosztował 40 zł.

Wiydawanie paszportów będzie się

odbywało w Starostwie Grodzkim.
(b).

TEATR „LUTNIA*.

„JUTRO POGODA"
krotochwila w 3-ch akt. Hopwooda.

Reż. K. Wyrwicz.

Wobec zbliżających się szybkim

krokiem, z racji iście lipcowych ue

pałów, czasów ogórkowych, zamie-

rza nasz miły teatr w śródmieściu,

dla urozmaicenie repertuaru, dawać

poza operetkami i ikomeliami mu-

zycznemi, również | krotochwile,
Pierwszymi takim udatnym i prawdzi

wie _„pogodnym”

jest znana Wilnu, ale bardzo dawno

niegrana farsa Hopwiooda pod po-

wyższym słonecznym tytułem, po-

budzająca widownię do zdrowego hu

morycznego śmiechu.

Ale jakże się tu nie śmiać, gdy

doskonała wdiewilistka, p. Basia

Halmirska, umieściwszy tym razem

poza nawiasem swój śpiew, tak prze

zabawnie w roli zadurzonej w mężu

kobietki mści się na owym małżon-

ku letkiewiczu, „kiompromitując się

na zawołanie, ululana do granic mo-

żliwości, a sekunduje jej z przewy-

bornym humorem, jako nieśmiały,

poczciwy, wstawiony Billy —Karol

Wyrwicz.

Czarujący tenor  Wawrzkowicz,

sympatyczna Kalinowska, Kisiele-

wicz — przyjeciel domu w sztuce, i

fertyczna pokojówka  Lublowska

trzymają drugie skrzypce w tym do-

brze zgranym sekstecie, rozwijają

cym się w zawrotnem tempie, z rze-

telnym humorem i zaraźliwą weso-

łością na tle eleganckich dekoracji,

zwłaszcza dwu pierwszych  alktów.
Trzy numery baletowe pp. Ciesiel-

skich uzupełniają wieczór.

Kto ma małe i większe kłopoty i
troski — a któż ich nie ma?—niech
idzie do „Lutni”, aby mu to prze-  ZE” karani (hb).
szło, a w duszy... wypogodziło się.

; Ё A. K.

 

azej uciekii, lecz Miłaszewicz został|

dopatrywać się sprawcy podpalenia|

eksperymentem;

Kronika
NEKROLOGIA.

szę ś. p. Julii Maciejewiczowej od-
będzie się w dn. 22 bm., o godz. 7-ej
rano, w kościele Św. Jakuba.

Z MIASTA.

W dniu wczorajszym bawiło szereg
wycieczek szkolnych w Wilnie.

ży z Lodzi i Nowogródka, Ogótem
w ciągu dnia wczorajszego bawiło w
mieście przeszio 500 dzieci. (m).
— Pielgrzymka dozorców m. Wil

na do Kaiwarji. Chrześć. Zw. Zawo-
dowy Dozorców Ljomowych zapra-
sza wszystkich dozorców i wzywa
ko wzięcia udziału w ogólnej piel-

maja o godz. 6 rano wyruszy z kość.
św. Ducha.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— N. O. K. zawiadamia swe człon

kinie, iż w dniu 27 bm, weźmie u-
dział w uroczystościach zawieszenia
Votum Jasnogórskiego przez mio-
dzież akademicką, ze sztandarem.
Diatego wzywa do stawienia się na

j miejscu w trójki przed kościołem św.
Kazimierza o goaz. 9 rano.

— Związek Polskiej Inteligencji
Katolickiej. Zarząd Koła Wileńskie
|go Z. P. I. K, komunikuje: W niedzie
ię dn. 23 bm. punktualnie o godz. 12
zebranie sekcji życia wewnętrznego.
W. poniedziatek dn. 24 bm. punktual
mie o godz. 7 wiecz. zebranie ogólne
Prof. dr. A. Wrzosek wygłosi refe-
rat o „Jednym z objawów współcze-
snego neopoganizmu'“.

— Rada Ceniralna Stow. Pań Mi
łosierdzia Św. Wincentego a Paulo
murządziio kwestię uiiczną na rzecz
trzech Przedszkoli, której rezultat
jest następujący: 341 zł. 19 gr. przy-
chodu, a 4 zł. 30 gr. rozchodu, netto
336 zł. 89 gr.

