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Noc 22 czeroca 1936 r. w Myśleniench
Czy ludzie Doboszyńskiego pobili starostę?

KRAKÓW 26.5. W. 7-ym dniu
procesu o najście na Myślenice ze-
znają w dalszym ciągu świadkowie
oskarżenia,

Kom. Szechiński, przodownik
Pająk i przod. Brożek opowiadają
szczegóły zatrzymania niektórych
osikarżonych i twierdzą, że nie sto-
sowali ani przymusu, ani teroru
podczas badania.

Wincenty Orlicki, przod P. P. z
Myślenic zeznaje, obudził go nad
ranem post. Małecki, zawiadamiając
o wypadkach. Małecki był ranny i
krew ściekała mu z głowy. Świadek
udał się do lokalu posterunku, któ-
ry był zdemolowany. Karabiny zo-
stały, zabrane. Również brakowało
rewolwerówi amunicji. (W pokoju,
śdzie spał post. Małecki, szyba był:
przestrzelona.

Michał Kanik, st. przod, P. Р.,
komendant posterunku w. Myśleni-
cach zeznaje, że stan posterunku
wynosił 8 ludzi. W; dniu zajść świa-
dek wrócił o godz. 1-ej do domu
Q godz. 3-ej zaalarmowało go moc-
ne pukanie w okno. Był to post.
Maiecki. Wszedłszy przez okno, nie
mógł wymówić słowa. Gdy trochę
ochionąi, zaczął opowiadać, radząc
Kanikowi by uciekał, Kanik ubrał

postanowił jak-
najszy 2

Po drodže spotkat oddziały po-
ścigu. Dalej opisuje przebieg akcji
pościgowej oraz starcie pod Porębą.

Na pytanie przewodniczącego
świadełk twierdzi, że zabrano mu 25
zł. z posterunku, wieczne pióro,
szkiełko powiększające i pieczątkę
osobistą. Wiszystko to znaleziono
przy Pałce. Co do ilości karabinów,
zabranych z posterunku, liczby nie
pamięta.

Na pytanie prokuratora twierdzi,
że pierwsze strzały do policji padły
ze strony oskarżonych. Strzałów
tych, było około 100.
Na pytanie obrony co do jego roz-

mowy ze starostą twierdzi, iż sta-
rosta skarżył się, że w czasie naj-
m na jego mieszkanie został po-
ity.
Bo przerwie zeznaje Stefan Ma-

łecki posterunkowy P. P. z Myśle-

nic. W. nocy, w której było najście
na Myślenice pełnił do godz. 23

służbę poczym położył się spać. O-

budziło go mocne walenie w
drzwi. Po uchyleniu ich, usłyszał

okrzyk „hura”. Drzwi zostały gwał-
townie pchnięte. Jednocześnie wpad
ło 3 mężczyzn z bronią w ręku. Wy-
soki mężczyzna uderzył go wów-

czas, jak mu się zdaje, drucianą

MORSZYN-ZDRÓJ
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szpicrutą w głowę z prawej strony.
Świadek zalał się krwią i stracił na
chwilę przytomność, Gdy się ocknął
|zauważył, że jest trzymany z dwuch
stron za ręce. W. tym czasie niezna-
jomi plądrowali. łecki widział,
jak jeden z nich rozbił szaię z bro-
nią poczył chwycił jeden mauzer i
strzeliłw okno na próbę. Inni wdarli

kancelarii  demolując ją

wysoki mężczyzna i przeprosił go
za to, że został rzony.
dział przy tym, że „są narodowca-
mi”. Rozpytywał się o broń zapaso-
wą. Na pytanie przewodniczącego
czy mężczyzna ten mówił, że
wolno bić, świadek przypomina, so-
bie, że istotnie, gdy w sieni rozle-,
gały się okrzyki „zabić”, „zastrze-,
liė“, mężczyzna powiedział „nie
wolno bić".

Przew. prosi świadka 0 rozpoz-
nanie wśród oskarżonych tych, na
których już poprzednio wskazał.
Świadek _wsikazuje ma Andrzeja
Płonkę i mówi: „to pan Płonka, on

uderzył mnie szpicrutą i zadał ra-
nę“.

Następnie zeznaje Władysław
Świech, strażnik miejski z Myślenic.

nie.

miejskiej. Wtedy wpadł do niego
niejaki Kuehnreich, alarmując o
wypadkach, wiobec czego szybko
udał się na rynek, gdzie zobaczył,
że jacyś mężczyźni demolują sklep
Goldsteinowej. Ruszył natomiast na
posterunek P. P. Po drodze spotkał
gromadę napastników uzbrojonych
w karabiny i rewolwery. Grupa ta
chwyciła go i rozbroiła, po czym
kazano mu iść z sobą, Po przyjściu
na rynek widział obraz dokonywa-
nego zniszczenia. Dowódca niezna-
jomych mówił do swych ludzi: „nisz
czyć wszystko co żydowskie, lecz
nie bić i nie rabować”, Świech opo-
wiada, grupa zobrała go z sobą i ru-
szyła w stronę mieszkania starosty.
Co się tam działo nie wie, stał bo-
„wiem na ulicy. Następnie udano się
iw dalszą drogę w stronę szosy. Po
|drodze zniszczono jeszcze jedną pie
|karnię żydowską. Dopiero w odleg-
łości 3 za miastem zwolnio-

| no $0.

Po zeznaniach tego świadka, o-
jbrona postawiła wniosek o wezwa-
nie ma świadka sędziego śledczego
dr. Zawadzkiego, lktóry prowadził
dochodzenie 'w sprawie. oskarżo-
nych, na okoliczności śledztwa. Pro-

WARSZAWA 26,5. Pod prze-
wodnictwem wicepremiera  Kwiat-
kowskiego odbyło się 26 bm. posie-
dzenie komitetu ekonomicznego ,mi-
nistrów celem przyjścia z pomocą
dotkniętym klęską gradów i powo-

rozpoczęła się nadzwyczajna
zgromadzenia Ligi Narodów.

wodniczącego Rady Ligi p. Queve-
do dolkonano wyboru członków ko-
misji ratyfikacyjnej pełnomocnictw.

Po odczytaniu raportu komisji
zabrał głos pierwszy delegat Polski
min. Komarnicki, który oświadczył,

PARYŻ 26.5. Na zebraniu 133
przewodniczących Izb Handlowych
Francji uchwalono rezolucję, będącą odzwierciadleniem nastrojów  fran-
cuskich sfer gospodarczych. Rezo-
lucja wzywa rząd, by: przedsięwziął

Po północy poszedł do wartowni| kurator przyłączył się do wniosku. wszystko zarządzenia celem  za-

 

Przed nowym atakiem na Bilbao
Gen. Franco oswobodził jeńców z brygady międzynarodowej

SALAMANKA. 26.5.  Tutejsza
stacja radiowa donosi, że rząd gen.

Franco wystosował do Ligi Naro-

dów. notę, w której zawiadamia, że

reprezentant rządu w Walencji nie

może występować w: imieniu naro-
du hiszpańskiego. Nota wylicza mor-
derstwa i gwałty popełnione przez
wojska rządowe i zapewnia, że tego
rodzaju postępki uniemożliwiają rzą-

dowi w Walencji mianowanie repre-

zentanta, który mógłby być uzna-

nym przez zgromadzenie narodów
cywilizowanych.