Zarząd Rady Centralnej

— Zebranie Stow. Pań Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo,
W. niedzielę dnia 23-go bm. o go-
dzinie 6-ej wieczór odbędzie się w
sali Sniajiedkich (U.S.B.) walne ze-
branie Stowarzyszenia Pań Mido-
sierdzia św. Wincentego a Paulo.
Sprawozdanie z działalności Stowa-
rzyszenia na polu chrześcijańskiego
mitosierdzia, — Wszystkich  człon-
ków honorowych, czynnych i wspie-
rających oraz sympatyków _uprzej-
mie zaprasza Zarząd Rady Central-
nej.
6 T-wo Śpiewacze „Hasło* w

Wilnie uprzejmie zawiadamia człon
ków i sympatyków, że tradycyjnym
zwyczajem w. dniu 23 maja br. odbę-
jazie się pielgrzymka do Kalwarji.
Oprowadza iks. Aleksander Lacho-

wicz. Msza św. o godz. 6 rano w
kościele po - Bernardyńskiem.

— Z Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Sekcja żeglarska obwodu wileńskie-
go Ligi Morskiej i Kolonialnej urzą
dza przy schronisku w. Trokach
Oiuwarcia Sezonu Nawigacyjnego w

niedzielę dnia 23-go maja 1937 r, o

godz. 12.30. н

Program: godz. 12.45 pokiniesie-

nie bandery; godz. 13 defilada tlotyl

li; godz. 14 — 18 wspólne wyciecz-
ki na jeziora Trockie; godz, 18 dan-
cing w schronisku L. M. i K.

   

— Nabożeństwo żałobne za kdu-|

— Wycieczki szkolne w Wilnie.|

Przybyła liczna wycieczka młodzie”.

grzymce do Kalwarji, która w dn. 23,

   

 

wileńska
SPRAWY ROBOTNICZE.

| — Chrześcijańskie Związki  Za-
'wodowe: Cukierników,  Czeladni-
„ków Rzeźnicko-Wędliniarskich, Do-
jzorców Domowych, Elektromonte-
rów, Fryzjerów, Handlarzy Trzodą

| Chlewną, Kelnerów, Krawców i
Krawczyń, Kuchmistrzów,  Leśni-
lków i Fracowników Rolnych, Mu-
jrarzy i Betoniarzy, Kowali, Mala-
„TZy, Piekarzy, Pracowników  Prze-
mysłu Drzewno-Budowianego, Pra-
czek i Prasowaczek, Cieśli, Monte-
rów Palaczy, — Gazowni i Ślusarzy,
Posłańców, Pracowników  Hotelo-
wych, Rzeźników i Wędliniarzy,
Sprzedawców Gazet, Stolarzy,
Szewców, eńskiej Służby Domowej,

| Dorożkarzy, wzywają swoich człon-
ków, ich rodzin i swoich sympaty-
ików do wzięcia udziału w  piel-
grzymce do Kalwarii w niedzielę 23
maja rb. Zbiórka wszystkich człon-
ków i wszystkich Związków oraz
Centrali Chrześcijańskich  Związ-
ków zawodowych ze sztandarami i
bez sztandarów (jeżeli Związek nie
posiada) jak też i orkiestry wyzna-
czona jest w niedzielę 23 maja rb.
o godz. 6-ej rano w kośc. Św. Du-

jcha. Dla członków  stawiennictwo
nalkazane organizacyjnie,  Stawcie
się wszyscy jak. najliczniej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Aiera w iabryce skrzynek

Wernowa. Przed paru dniami dono-
siliśmy o aresztowaniu pośreidnika -
żyda tabryki skrzynek  Wiernowa
|рой zarzutem proponowania łapów-
(Iki urzędnikowi skarbowemu.
1 W, wyniku dalszego dochodzenia

 
| zdołano ujawnić ałferę w fabryce
"skrzynek Wernowa, wobec czego
|aresztowano zarządzającego  iabry-
jką i buchaltera. Fabryka została u-
|nieruchomiona. 40 robotników utra-
iciło pracę. Dalsze dochodzenie pro-
joy jest pod kierownictwem
jprokuratora Wolskiego. (h).
 

Teair i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj z powodu próby
generalnej nowej premiery —- przedstawie-

nia nie będzie.

Jutro o godz. 8,15: ukaże się nowa

premiera pt. „Jutro niedziela" znanej spół-

ki aktorskiej wiedeńskiej Adlera i Perutza,

w przekładzie Zdzisława Kleszczyńskiego,

w reżyserskim opracowaniu Wł. Czenge-

rego, nowej oryginalnej oprawie dekoracyj-

nej W. Makojnika.

Na niedzielnem popoludniowem

przedstawieniu, po cenach propagandowych

— dane będzie powtórzenie komedii „Zło-

ty wieniec” z odtwórczynią głównej roli

p. Jadwigą Żmijewską w dalszej premiero-

wej obsadzie zespołu.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś z

powodu generalnej próby przedstawienie
zawieszone,

Jutrzejsza premiera w „Lutni“.

Jutro po raz pierwszy w opracowaniu re-

żyserskiem К, Wyrwicz-Wichrowskiego,

świetna krotochwila W. Rapackiego „Ja

tu rządzę”! urozmaicona śpiewami i tań-

cami,

Atrakcją wieczoru będzie występ

społu najlepszych w Polsce rewelersów

kobiecych Irmey-rewelers. Zespół ten u-
dało się pozyskać tylko ma kilka wystę-

pów. Ceny letnie — zniżone.

— Jubileuszowa Wystawa Wojciecha
Kossaka Kasyno Garnizonowe Mickiewi-
cza 13 otwarta codz. od 10 do 18-ej wiecz.

ze- 
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Z za kotar„studio
KONCERT SYMFONICZNY

Z FILRARMONII WARSZAWSKIEJ
dla radiosłuchaczy.

Bardzo zajmująco zapowiada się piąt-

który o godz.

Polskiego
Radia z Filharmonii Warszawskiej. Solistą
koncertu będzie laureat Muzycznej Nagro-
dy Państwowej Bolesław Woytowicz, któ-

kowy koncert symfoniczny,

20,15  transmitują rozgłośnie

ry odegra Fantazję Polską Paderewskiego.
Program symfoniczny. przedstawia się
również interesująco, W czasie piątkowe-

$0 wieczoru wykonane zostaną dwa utwo-

ry polskich kompozytorów współczesnych:
Woytowicza — fragmenty z „Suity koncer-
towej“, oraz Andrzeja Panufnika — „Uwer-

tura koncertowa”. Z kompozytorów ob-

cych usłyszą radiosłuchacze: Symfonię I,
kompozytora rosyjskiego  Szostakiewicza,

oraz „Mathis der Maler“ — Hindemitha.
Jest to tryptyk skomponowany w/g słyn-
nego ołtarza Griinewalda. Gra orkiestra
Filharmonii Warszawskiej pod dyr. M.
Mierzejewskiego. Koncert poprzedzi

godz. 20.00 pogadanka muzyczna pro.

Stromengera.

NOWY ZESPÓŁ REVELLERSÓW
przed mikroionem

W. piątek dn. 21 maja o godz. 16.30
zareprezentuje Rozgłośnia Łódzka  słucha-
czom całej Polski nowy kwartet reveller-

sów, pod dyr. Karola Lubowskiego; dzię-

ki temu, do dotychczasowych polskich re-
vellersów przybywa mowy zespół tego lu-

bianego typu wykonawców lekkiej muzyki,

W koncercie weźmie udział ponadto Ceza-

ry Domke, który na specjalnym instrumen-

cie „radio-skrzypcach' odegra kilka me-

lodyj.
O SPORCIE PŁYWACKIM PRZEZ RADIO

Dn. 21 maja o godz. 18,00 dr. docent

Władysław Dybowski wygłosi przed  mi-

krofonem Polskiego Radia pogadankę pt.
„Pływamie”*, w której zapozna słuchaczy

mie tylko z metodami nauki pływania, ale
również scharakteryzuje sport pływacki z

punktu widzenia kultury fizycznej,

CIEKAWA POGADANKA ROMANA
WRAGI

przez radio,

Dn. 21 maja o godz. 17.50 popularny

wśród słuchaczy prelegent p. Roman Wira-

ga wygłosi pogadankę pt. „Rewolucja czy

kontr-rewolucja*. Będą to uwagi na margi-

nesie ostatnich wydarzeń politycznych i

zmian personalnych w,Z. S, S. R.