WALCZYŁ ZA SŁUSZNĄ
SPRAWĘ

BILBAO 26.5. Agencja Reutera

donosi, lże skazany wczoraj wieczo-
rem na śmierć młody pilot niemiec-

ki Hans Wandel jest już trzecim

skazanym na śmierć lotnikiem nie-

mieckim. W] czasie przewodu sądo-

wego Wandel zapytany o motywy,

Które skłoniły go wzięcia udziału

jako ochotnika w walkach hiszpań-

skich oświadczył, iż uczynił to ce-
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rbisu.

Straty po ostatnich burzach
wynoszą kilka milionów złotych

KARTUZY. 26.5. Obecnie usta-

lone zostały szkody po nawałnicy
śradowej w „Szwajcarii Kaszub-

skiej, obejmującej pow. kartuski.|

Szkody wiynoszą 50.000 zł. Znisz-
czonych zostało
poza tym 750 ha żyta, 100 ha owsa

i 150 ha kartofli. 7 dróg powiato-

wych najwięcej zniszczona jest dro-
orazga Wiyczechowo — ino,

szosa — Kolonia.

1000 ha oziminy, |

kartuski otrzymał 50.000 zł. w na-
turaliach, jako pomoc doraźną dla
poszkodowanych.

OLKUSZ 26.5. 25 bm. specjalna
komisja oszacowała szkody, spowo-

dowane przez burzę i powódź w

pow. olkuskim w nocy z soboty na|

|niedzielę w wysokości 2.501.982 zł.,
ogółem grad i burza zniszczyły za-
|siewy na przestrzeni 10.273 ha.

„lem zwalczania komunizmu, W: dniu
(2 kwietnia opuścił on samolotem
„Berlin udając się przez Rzym do
| Sewilli. Rekrutację Wandla: prze-
|prowadził w Monachium jakiś nie-
znany: mu osobnik. Zapytany przez
sąd czy ma coś do oświadczenia na
swoją obronę Wandel oświadczył z
dumą, że walczył za słuszną sprawę.

PJ
Kronika telegraficzna
— Rumuński następca tronu J. K. W.

ks. Michał przesłał pod adresem Pana Pre-
zydenta R. P. depeszę dziękując za przyję-
cie i zapewniającą o niezatartych wspom-

nieniach 0 pobycie w Polsce i polskiej
młodzieży harcerskiej. Wczoraj ks, Michał

| powrócił do Bukaresztu.

— Wczoraj rozpoczęły się w Krako-
wie dwudniowe uroczystości jubileuszowe,

związane z 25-leciem istnienia Syndykatu

Dziennikarzy Krakowskich.

— Dn. 26 bm. odbyła się w Rember-
towie uroczystość poświęcenia i wręczenia

sztandaru batalionowi strzelców, uiundowa-

nego przez społeczeństwo powiatów: war-

szawskiego, mińsko-mazowieckiego i ra-

dzymińskiego.

— W Sorokach nad Dniestrem obsunę-

ła się ziemia. Niektóre domy pozapadały

się do połowy w ziemię, inne się rozpadły.

Ziemia osunęła się o metr na przestrzeni

około 10.000 m. kw.

— Zmarł w Pradze znany polityk cze-

ski, pierwszy premier republiki Czechosło-

wackiej dr. Karol Kramarz przeżywszy

lat 76.

— Ommibus, kursujący na linii Włocław:

— Szczecin zderzył się z pociągiem towa-

rowym niedaleko Pakulent. Liczba rannych

wynosi 28 osób, Szkody materialne są

znaczne,
— Firma „Rudoli* z Chorzowa, która

prowadzi roboty wiertnicze na polach wsi

Gorenice w pow. olkuskim  natrafiła na

głębokość 10 m, na dość bogate złoża rudy

żelaznej. Е
— W dniach od 27 do 30 maja r.b, od-

będzie się w Poznaniu zjazd członków

międzynarodowego biura radiofonii  kato-

lickiej. Biuro wspomniane jest centralą

katolickiego ruchu radiowego w całym świe

cie i ma swą siedzibę w Amsterdamie, 

GEN. FRANCO OSWOBODZIŁ
JEŃCÓW

LONDYN 26.5. Reuter donosi z
Salamanki, że gen. Franco zwolinił
wszystkich wziętych do niewoli cu-
dzoziemców brygady międzynarodo-
wej, którzy znajdują się obecnie w
Salamance i zostaną wysłani obec-
nie zagranicę.

BOMBARDOWANIE ALMERII

ALMERIA 26,5. Korespondent
Havasa donosi, że onegdaj wieczo”
rem Almeria bombardowana była
kilkakrotnie przez samoloty -
wstańcze, które zrzuciły 25 bomb o
wielkiej sile wybuchowej. Jedna z
bon:b eksplodowała nie daleko — о-
krętu angielskiego ,„Greated', kitó-
rego kadłub został przedziurawiony.
Statelk ten miał zatonąć.

PRZED NOWYM ATAKIEM

VITORIA 26.5. Agencja Havasa
donosi, że oddziały gen. Mola prze-
prowadziły wczoraj „konsolidację
swych pozycyj, przygotowując się
do nowego ataku. W: obszarze poza-
frontowyc panowała również oży-
wiona działalność. Pozycje artylerii
i kolumny amunicyjne zostały prze-
sunięte naprzód. Lotnictwo powstań
cze 'w oczekiwaniu decydującego
atakiu (przeprowadziło w dalszym
ciągu dzieło niszczenia pozylcyj nie-
przyjacielskich.

ców Karwi, Jastrzębiej Góry, R
zewia, Wielkiej Wisi niezwykłe zja-

mich świetlanych kul,

silnie promieniować, zaczęły:
|
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700 tys. zł. dla dotkniętych powodzią
przeznaczył komitet ekonomiczny ministrów

dzi gospodarstwom rolmym na tere-
nie województwa kieleckiego, kra-
kowskiego i pomorskiego. Komitet
ekonomiczny postanowił  przezna-
czyć doraźnie dotacje mna pomoc
siewną w. kwocie 700.000 zł.

Polska uznaje Imperium Italii
Otwarcie nadzwyczajnej sesji Ligi Rarodów
GENEWA 26.5. Dziś o godz. 11, iż kiwestia pełnomocnictw Abisynii

sesja| jest dla Polski załatwioną przez sa-
mio życie. Głos ten oznaczający u-

Po krótkim przemówieniu przer| znanie Imperium Italii wywołał wie-
le komentarzy.

Następnie odbyły się wybory
przewodniczącego zgromadzenia,
Wybrany został 46 głosami na 49
głosujących minister. spraw  zagra-
nicznych Turcji Ruszti Arras.

Przedstawiciele handlu Francji
przeciw dyktaturze socjalistów i komunistów

pewnienia swobody pracy wobec u-
stawicznych zamiarów ze strony
organizacyj zawodowych, zmierzają-
cych do wprowadzenia monopoiu
przyjmowania i wydałania robotni-
ków. Zebrani wypowiedzieli się da-
lej za uczynieniem ustawyo 40-go-
dzinnym tygodniu pracy w handlu
(detalicznym bardziej elastyczną i
nalkoniec zwrócili si ędo rządu, by
zapewnił mormalną obsługę stat-
kom w portach francuskich, gdyż
unieruchomienie irancuskiego han-
dlu morskiego naskutek ostatniego
strajku robotników portowych szko-
dzi niesłychanie prestiżowi  francu-
skiej marynarki handlowej.

Sowiety
za barbarzyństwem
LONDYN 265. Na plenarnym

posiedzeniu komitetu nieinterwen-
cyjnego w Londynie postanowiono
projekt wycofania ochotników z
Hiszpanii przekazać 27-miu rządom,
biorącym udział w układzie nieinter
wencyjnym celem wypowiedzenia
się. Ponadto komitet debatował nad
sprawą 'wystosowania do obu stron
walczących, następujących  propo-
zycji: 1) wezwania o stosowania bar-
dziej humanitarnych metod walki,
celem uniknięcia ofiar wśród cywil-
nej ludności, 2) zalecenia nie brania
zakładników, 3) wezwania do nie
bombardowania z powietrza miast
otwartych.

Z wyjątkiem delegata sowiecki.
go, wszyscy inni delegaci zaakcep-

towali w zasadzie opracowany pro-

jekt.

Napad na dziennikarza
MOSKWA 26.5. 25 bm. dokona-

mo na drodze Kijów — Czernichów

mapadu na korespondenta PAT-icz-
mej Feliksa Haczyńskiego, który je-
chał samochodem wraz z Łagodą, urzędnikiem ambasady polskiej
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Niezwykłe zjawisko niebieskie
nad Morzem Polskim

JASTRZĘBIA GÓRA 26.5. Nad przeobrazić się w smugi świetlne

brzegami otwartego Bałtyku zaob- trójkątnego kształtu. Zjawisko trwa

serwowane zostało przez mieszkań- | ło około 20 minut i znikło nagle, jak
Ro-|nagle pojawiło się. Ponieważ dosko-

nale było obserwowane na północ-
wisko atmosieryczne nad morzem| nej części firmamentu, możliwe jest,

polskim, w postaci dwóch  olbrzy-| że ma ono związek z zorzą polarną.
złączonych|Charakterystycznym było, że odbiór

pasmem świetlanym koloru  fioleto-|radiowy był bardzo silnie zakłócony
wego. Potężne kule w pewnejte w czasie trwania osobliwego zjawi-

y|ska.
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Polska musi depedziė Niemcy I Erancje»

Q rozwój nauki o
Kto śledzi rozwój stosunków na

Zachodzie, kto obserwuje ogromny
rozwój niemieckiej _ „Wehrwirt-
schaft” oraz rozwój nauki o gospo-
darce wojennej we Francji i w An-
$lii, tego dziwić musi, że w Polsce
nowa ta dziedzina wiedzy wogóle
nie istnieje. Nie należy przypuszczać
że narodziny tej wiedzy dokonały
się w Polsce za zasłoną tajemni-
czych 3 liter „o. t. w.” (ochrona ta-
jemnic wojskowych), gdyż 1) naro-
dzin takich mie można by, ani też
nie potrzeba by zataić, tym bar-
dziej, że 2) za granicą wiadomości o
powstaniu i postępach nauki o Śo-,
spodarce wojennej są podawane do cji
wiadomości publicznej, czy to w pra
sie, czy w literaturze fachowej, czy

„gospodarce wojennej”
wreszcie (w spisach wykładów na|
wyższych uczelniach.

naukowego mobilizacji gospodarczej
jest w Polsce tym  dziwniejszy, że
sprawy obrony narodowej są u nas
powszechnie doceniane, czego do-
«wodem choćby wielka ofiarność na
cele związane z obroną narodową.
Na gruncie spraw przygotowania się
do obrony niezależności państwa i
nietykalności naszych granic społe-
czeństwo polskie jest jednomyślne i
owiane najlepszym duchem patrio-
tycznym. Dlaczego więc dziedzina
naukowego przygotowania mobiliza-

gospodarczej leży odłogiem?
Szczerze mówiąc: nie znamy przy-
czyn tego zjawisika. 

  

. jest wiedzą praktyczną, | : : .Brak maležytego przygotowania|dzo młodą, jednak o wyraźnie zary- |Swoje przepiękne i niezwykle długie | swoim legatem a latere na wspom-sowanych granicach, celach i zada- | 9iSmo apostolskie z dnia 3 maja b. r., jniany kongres.niach. Zazębia się ona o cały szereg|WYStosowane do Kardynała Pryma-,

w naszym kraju
Nauka o gospodarce wojennej

choć bar-|

dyscyplin naukowych poczynając od| sa Polski w sprawie Międzynarodo-|zwylkłą życzliwością dla
teorii ekonomii, poprzez geografię.W2Ś0 Kongresu Chrystusa Króla wgospodarczą, nauki techniczne, tech|Poznaniu, Ojciec Święty osobnym
nologię, aż po naukę statystyki. |

Jej celem głównym jest: przewi-|
dzieć skutki gospodarcze, jakie po-|
ciągną za sobą działania wojenne i
wskazać sposoby takiego nastawie-
nia gospodarstwa narodowego, aby
ono mogło skutecznie

 

współdziałać |
z armią w zdobyciu zwycięstwa;| J ' 1przy tym współdziałanie między e-| dwuch kobiet. Willy Reed, który u-
konomiąi armią powinno byćpo-| siłował zbiec, został zastrzelony.
dzielone na okresy: pokojowy i wo|

2 mia Ars „ |jenny. {
® е [Е,[е ррар ё Га ie e je ys pe e Ie ie je Es Powołanie .do życia w Polsce

я - nauki o gospodarce wojennej nie po-Słońce, powietrze, woda i Ty! — ale: winno _nastręczać _ poważniejszych|
i {w kostlumie kąpielowym i spodenkach plażowych, ®

szlafroczku;jedwabnym malowanym od zł. 20 —
Kapeluszu lub „amerykance"

kupionych w firmie

i pantofelkach

   
    

  

 

  
   

J KŁ0D EcK ZAMKOWA 17 korzystać doświadczenie zdobyte| cza w Ikantonach Szwajcarii central-
z s tel. 9-28 za granicą. į nej. Burza spowodowała. znaczne

1 Pozostaje jeszcze drugie zagad-| szkody w zasiewach, oraz w drze-FEEFEFEFFEFPOFFEFEFFEFEFEGEFFEE    nienie do omówienia.
fblem przygotowania młodzieży do' miejscowościach z korzeniami i zry-
adań gospodarki

trudności, gdyż dorobek tej wiedzy!
np. w Niemczech jest ogromny. Nie!

т potrzeba by więc wykonywać robót! tonów Szwajcarii dochodzą wiado-
pionierskich, poszukiwawczych, eks-! mości o
perymentalnych, skoro możemy wy-| burzy, jaka rozszalała się,

Jest nim pro-| wach wyrywając je
&

° . |„Times 0_obecnych stosunkachее
& ооы W „CZerwonym raju“

Dziennik londyūski „Times“ za- w Mioskiwie.
początkował cykl artykułów o So- cych mauzoleum Lenina

 

Każdy ze zwiedzają-
jest skr Nowa metoda litwini

Mianowanie ks. Kardynała Prymasa legatem
apostolskim na kongres Chrystusa Króla

w Poznaniu
POZNAŃ. 26.5.  Uzupełniając |mianował iks. Kardynała Prymasa

Qba pisma papieskie tchną nie-
Polski i

w przywiązują ogromną wagę do kon-
li- gresu poznańskiego.

stem odręcznym z dnia 16 b. m. za-

Samosąd nad trupem
Onegdaj Bainbridge w Stanie zwłoki negra, które przywiązano do

Georgii zatrzymano murzyna Willy samochodu i ciągnięto wokoło jed-
Reed, oskańżonego o zamordowanie |nego z placów, a następnie spalono

na stosie. Miejscowa nieliczna poli-
cja była bezsilna, wobec  rozwście-
czonego motłochu.