W NIEDZIELĘ JEDZIEMY DO WEREK

W niedzielę 23 bm. Rozgłośnia Wileń-

skaorganizuje dla radiosłuchaczy i ich ro-

dzin wycieczkę do Werek i Zielonych Je-

zior. Wyjazd o godz. 8-ej rano do Werek

skąd autobusami nad Zielone Jeziora,

Powrót autobusami na przystań i stat-

kiem do Wilna około g. 7-ej wieczorem.

W wycieczce bierze udział zespół muzyczny
Przewidywany improwizowany *,„weso-

ły podwieczorek”, Na miejscu własny re-

kordowo tani bufet. Wycieczka bezpłatna.

Koszta przejazdu autobusami i statkiem w

obie strony 1 zł. 40 gr. Dla uniknięcia tło-

ku należy zaopatrzyć się w kupony kon-

trolne (miejscówki), które wydaje w piątek|

i sobotę do godz. 20-ej Rozgłośnia P. R.

Mickiewicza 22 — I piętro. Ilość miejsc

ograniczona,

Szczegóły w dzisiejszej pogadance ra-

diowej T. Bulsiewicza pt. „Jak spędzić

święto” o godz. 18.20 i w komunikatach

prasowych.

o 
|
|

 

IRENA MOKRZECKA.

Niacocha
(Nowela)

Nie każda macocha zła, są i do-
bre! Jeżeli panna Dorota wyjedzie—
dodała, 'chcąc zmienić temat roz-
mowy — poproś tatusia, żeby ci
pozwolił na ten czas przenieść się
do nas. Będziesz się bawiła z Janką
i Jurkiem, będzie ci wesoło.
— Och dobrze, dziękuję pani, —

zawołała dziewczynka — nie wiem
tyliko czy tatuś się zgodzi, będzie
mu nudno bezemnie.
— Zgodzi się, poproś go ładnie.

No, (dowidzenia, kochanko muszę
już ucielkać.

Pocałowała ją i wyszła. Bożeńka
zaczęła cię bawić lalkami, ale zaba-
wa jalkoś jej nie szła. Przykucnęła
przy łóżeczkiu swej ulubionej córecz
ki, Basieńki i szeptała:
— Szczęśliwa jesteś, że masz

mamusię. Moja mamusia u Bozi, a
tatuś chce mi dać drugą mamusię,
ale ta druga mamusia, to macocha.
Będzie może dla mnie taka zła, jak
w bajkach niani, a tatusiowi powie,
że to ja jestem zła i tatuś mnie ko-
chać przestanie.

W. tej chwili służąca wsunęła
głowę do pokoju. — Niech Bożenka 
BORA IiRIAAITILSAS TRYSROWСЕИ

dz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznio, z odnoszoniem do domu lub pra

tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł, 1— za

komunikaty sa wiersz druku 30 gr. Za

sobie prawo.zmiany terminu druku

POMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa
CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w

słowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna

ralne miasta i prowincji. 15.30: Dokończe-
nie noweli B. Prusa „Straszno noc”, 15.45:

mowę z chorymi przeprowadzi ks, Michał

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 21 maja 1937 roku.

6.30: Pieśń majowa z wieży Mariackiej.
Gimnastyka. Płyty. Dziennik poranny, Au-
dycja dla poborowych. Informacja i giełda

rolnicza. Muzyka. 11.30 Audycja dla szkół.
11.57: Czas i hejnał. 12.03: Koncert popu-

larny. 12.40: Dziennik południowy. 12,50;

Przyjmuję letników — pog. 13.00: Muzyka

popularna. 15.00: Wiadomości gospodarcze.