!

Popołudniu tium wtargnął do za-
kładu pogrzebowego, gdzie leżały

Katastrofalne burze w Szwajcarii
BERN. 25.5. Z rozmaitych ikan- | rodzaju od Ikilkudziesięciu lat. Inte-

resującym objawem był również
deszcz iczerwóno zabarwiony wsku-
tek zmieszania się opadu wodnego
z pyłem pustynnym  naniesionym z
Sahary, jak to stwierdzono w obser-
watorium w Arosie,

katastrofalnych skutkach
zwłasz-

w niektórych

 

wając dachy domów.  Jesit to jeden
z największych kataklizmów tego Grad zniszczył

zasiewy
która

   

Burza gradowa, przeszła
Zacji Polaków nad śminą leonżolską pow. brasław-wietach. Korespondent dziennika|pulatnie rewidowany. Jeśli ma choć ki : kak:przypomina _ oświadczenie Stalina by scyzoryk kieszonkowy przy so- Z Kowna donoszą: Urzędowa |są polskiego pochodzenia, a ponie- |5"'€80 EE duże szkody wprzed rokiem, kiedy to dyktator so-| bie, nie zostaje wpuszczony do wnę-| „Lietuvos Aidas" podaje obszerne | waż każdy Józełowicz czy Piotrow- OO ajbardziej ucierpiałowiecki powiedział, że życie w Sowie | trza mauzoleum. szczegóły nowej ustawy o nazwi- ski, o ile nie jest świeżej daty emi- |): miejscami bowiem zostałoį zniszczone do 50 proc. W m-ku Le-tach „stało się lepsze“. Od tego| W.,„politbiurze” nikt nie jest pewny

czasu sprawy znacznie się pogor- |życia. Przez noc mogą się wydarzyć
szyły. Sowiety „cofnęły zegar na| różne niespodzianiki. Armia czerwo-
średniowiecze” od chwili, gdy wy-|na jest obstawiona szpiclami, Ci
toczyły proces „trockistom' z Rad-| urzędowo nazwani „oficerowie po-
kiem na iczele i gdy zaczęły stoso-| lityczni* mają pilnować korpus ofi-
wać masowe rozstrzeliwania prze-| cerski, wśród którego jest jeszcze
ciwników politycznych. wielu byłych oficerów carskiej ar-

Korespondent opisuje dalej sce-; mii.
nę, jaką można codziennieośląda. |

Jubileusz S$. 6. G. W. w Warszawie
Zapowiedziany na początek czerw, zwłoczne podanie adresów włas-

ca Obchód Jubileuszu S. G. G. W. ij nych i swoich kolegów do wiado-
Zjazd jej b. Wychowańców został ze! mości Komitetu, który wobec nara-
względów technicznych przesunięty stalącej liczby zgłoszeń musi zaw-
na dzień 10 października 1937 r. czasu ustalić wysokość nakładu

Zawiadamiając o powyższym Ko-| „Księgi Pamiątkowej'* i do rozmia-
mitet Jubileuszu apeuuje do tych b.|ru licznie zapowiadającego się Zja-
Wychowańców, którzy dotychczas!zdu dostosować techniczne przygo-
nie dokonali zgłoszeń udziału w Ob-| towania.
chodzie Jubileuszu i Zjeździe, o bez-|

Międzynarodowy Kongres Wydawców pism
W. Wiedniu zakończył prace swo- formacyj, która doprowadziła swe-

je S-ty Kongres F. I. A. DE J.|go czasu do umowy trzech związ-
(Międzynarodowy Związek Wydaw-
ców i Dyrektorów Pism), w którym
jalko delegat polski brał udział dy-
rektor Polskiego Związku Wydaw-

ków, a mianowicie szwajcarskiego,
holenderskiego i polskiego. Umowa
ta została rozszerzona przez przy-
stąpienie do niej delegata włoskiego.

ców Dzienników i Czasopism, p. St. Następny kongres odbędzie się
Kaziuk. Obecny Kongres stał pod|w Rzymie w r. 1938, zaś konieren-
znakiem licznych projektów wysu-|cja w sprawie telekomunikacji od-
niętych ze strony Polski, Wielkie| będzie się w Kairze w roku przy-
zainteresowanie wzbudził  referat|szłym. Wielki sukces polskiego
delegata polskiego, dotyczący ułat-|winoskodawcy znalazł
wień dla prasy na polu tele-komu-
nikacji. W! wyniku dyskusji, wybra-
no przewodniczącym specjalnej ko-
misji tele-komunikacyjnej delegata
polskiego. Ze strony polskiej wysu-
nięto również sprawę międzynaro-
dowej karty legitymacyjnej oraz
sprawę rektyfikacji fałszywych  in-

ESET TIT ATEITISITTDSTWBORERO ECWORA

PARADA WOJSKOWA W BUDAPESZCIE :

gorąco dziękował delegacji polskiej

stwierdzić, że Związek Polski byt
motorem Kongresu Wiedeńskiego. 

    
 

adi)

Z okazji wizyty króla włoskiego w stolicy Węgier odbyła się parada
wojskowa,

skach,

nak stosowany.
jest, że nazwisk Polaków,
Żydów i innych narodowości ustawa|gu 3 miesięcy wybrać
nie dotyczy, 'to jednak dotyczy ludzi,| nazwisko z pomiędzy kilku zapropo-
noszących nazwiska talkie
gird, Kulwieć,

która została podpisana grantem z Polski lub nie ma doku-
przez ministra spraw wewnętrznych|mentów z przed kilku wieków, nie
i przekazana do gabinetu ministrów.|będzie mógł dowieść polskości swe-

Wbrew uprzednim zapowiedziom| go nazwiska, więc w praktyce usta-
przymus zmiany nazwisk będzie jed-| wa obejmuje również Polaków, za-

Choć przewidziane|mieszkałych w Litwie,
Rosjan, |

jak Dow-
Giedroyć, Rymsza,

onpol grad wybił około 150 szyb.
Ogólne straty wynoszą około 2500
złotych.

__W. maj. Rudziszki, gm. szarkow-
skiej pow. dziśnieńskiego i okolicą
burza gradowa zniszczyła prawie
doszczętnie sady owocowe i zasie-
wy ma niewielkim obszarze. Grad

nowanych, o ile zaś nie uczynią te-|wielkości orzecha włoskiego leżał
go odnošny urząd ministerstwa na polach do godz, 10-ej dnia 22 bm.

Będą oni mieli prawo w przecią-
sobie nowe  

|żydzi, Niemcy i Rosjanie z powodu im i nada nazwisko. Osoby, którym
swej odrębności będą mieli sytuację| zmieniono nazwiska, będą mogły u-
ułatwioną, 0 tyle Polacy, których | żywać obu nazwisk starego i nowe-
nazwiska często mają odpowiedniki|go, lecz dzieci będą już nosiły jedy-

Balczewski, Dobkiewicz i t. d. O ile| spraw wewnętrznych sam wybierze; Strat narazie nie obliczono.