15.15: Różne zespoły. 15.25: Życie kultu-

Na listy dzieci z miasta odpowie Ciocia

Hala. 16,00: Pieśni Prowancji, 16.15: Roz-

Rękas. 16.50: Koncert rozrywkowy z Ło-

dzi. 17,00: Warszawa jako stolica Polski —

odczyt. 17.15: Koncert solistów, 17,50: Po-

gadamka aktualna Ryszarda Wragi. 18.00:

Wiadomości sportowe. 18.20: Jak spędzić

święto? 18,25: Zespraw aktualnych w jez.

litewskim. 18.35: Utwory Jana  Sibelitise,

18.50: Przegląd prasy rolniczej, 19.00: W

Musafirchanie (w gospodzie tureckiej) opo-

wiadanie lvo Andre'a. 19.20: Z pieśnią po

kraju — aud. 19.45: Fragment operowy.

20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: Koncert

symfoniczny z Filharmonii Warszawskiej.

ok. 21,00: Dziennik wieczorny i w przerwie

Reportaż z Aten, korespondenta Pol. Ra-

dia. 22.30: Trzy życzenia, skecz T. Mies-

kowskiego. 22.45: Tańczymy. 22.55: Ostat-

mie wiadomości dziennika radiowego.

E aVMa

Giełda zbożowo - towarowa

i Iniarska w Wilnie

z dnia 20. V. 37.
Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 k$

f-o0 wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej

szych ilościach,

Len trzep. stand. Woło-
żyn b. I sk, 216.50 1820.00 — 1880.00
Len trzep. stand, Horo-

dziej b. 1 sk. 216.50 — —

Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216,50 ins — —

Len trzep si „ Tral
| 1 sk.216.50 Т 1800.00 — 1840.00

Len cresany Horodziej b.
1 sk. 303,10 2080.00 — 2120.00

Kądziel Horodziejska b. |

sk. 216.50 1700.00 — 1740.00

Targaniec moczony az0r-

tyment 70/30 1100.00 — 1200.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto I psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

 

įi

Reklama jest džwignią

W złotych: Oi aksM aeaiAK i AS S

Žyto I stand. 696 g/l *) 2475 = 25.25| LETNISKO przy stacji kol, z utrzymaniem.

Żyto II stand. 670 g/l 2 ‚ 24.00 — 24.50| Las sosnowy. Od Wilna 40 minut koleją,

Pszenica I stand. 730 gi) 31.75 —  3225|tudzież organizuje się komplet chłopców w

Pszenica II stan. 710 g/l") 31.00 —  31.50| wieku 9—14 lat pod fachową opieką, oraz

Jęczmień I stand. w Druskienikach ma Pogance pokoje z

` 678/673 gh — — —- |utrzymaniem,  Informacje: Wilno, Zawal-
Jęczmień II stand. 649 g/l — — — |na 1 m. 1. 960(3)

Jęczmień III sz Ai kT IIAITTi,

й 21.00 — 2200 £

Ove Lstad egis 30 T A Pracaposzukiwana
Dwie M atand 450 ZI — 2825 ZDOLNA KRAWCOWA poszukuje pracy
Siemię lniane b. 90%/« tos w miejscu lub na wyjazd od zaraz, Po-

Sad st łocka 11—2, godz. 12—6 pp.

|PSZCZELARZ ogrodnik z długoletnią prak-|

R „|| biurowej, lektorki, sekretarki, й

BORY. 200 M odległościach powyłój domu, kasjerki, Może złożyć niewielką

200 klm. kaucję. Łaskawe zgłoszenia do „Dziennika

| Wileńskiego" pod „Uezciwa“.

 

Giełda warszawska
z dn. 20, V, 37.

Dewizy:
Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
FRmsterd. 290.60 = 291.32
Londyn 26.11 26.18
N. J. czeki 528'|, 529 i pół
Paryż 23.57 23.63
Praga 18.38 18.43

Akcje:
Bank Polskiż100.50  101..50

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 64.00

2 64.50
58.50

kolejowa =
dolarowa 53.00 kupon „15.10
premj. dolarowa 38.75
stabiliz. 368,00 _ kupon 17.22
konsolid. 54.25 54.00

waluty:
Dol. amer. 528i4pół 526
Marki niem. 124.00 122.00

EISSTSS

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój 14
akiai S
MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią, słoneczne
do wynajęcia od 1 czerwca. Karaimska 4-2.
Informacje mieszk, Nr. 1. (3)

DO WYNAJĘCIA 2-u pokojowe mieszka-

”
proc. konwersyjna

”

-
О

”
”
”
”

nie z pokojem dla służby i wygodami
zł, 70 miesięcznie, Ul Mickiewicza 19.
Wysoki parter w dziedzińcu.  Portier|
wskaże, 994

POKÓJ Z WYGODAMI do wynajęcia, uli-
ca Przejazd Nr. 16 Antokol (domy urzędni-

cze) obok kościoła Piotra i Pawła.

A i cmcd вна НАЫ

Letniska
LETNISKO w Kolonii Magistrackiej, ślicz-
na miejscowość, las sosnowy, do rzeki 500
metrów, Od 1 czerwca do wynajęcia, Do-
wiedzieć się: ul. Karaimska 4 — 2 (Zwie-

rzyniec) (3)

 

PILNOWANIA MIESZKANIA, do dzieci,
lub do posługi przy małej rodzinie poszu-

kuje starsza osoba. Rekomend. b. dobre.

Mostowa 3 (sklep spoż.) lub zgłoszenia do
adm. „Dz. Wal.“ dla M. W. 8

tyką pszczelnictwa i ogrodnictwa, po
kuje pracy ogrodnika, może przytem zająć

się dozorowaniem lub inną pracą dodatko-

wą, być zakrystianem. Dobre świadectwa

Wilno, ul. Zakretowa 42 m. 1-a dla M.S.S.

Michał R. щ (3)

PILNOWANIA mieszkania lub na przycho-

dzącą poszukuje kobieta uczciwa, pracowi-

ta. Adres w adm. „Dz. Wil“.
Vas T i PE ZCA

INTELIGENTNA pani poszukuje posady

996—2

OSOBA w średnim wieku, poszukuje posa-

dy gospodymi, zna się dobrze na gotowaniu,

mleczarstwie i hodowli drobiu. Chętnie na

 
   

2

idzie na obiad. Tatuś przyjechał i
śpieszy się bardzo, bo zaraz musi:
znowu jechać.

Bożenka westchnęła i wesołym

krokiem weszła do pokoju jadalne-

$о. Pocałowała ojca w rękę i ci-

chutko i grzecznie usiadła na swo-

jem miejscu.

Mecenas spojrzał na nią badaw-

— (Co tobie, dziecko?
— Nic tatusiu.
— Dlaczego jesteś taka bez hu-

moru. I panna Dorota zamyślona. Co
się stało?
— Mamy obie z Bożenką wiel-

kie zmartwienie, odrzekła nauczy-

ciellka. — Matka moja chora, Chcia-

łam właśnie prosić pana mecenasa
o urlop, A Bożenka martwi się z

powodu mego wyjazdu.

— Hm, oczywiście, pani musi po:

jechać, ale co będzie z Boženiką, dc-

prawdy mie wiem.

— Była pani sędzina Kobylit-

ska — odezwała się dziewczynika —

i prosiła żeby tatuś pozwolił pobyć

czo

 

Polskie Kino Dziś po raz pierwsz

W rołachgłównych: Marika Rókk,

TEATR POPULARNY

„NOWOŠCI"
Ludwisarska 4

Rewelersów „JOLLY BOYS“

Dziś w piątek
25 maja r. b.
wspaniałej rewii w 2 częściach, 20 obrazach p.t.

y w Wilnie szampańska komedia muzyczna p

Światowia| „CZARDASZ, TOKAJ, MIŁOŚĆ”
Hans Stowe ii Paul Kemp

Cygańskie melodie. Węgierskie tańce. Miłość porucznika huzarów. Wyśc igi

Wielka premiera

folio... Tu Kulczycka!
Udział bierze cały zespół z Janiną Kulczycką na czele oraz nowozaangażowany Chór

Poczatek o godz. 7 i 9.15 wiecz.
 

HELIOS |
w arcydziele wszech-
światowej sławy

Reż. STERNBERGĄ.

Dziś nowa edycja 1337 r.

Marlena Dietrich i Gary Cooper

„Marokko“
Nad program: ATRAKCJE i AKTUALIA
 

Nieodwołalnie

1) Koronacja

JUTRO PREMIERA.