Wyjaśnienie  
podobne w: języku
musieli

Niezwykłe fałszerstwo banknotów
„Zdolności, zużyte na zbrodnicze cele

litewskim, będą| nie nowe nazwisko.
dowodzić, że ich nazwiska

kas bezprocentowych
W związku z okólnikiem Nr. 8

Zarządu Głównego Polskiej Central-
nej Kasy Kredytu Bežprocentowego,
Warszawa, Miodowa 7, niżej podpi-
sane zarządy istniejących na terenie
m. Wilna: i Nowej Wilejki Kas Bez-

wyraz wj as os
przemówieniu požegnalnym delegata| W“ roboty do Estonii w liczbie 95
Austrii Kutschery, który specjalnie

za jej cenny materiał informacyjny
oraz serdeczny ton, który pozwolił

Sergiusz Łamieko, po ukończe- cie.
niu gimnazjum i otrzymaniu matury Powodzenie zachęciło  „twórcę”
powrócił do rodzinnej wsi Ostrowo, do dalszych 'prac.- W. okresie czasu
pow. Słonimskiego i przystąpił do; od lipca 1935 r. do kwietnia 1936 r.
wyzyskania swych olbrzymich zdol.-|wypuścił 30 takich arcydzieł sztuki
ności rysunkowych, rozpoczynając|rysunkowej i oddawał je ojcu, Miko-
TDOEEK as»|lajowi Lamieko, ktėry bez trudnosci

.„įpuszczal je w obieg.
Na roboty do Estonii Atoli, upojony powodzeniem, ar-

tysta począł zaniedbywać .precyzję
żeME M ana, 2. wylkcinania swych dzieł, Kilka bar-

por robotników rolmych na sezono-

cie * dziej nieudolnie wylkonanych bank-
notów spowodowalo „wisypę“. Sąd
Okręgowy wymierzył  Sergiuszowi

dżających na roboty do Łotwy.

Kto wygrał na ioterii?
Pierwsze ciągnienie

5.000 zł. — 58502.
50.000 zł, — 66409 86713,
30.000 zł. — 89898.
15.000 zł. — 130809 186520.
5.000 zł. — 110708,
2,000 zł. — 1034 41977 66135

72635 72859 107438 114562 132168
142790 144858 147895 160916 175652
176225.

1.000 zł. — 7968 39738 45834
45988 50648 59900 69464 74175 75026
82163 85806 92931 120110 126527
140974 155425 167911 184390 186068
189165 189780 179248 179730.

ten zatwierdził. -
Godnym uwagi jest fakt, że

wszystkie falsyfikaty. były wykona-
ne ręcznie, przytym tak udatnie, że
rozpoznanie ich było niezmiernie
trudne, (mik).  

e

REWIA FLOTY

"2
  

 
Drugie ciąśnienie,

20.0006 zł. — 192740.
100.000 zł. — 10289 85723.
10.000 zł. — 74685 89863 172300|

194769.
5.000 zł — 157707. |
2.000 zł — 413 61577 61609.

63837 91975 101530 102699 116616;
145774 147426 174629 176246 191857

|._.1.000 zł. — 1378 3686 5935 18466) ,
|25582 26425 28284 34195 — 35930|
! 41084 101089 103335 103217 106601|
122134 133595 136107 161707 163084
166529 166638 171189 174927 180572
192540,

 

 
Kasy.
przewiduje termin
zebrania ma dzień 20 czerwca r. b.
w Warszawie, o czym Kasy zostaną
powiadomione we właściwym
sie. Niniejsze wyjaśnienie spowodo-
wane zostało "otrzymaniem
szeń na: zjazd
dzień 30 maja, do którego nasze ka-
sy nie należą,

ANGIELSK.

Dzieje niezwykłego fałszerstwa od... podrabiania baniknotów., Długo|procentowych, należących do tejrozpoznawał na wczorajszym posie- i żmudnie pracował nad: pierwszą centrali, podają do wiadomości, żedzeniu Sąd Apelacyjny: w Wilnie, | stuzłotówiką, ale udała się znakomi-|zarząd główny Polskiej Centralnej
Kredytu -Bezprocentowego

swego walnego

cza

zapro-
„Związku Kas'* na

Zarządy kas kredytu bezprocen-
towego: przy kościołach św. Jakuba,
po-Bernardyńskim, Serca  Jezuso-

mężczyzni 22 kobiety. Warunki pła- |; ,.; 7 < olewa: .|wego, Ostrobramskim, Paraiialnymcy dla robotników są "korzystnie. |bamiekoJa, agastjodoA ot Kao Wilejcesze, aniżeli dla robotników wyjeżr |t„ Wczoraj Sąd Apelacyjny wyrolk|CMUUNIENNWKZOZN

Popierajcie

handel i przemysł

chrześcijański
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Wspaniała iluminacja na zakończenie rewii. 2
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STRAJK
ŻYDOWSKI *

MW ubiegły poniedziałek ludność
żydowska manifestowała przeciwko
zajściom w Brześciu.

Od kilkunastu dni obiegają prasę
pogłoski o tym, że wielkie mocarstwa
zachodnie — przede wszystkim An-
glia i Francja — zamierzają wystą-
pić do obydwóch stron walczących z
propozycją zawieszenia broni, Miał-
by to być wstęp nie tylko do wycofa-Od godziny 12 do 2-ej, żydostwo

przerwało pracę na znak protestu
przeciwko wypadkom, które — zda-

niem „Naszego Przeglądu” — „pozo-

staną jednym z największych wstrzą-

sów jakie Żydzi w Polsce ostatnimi
czasy przeżyli”.
Ta dwugodzinna manifestacja, wy-

znaczona z wyrachowaniem na czas
przerwy obiadowej, kiedy sklepy,
biura i przedsiębiorstwa na ogół są
nieczynne lub niemal nieczynne, mia-
ła zaświadczyć o całkowitej solidar-
ności Żydów w całym kraju z gminą
żydowską w Brześciu.

Sądzimy, że z punktu widzenia po-

brze wiemy, że wypadki w Brześciu,
wynikłe na podkładzie zaośnionej
kwestii żydowskiej żywo obchodzą
całe żydostwo. Były one wprawdzie Ы
bezpośrednią reakcją na zamordo-
wanie przez Żyda policjantapow)
$o, nie mniej jednak zrozumiałe s';
one stają w całości dopiero w šwic-
tle nienormalnych stosunków w kra-
ju niemożliwie zażydzonym i bę:ą-
cym ofiarą systematycznego wyzy-
sku żydowskiego.
Bez względu na taką czy inną ce-

nę, wypadki w Brześciu raz jeszcze
świadczą, że dalsze utrzymy wanie
zażydzenia Polski, opanowan'e jej
miast i życia $ospodarczego przez
obcą, wrogą ludność jest już nie do
pomyślenia,

 
Żydzi powiani to zrozumieć i, wy-

ciągnąwszy z tego właściwewnioski,
pomyśleć o jak najszybszywą opusz-
czeniu naszego kraju i puszukaniu
sobie gościny gdzieindziej.
Tymczasem właśnie o tym nie

chcą oni nawet słyszeć. Ма łamach
prasy żydowskiej odbywa się w naj-
lepsze zażarta kampania przeciwko

nia ochotników
Hiszpanii, lecz także
średniczącej na rzecz kompromisu.

ta i cjatywa została uwieńczonapo-
myśi ym wynikiem. Co do pierwszej
spra ry bowiem,
całk sm prosta. Rzeczywiste i uczci-
we rycolanie cudzoziemców z Hisz-
pani nie jest właściwie możliwe. Z
tej | rostej przyczyny, że, jak dono-
szą >isma, w Katalonii i w Walencji
ой wa się masowe obdarzanie oby-
we >Istwem
Fr acuzów i innych ochotników. Jak
zr sztą te sprawy skontrolować.