Bożyszcze
milionów

 

ischias i t.p. skutecznie

 

CZENELELEELIELILI
ŚW. JAŃSKA 5

NOWY CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP
KONFEKCJI DZIECIĘCEJ

„Oros'
poleca duży wybór ikapeluszy, ubra-

nek i sukienek

CECECCCEEELNELE

|
|

ERROL FLYNR

ZIELONY SYGNAŁ

 

ULGA DLA CIERPIĄCYCH!
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach,

„Embeta - Stawolit"
Mgr. W. PAŻDZIERSKIEGO

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz.

 

| bez

|br

ostatni dzień

króla Jerzego VI,
2) TONI z WIEDNIA

Nowa aktorska rewelacja
po raz pierwszy
w wielkiej współ-
czesnej roli p. t.:

wg. słynnej
powieści

C. Douglasa
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działa nasiaranie
Rej.

Nr. 39
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DLA KILKU

bardzo ubogich stu-
dentek, głodujących i

środków do ч-
trzymania prosi o u-
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w. DOWGIRŁŁO
ul. Ś-to Jańska 6 anie, obuwie i żywi

ność — Caritas ul. tel.22-35.
Zamkowa 8. PUPE  
 

Nauka Kupno i sprzedaż
 

NA WAKACJE wyjedzie nauczycielka

francuskiego: konserwacja, teorja w zakre-

sie ośmiu klas, muzyka, Objazdowa 4 m. 1.

Od 1i-ej do l-ej. 964—3|

STUDENT U. S. B. udziela lekcyj w zakre-

sie gi jum humanistycznego (z j. niem.

Zgł. sub. ytor“ Sa |

WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze nauczy

ciela na miesiące letnie, Przygotowuję w

zakresie gimnazjum humanist. (język nie-

miecki), Warunki do omówienia. Zgłoszenia!

do adm. „Dz. Wal.” sub. „Student U.S.B. z

wieloletnią praktyką”. (4)
WDK

INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-

chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium

Szkoln),
STSTTTEROILSS

Dzieržawy

|DO WYDZIERŻAWIENIA OGRÓD: agrest,
 

  wyjazd. Adres w administracji.

Mecenas skrzywił się lekiko.

— А co będzie z tatusiem, zo”

stawisz go samego? — zapytał.

Kiedy tatuś mało jest w: do-

mu. Albo w sądzie, ałbo u mojej

przyszłej macochy.
Twarz Wołłowicza drgnęta, $ę-

ste brwi jego ściągnęły się. Spojrzał

pytająco na p. Dorotę, lecz ta wzru-

szyła ramionami.

‚ — Кю с powiedział, że panna

Wandzia bedzie macochą? — zapy-

tał.
odrzekłoPani sędzina —

dziecko szczerze.
— Aha, mruknął. Idę teraz. Wie-

czorem dam pani i Bożence odpo-
wiedź. Do widzenia.

X

Panna Wanda Zembrzycka skoń-

czyła poprawianie zeszytów szkol-

nych, wstała, wyprostowała silne,

wygimnastykowane ramiona. .

— No, dzięki Bogu praca ukoń-

czona. Od jutra rozpoczynam urlop.

A niedługo już zostanę żoną Leona.

Szkoda, iże dotąd nie poznałam jego

córeczki, nie rozumiem, dlaczego

Leon nie przywiózł mi jej ani razu—

myślała.

Pochyliła się mad biurkiem i

wpatrywała się w dużą, gabinetową

podobiznę Wołiowicza. Z fotografji

ujrzała twarz — mądre szare oczy,

maliny, jabłka, Wilno ul. Sadowa 21 m. 5.

—Przystojny jest, mój Leon dro-

gi — szepnęła.

— Nie zato go jednak kocham,

mie zato.