d'p walczącymi stronami, to mógł by
o:įdojšė dziś do skutku tylko ze szko

wyższego celu manifestacja ta była| d
najzupełniej zbędna. Wszyscy do-| S

cząca jest pomyślana jako przyjście
4 pomocą Hiszpanii czerwonej, która

wojny domowej zwycięsko.

przód reprezentuje on ruch narodo-
wy,
mi wpłynęło by poważnie na rozwój
ruchów narodowych
jach europejskich. Tego zaś obawia
się polityka żydowska, loże i komu -
niści.
i te sfery, w których mają przewagę
Żydzi, wołnomularstwo i komuniści,
zabiegają usilnie o to, by nie dopuścić
do zwycięstwa nacjonalizmu w Hisz-
panii. Partia nierozegrana, powrót do
stosunków przedwojennych bvłby z
niewątpliwą korzyścią dla Hiszpanii
czerwonej.

sobie także W. Brytania i rząd „Fron
tu ludowego" we Francji. Anglicy nie

„ABC
dzi dzisiaj

cudzoziemskich z
do akcji -

Nie bardzo się zanosi na to, ažeby

to nie jest ona tak

hiszpańskim Rosjan,

bo się tyczy zaś kompromisu mię-

Hiszpanii narodowej. W ogóle ma |
wrażenie, że cała akcja pośredni-

coraz mniej widoków wyjścia z

Gen. Franco ma licznych potęż-
ych przeciwników w świecie. Naj -

$o zwycięstwo za Pireneja-

w innych kra -

Wszystkie te państwa zatem

Zwycięstwa nacjonalistów nie życzy   

  

Pośrednictwo w Hiszpanii |
pragną wcale tego, ażeby za Pirene-
jami usadowili się komuniści, mają
natomiast powody ściśle polityczne
do tego, by być przeciwnikami rządu
gen. Franco. Rząd ten bowiem stanął
by niewątpliwie na terenie międzyna-
rodowym po stronie Włoch. A współ
zawodnictwo angielsko - włoskie wy-
rasta coraz bardziej na pierwszorzęd
ne zagadnienie polityczne w Euro-
pie, zwłaszcza na zagadnienie śród-
ziemno - morskie. Dla W. Brytanii
zwycięstwo całkowite, nacjonalistów
w Hiszpanii byłoby oczywistą klęską
Oto dlaczego w interesie angielskim
nie leży ani całkowite powodzenie
czerwonych, ani też całkowite powo-
dzenie gen. Franco. Najchętniej wi-
dzieliby właśnie Anglicy partię nie-
rozegraną. Mają oni zresztą wstręt
zarówno do „bolszewizmu“, jak do
„Taszyzmu“ i przyjemnie by im było
widzieć w Hiszpanii powrót do „de-
mokracji' i parlamentaryzmu,
Kto zdaje sobie sprawę z wskaza-

nego powyżej położenia, ten zrozu-
mie sens wytrwałei i napastliwej kam
panii prasowej, prowadzonej przeciw
Hiszpanii narodowej.
Kampania ta jest oparta na oczywi-

stych fałszach w rodzaju owych wia-
domości o bombardowaniu Guerniki,
która w rzeczywistości była spałona
przez cofające się oddziały czerwo-
nych. Lecz prasa, służąca interesom
żydowskim, masońskim i komunistycz
nym jest tak potężna, że przytłacza
ona swymi informacjami wszystkie'
stolice Europy. Dość powiedzieć, że
dwie największe agencje urzędowe,
Havasa i Reutera ,z których czerpią
wiadomości pisma całego świata
służą — pierwsza polityce „Frontu
ludowego” we Francji, a druga poli-
tyce brytyjskiej, które mają zupełnie
określone stanowisko, gdy chodzi o
sprawy- hiszpańskie.
Ta kampania prasowa przygotowu-

je grunt do mediacji i do przerwania
wojny domowej w celu nie dopusz-
czenia do decydującej METZ

 

PRZED PROCESEM O „TRAGIZM
LOSÓW POLSKI"

Proces p. Giertycha przed sądem
starogardzkim o konfiskatę „Tragiz-
mu losów Polski" wywołał w napra-
wiackim „Nowym Kurierze” uwagi,
które warto zacytować jako curio-
sum swoistego gatunku. Zaznacza-
my, że zaimki pisane dużą literą od-
noszą się do Piłsudskiego: 
 

przeciw narodowej Hiszpanii
Do czego, po długiej ewolucji, docho

6 N. R., świadczy najle-
wszelkim szerszym pomwsłom emi-
$racyjnym. =" : :
„Hajnt“ pisze zupelnie /wyražnie, že

emigracja uzaležniona
- od „idealizmu naro

jlust wyłącznie
d/wego" i

piej najświeższy artykuł wstępny w
„ABC”, Artykuł ter, atakując nasze
pismo za artykuł „Zgoda i niezgoda”,
w którym stwierdzaliśmy, że zgody nie
wolno okupywać kompromisami w
sprawach zasadniczych i że lepsza jest
niezgoda w narodzie od takich właś-zytywnego dążenia zj do nie-

podległości państwow:/.j", Dlatego też
jedynym celem tej elnigracji może
byćPalestyna, jedy:ją zaś jej racją
interes żydowski, z | zupełnym pomi-
nięciem interesów „polskich.
„W. imię ozadpiej idei odży-

dzenia „Polski — pisze „Hajnt” —
można jeszczestfanąć kiedy w rok
oorońcy syjonizmęu, ale w imię syjo-
nizmu nie możni, nigdy przystać na
akty, które majsj na celu odżydzanie
Polski, czy też, jak to się mówi wje”
zykudyplomAtycznym, równowagę
demograficz/ną”,

Jest to Ghyba jasne! Żydzi oświąd.| kimi tezami żydowsko - komunistycz-
czają stanowczo, że wynieść się £ = - masońskiej propagandy twierdzi,
Polski ni e chcą, jeśli zaś z czasem
wyślą drobną część swej ludności do
Palestyny, uczynią to jedynie w
imię „pozytywnego dążenia Żydów
do niepodległego państwa”, |
" Wynika z tego, że Żydzi rządzą się
* № tej sprawie wyłącznie względa-
mi na swój interes narodowy, nie li-
cząc się wcale z naszymi dążeniami.
Dlaczego przeto dziwią się i oburza-
ją, że reakcja przeciwko nim wyraża
się niejednokrotnie w formach о-
s'rzejszych? Oburzenie to jest tym
T ardziej nieuzasadnione, że reakcja”
7 reguły w każdym niemal wypadku
va nie tylko pośrednie, ale i bezpo-
*rednie powody po stronie żydow-
£ kiej.

Poniedziałkowy strajk żydowski,
© którym obszernie rozpisuje się
„Nasz Przegląd", wyliczając poza-
mykane na kłódki w dzielnicy ży-
dowskiej sklepy, biura, przedsiębior-
stwa, kioski, stoiska i t. p, wywołał
w opinii polskiej jedno jedyne życze-
nie: oby nie otwierano ich już
wcale. ®

Jakże inaczej wyglądałaby wtedy
Dolska i o ile normalniej ułożyłyby

Sig naszestosunki węyraglcago, alų |
 

nie kompromisów — stara się wykazać
że:

2 stowskiego materializmu i idealizmu

ba: holal Trzeba być zupełnym igno-
rantem co do tego, co się w świecie
dzieje „albo też świadomym agentem
czerwonej propagandy, by tak bez za-

J

„ Właśnie w tym
rym „ABC” umieściło swój paszkwil
na walczącą, bohaterską Hiszpanię, u-
kazała się w „Kurierze Poznańskim”
korespondencja
ca front madrycki, w której zawarte
są słowa następujące:

„W walce o zasadnicze nawet pierw.
szorzędne postulaty, w pewnych warun
kach nie wołno prowadzić do wojny

Wojen domowych mieliśmy już wie-
le w historii. Zwykle zaczynały się one
od kwestii zasadniczych i najczęściej
toczyły się dalej o „sprawy  drugo-
rzędne”, A i dziś mamy  pouczający
przykład hiszpańskiej wojny domowej.
I oma zaczęła się o sprawy zasadnicze
jako walka dwóch „światów”: marksi

marodowców”,

I dalej „ABC”, zgodnie ze wszyst-

„Walka ta o „sprawy zasadnicze”
zamieniła jednak jak dotychczas poło-
wę Hiszpanii w ruinę”,
A dalej:
„Z walki ideowej „dwóch światów”

przemieniła się rychło w manewry le-
gii cudzoziemskich i płatne popisy na-
jemników oraz wypróbowanie przez
wszystkich, — poza Hiszpanami jedy-
nie, — swego materiału wojennego.
Pion z niej obfity czerpią międzyna-
rodowi handlarze bionią, a głos decy-
dujący posiadają nie sami Hiszpanie, a
obcy agenci”, | б

Tu już doprawdy powiedzieć trze -

ia wypowiadać równie oczywi-
fałsz.

samym dniu, w któ-

„ Giertycha, opisują-

„Aż dziw, jak mało zniszczyły Hisz
panię walki w wojnie domowej! Oczy-
wiście, trudno wymagać, by zniszczeń
nie było wcale. Ale gdy je porówna-
my z niedawnymi zniszczeniami wojen  nymi w Polsce, uderza ich stos uukowa

ašiaiGgvyviėnis1puskij, — ta,

gdzie toczą się wielkie bitwy o cha-
rakterze pozycyjnym, — gdzie znisz-
czenia są znaczne. Ale to są tylko
punkty. Większa część kraju jest przez
zniszczenia wojenne nietknięta. Prze -
jechałem np. Hiszpanię narodową
wzdłuż i wszerz į mie widziałem ani
jednego wysadzoneśo w powietrze mo
stu i ani jednego spalonego dworca, A
przecież u nas, we wschodniej poło-
wie, lub więcej niż połowie kraju, nie
ma prawie dworca, ani mostu, który
by był ocałał!
Hiszpania jest potężnie, straszliwie

zniszczona, ale nie przez wojnę, tylko
szczenia napozór wojenne, np. zburze-
nie Irunu, należy właściwie zaliczyć
na karb rewolucji, a nie wojny. Można
zaryzykować twierdzenie, że gdyby
wojna domowa nie była wybuchła, Hi-
szpania byłaby więcej zniszczona, ani-
żeli jest obecnie. Bo największa siła

niszczycielska jaka tam się ujawniła!
żywioł rewolucyjny (głównie komuni-
styczny), zmierzający do wytępienia w

   KREMIJ WODA
(UN BRZOZOWA  

  do wtosow|

EDRALLES

Dobrze byłob
W „Nowym Dzienniku'* opisuje ja-

kiś p. Gotlieb swą podróż po Abisy-
nii, Jechał morzem:

„Po dwóch dniach spotkał nas na
morzu pierwszy od dłuższego czasu
deszcz. Jeden z marynarzy na wpó
ironicznie zauważył:
— Tu = się zaczyna deszcz, koń-

czą się włoskie posiadłości... Wybrze-
że naprzeciw należy już do Kenyi (U-
gandy)... я

Nazajutrz mieliśmy przed sobą już
zupełnie zmieniony pejzaż wybrzeża.
Przebogata iście tropikalna roślin-
ność, gęste lasy i tyle zieleni, że miało
się wrażenie, jako! I okręt teraz wla-
śnie wjeżdżał w błogosławioną krai-
nę samych ogrodów, lasów i kwia-
tów... Tak, jest to urodzajna ziemia
Kenyi, która w ciągu ostatnich lat
dziesięciu zmieniła się w jedną z kwit-
nących angielskich kolonii. Kenya ma
dla żydowskiego pasażera jeszcze tę
szczególną atrakcje, że Anglia swego
czasu część tego kraju zaołiarowała

Żydom pod kolenizaciędlaużwokag:

Hiszpanii katolicyzmu i tradycji, a więc
burzący kościoły, pałace i t. d. i walą
cy w gruzy całą hiszpańską cywiliza-
cję, byłby dotarł również i tam, dokąd
wojna domowa dojść mu nie pozwo-
lita".

A dalej:
„Na którymś domu widzę porobione

kredą jedną i tą samą bodaj ręką napi
sy w języku włoskim: „Evviva Spag-
na", „Evviva Italia", „Abassogli rossi”,
Pierwszy to i ostatni ślad obecności

żołnierzy - cudzoziemców, jaki widzia

łem na froncie. Byłem później na ci-
chym odcinku Toledo, oraz na bardzo
naonczas śorącym odcinku za Kordo-
bą — i wszędzie widziałem tylko woj-
ska hiszpańskie (trochę również i Ma-
rokkańczyków, t. j. hiszpańskich wojsk
kolonialnych). Nie chcę oczywiście
twierdzić, że cudzoziemców na froncie

nie bywa. Ja ich jednak nie widzia-
łem".

W wygłoszonym w Warszawie od -
czycie p. Giertych stwierdził, że na ty-
łach w Hiszpanii narodowej widział
pewną liczbę odzianych w mundury
hiszpańskie Niemców i Włochów (któ
rych jest bardzo łatwo rozpoznać),
lecz że rola ich ogranicza się do roli
dodatku i uzupełnienia wysiłku hisz -
pańskiego, a nie do jakiejś roli czo -
łowej
Amatorzy „zgody narodowej”, uwa-

żający się wszak wciąż za nacjonali-
stów, powinniby o tym wszystkim wie-
dzieć! I nie powinni artykułów wstęp-
nych w swojem piśmie zamieniać na
megafony „frontowo - ludowej” pro-
pagandy! 

y w Ugandzie
nia tutaj nawet stwa żydowskiegoRe Gan 7 08

| erzlowi projekt się podobał, ale
Żydom nie chciało się wówczas e”
migrować z bogatej i liberalnej Eu
ropy. Dziś mieszkaliby w

„błogosławionej krainie samych o-
grodów, lasów 4 kwiatów!
Ów p. Gotlieb opowiada dalej, że

w Mogadiscio, stolicy włoskiego So-
mali, : x

„na „czołore się towa-
r. endla i S-ki. uje się, że
p. Hendel jest Żydem krakowskim,
od kilkudziesięciu lat tu zamieszka-
łym. Jest on równocześnie właścicie-
lem wielu innych domów handlowych
w Etiopii",
Pieniądze amerykańskie, które idą

dzisiaj do Brześcia, mogłyby być ulo-
kowane korzystniej w jakiejś akcji
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Przegląd prasy.
„Dziś ludzie tego samego

który nazywał GoPweśocasa "raj
dytą, zbójem „który 60 upio
rem zbrodni, będą przy PS
ułomości naszego | ustawodciostwa,
przy złośliwej tendencji wyzyskiwanią
e sądowych, aranżowania
chwytów i kruczków, będą targaćJe
$o dobre imię na ławach sądu koron:
neśo w Starogardzie,..*
łomność naszego ustawodaw«

stwa? Czegóż sobie w takim razie
jeszcze życzy ów osobliwy publicy-
sta od naszych sądów „które książkę
skonfiskowały i autora przed grozą
kilku „lat więzienia postawiły? Do-
wiadujemy się z takiego oto frazesuf

„nie dla obrony  Giertychowego
ardła, bo polskie dzisiejsze ustawo+
awstwo nie grozi takim przestępco:

name, kryminałem na jakiby zasług.
wafli...