Usiadła i pogrążyła się w marze-
niach. Poznali się zupełnie przypad-
kowo. Kuzynka Wandy wytoczyła
sprawę dzierżawicy swego majątku

za madużycia i poprosiła Wandę,

aby poszła z nią do adwokata. Już

wtedy, przy pierwszem spotkaniu

poczuli do siebie sympatję. Jego po-

ciągnęło do niej, jak mówił później,

pewne podobieństwo Wandy do
zmarłej żony, ją — sama nie wie-

działa co. Potem Wanda, na prośbę
kuzynki, zachodziła parę razy do

Wioitowicza, potem on zaczął coraz
częściej przyjeżliżać do Werenowa,
aż wreszcie któregoś wieczora 0-

świadczył się jej, pokazał fotografię

córeczki i prosił o trochę serca dla

małej sierotki. Wandzia już kochała

tą-śliczną dziewczynkę,

—_- Postaram się być dla niej

prawdziwą matką — myślała z tkli-

wością.

—- Jeżeli będę miała własne

dzieci, Bożenka nigdy, nigdy nie od-

czuje różnicy.

Rozmyślania jej przerwał sygnał

auta.

— Czyżby Leon? Miał przyje-

U LE rys. „Dodana” i inne, Miodarka
itp. sprzęt sprzedaję; organizuję pasieki,
doglądać mogę pszczoły. Legionowa 43—1,
tamże sprzedaje się dom z ogrodem.

KOLONIA DZIEKANISZKI 6 ha gm. Mic-
kuny, pow. Wil. - Trocki do sprzedania.
Dowiedzieć się: Zw. Zawod. Drobnych
Rolników, Wilno, J. Jasińskiego 5—5 lub
Sudurkiewicz Ignacy, Łożniki gm. Micku-
my, albo Sudnikiewicz N. Wilejka, Wierz-
by 22. 983(2)

DOM MUROWANY, solidnej budowy o
2-ch 5 i 4 pok. mieszk, i sklep z mieszk.
w okolicy Ostrej Bramy do sprzedania.
Dochód roczny 10%, Cena 18 tys. zł. go-

tówką, długu bank. 4 tys. Inform.: Mickie-
wicza 46—9 godz. 3—4 PP. 992

DO SPRZEDANIA: dwa łóżka na kanadyj-
skich siatkach z materacami włosianemi,
łóżko żelazne, zegar ścienny, etażerka,

obrazy olejne i „Przewodnik Katolicki"

roczniki 1935 i 1936. Oglądać od godz. 12

do 1. Mostowa 19 m. 6.

WI
IAE KITSTSS

zawolala— Leon, naprawdę,
Wanida radošnie.

Mecenas podszedł do narzeczo-
nej i wziął w objęcia. .

— Mam z tobą do pomówienia,

jedyna nie wiem, czy się zgodzisz
na mój projekt?

— Zgodzę się na wszystko, co ty

uważasz za dobre,
— Tak mi wierzysz?

—— Wierzę ci — odrzekła poważ-

nie.

Gdy w parę godzin później me-

cenas powrócił do domu, Bożenika

wybiegła na jego spotkanie. >

— Tatusiu, co tatuś odpowie

pannie Dorocie i mnie? — zapytała.

—— Zaraz, zaraz, niecierpliwa fi-

guro — śmiał się Wołłowicz — po-
zwól mi usiąść.

— Bożenka skwapliwie
nęła ojcu krzesło.

— Więc słuchać, mała — mówił

mecenas siadając.
— Panna Dorota może jechać

jutro rano, jeżeli chce, tatuś znalazł
następczynię na czas jej wyjazdu.

— To ja nie pójdę do Janki i

Jurka? -
Nie byłoby ci

przysu-

—Na stałe nie.
tam dobrze, czułabyś się obco. Dzie-

ci mogą do ciebie przychodzić w od-

wiedziny i ty możesz tam pójść.  orli nos i piękne, nieco dumne usta. mnie u ni

1, czynna od go

WSI I TI S LI TI

ogłosnea!
mum, jednoszp., nekrologi 40 gr.

ła cyirowe i tabelaryczne o 25*/s drożej, Die pozzukującysh pracy 50%

egłoanoś | nie przyjmuje zastrzeżeń smsiejsem

chać jutro? . Rozległo się pukanie ć

wszedł Wołłowicz. |

   

esyiką pocztową zł | 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą sł, 6—

xa tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłosrenia w dziale ogłosneniowym sa

(D. c. n.)
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