Więc za napisanie książki publi«
cystyczno - historycznej, co jest w,
akcie oskarżenia skwalifikowane ja*
ko „szerzenie fałszywych wiadomo«
ści, mogących wywołać niepokój pu*
bliczny” — należałoby karać auto«
ra jeśli już nie gardłem, to jakiemiś
15 laty więzienia...
Ale czy w ogóle należałoby wyta«

czać proces? zapytuje „Nowy Kue
rier", Jego publicysta,podpisujący się
literami S. Z., daje do zrozumienia,
że należałoby p. Giertycha wsadzić
do więzienia bez żadnego procesu.
Bo proces będzie rozprawą, a poco
w Polsce o historii _ ostatniego
ėwierėwiecza rozprawiać. , Przecież
wiadomo dobrze, co jest ustaloną
prawdą dziejów „Polski Nowocze-
snej". Więc poco proces?

„Proces ten bedzie wielką 1 nie wie-
my czy wymazalną plamą, na naszych
dziejach. Narodził się zbłędzi słabości
władz. й

Konfiskaty prasowe, konfiskaty ksią
żek i w ich konsekwencji wytaczane
procesy o przebiegu takim jak staro-
gardzki, są oznaką niezorganizowanej
dyspozycji państwowej, Są oznaką
słabości. Oznaką siły są tam, gdzie
istnieje centralna dyspozycja politycz
na w państwie. -
Ostatnie zdania brzmią zagadko-

wo. Co ma wspólnego „dyspozycja
polityczna” z wymiarem -sprawiedli-
wości? Czy „Nowy Kurier* chciałby,
by rząd dyktował wyroki sędziom i
obawia się, że wobec „niezorganizo-
wanej dyspozycji państwowej” tego
w procesie starogardzkim nie zrobi?.

W, końcowym ustępie autor arty-
kułu godząc się na zapowiedziany
proces proponuje, by przeciw p.
Giertychowi stanął sam naczelny,
prokurator Rzplitej, Zapewne oskar-
żony nie miałby nic przeciw temu.
Artykuł „N. Kur.* tworzy no-

vum w naszej publicystyce. Dotąd
nieraz domagano się w prasie kon-
fiskaty książek lub wytoczenia pro-
cesu autorowi, Była to funkcja przy-
kra, ale czasem konieczna. Po raz
pierwszy zdarza się, że dziennik pol-
ski uważa konfiskatę książki, proces
z możnością obrony avtora przed są-
dem oraz perspektywę kilku lat wię-
zienia — za rodzaj miezasłużonego
dla „przestępcy” praywilej«. Trze
to podkreślić.

Czytywaliśmy dotąd z pewnym
sceptycyzmem diatryby p. Mackie-
wicza przeciw . „naprawiaczom”.
Zdaje się jednak, że w tym wypadku
porywczy publicysta wileński nie

kolonizacyjnej, któraby przyniosła| przesadził To towarzystwo zawie-
bogactwo nowym Hendlom gdzieś np. |.ra istotnie typy niesamowite iET
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Na froncie mad
Dalszy ciąg wrażeń z pobytu 'w ro jednak wreszcie nadszedł.

Hiszpani: p. J. Giertycha, specjalnego — O mało nas stąd nie cofnęli.
wysłannika „Kuriera Poznańskiego', po Dziś o czwartej rano czerwoni rozpo
daje opis wycieczki na iront walki pod częli gwałtowny atak, jeden z naj-

Madrytem, RED. |gwatłowniejszych, jakie tu kiedykol
A więc jadę pod Madryt! Samo- ;wiek były. W. tej chwili toczy się

chód biura prasowego .stoi przed zawzięta bitwa. Powiedziano mi, że
przepełnionym oficerami hotelikiemw dniu dzisiejszym nie ma mowy o
w Talavera-de-la-Reina, w którym tym, byśmy się mieli przysunąć bli-
mieszkam. Towarzyszy mi „oficial żej frontu. Dopiero po długich moich

de la prensa'”, były urzędniksłużby  naleganiach zrobiono panu tę u-

konsularnej, władający mnóstwem ję przejmość, że zezwolono nam poje-
zyków (nie wyłączając rosyjskiego),|chać do Getate.
p. Herrero, odziany niby po cywil-į
nemu, ale w butach z cholewami, w| Ruszamy. Posterunki, sprawdza-
berecie, w wiatrówce i w płaszczu- | jące nasze papiery, stają się coraz

kocu, a więc mający sylwetkę woj-| częstsze.
skową. | W każdej wsi, a nieraz częściej

Jedziemy wzdłuż szlaku słynnej! zatrzymywała nas stojąca na drodze

ołenzywy, którą po zdobyciu Bada-|placówika kilku $wardzistów cyw :

joz i połączeniu się z armią północną nych, albo milicje chłopskie: starzy

posuwała się narodowa armia połud chłopi, albo wiejskie niedorostki, w

niowa, zdobywając po kolei Naval- | cywilnych strojach, z karabinami

moral, Talavera-de-la-Reina i Maqu|Jest to nawiasowo mówiąc, jeszcze

eda, robiąc stamtąd wypad na połud | jeden dowód, że rząd narodowy ma

nie celem zdobycia Toleda i dania |do ludności zaufanie: inaczej nie da-

dle, za fałdą gruntu, poza którą a współczesnego

nie widać, wybucha gwałtowna ka- W dniu 25 b. m. licznie zebrani
nonada. Strzela widać równocześnie czionkowie Związku Inteligencji Ka-
kilka bateryj. Poprzez równomierny tolickiej mieli możność wysłuchania
huk 'działowy: przedziera się również: wielce interesującego odczytu prof.
daleki terkot karabinów  maszyno-! Wrzoska na temat swoistych obja-

wych. Po kwadransie, naglewszyst- | wówn eopoganizmu, opanowywują-

ko ucichło. jcego w zastraszający sposób coraz
Tyle widziałem, a raczej słysza- szersze koła społeczeństwa i wikra-

łem z bitwy madryckiej. jdającego się we wszystkie dziedziny
O atakach z owych dni pod Mad życia, nie wyłączając nawet sfery

rytem pisała prasa całego świata na gięboko wierzących katolików. Uwa
podstawie komunikatów  „czerwo-'gę swą skoncentrował prelegenit
nych“, - jako o potężnej ołensywie, zwłaszcza na dziedzinie dzisiejszego
która łamie i druzgoce opór wojsk sportu.
narodowych. Miałem sposobność Nie ujmując bynajmniej wagi na-
przekonač się naocznie, jak dalece leżnej wychowaniu fizycznemu i dba
czerwona propaganda kłamie. jłości o tę stronę rozwoju młodzieży,
Przecież byłem w Getate, widzia- powoływał się dr. Wrzosek na cen-

łem, że front narodowy zgoła nie.ne w tym zakresie prace takich oso-
został ze swych linij zepchnięty. Wi- bistości, jak Śniadecki, Witkowski a
działem również cały przekrój fron- zwłaszcza Gordan, ale porównywał
tu. Przecież wiem, jak wyglądafront ich ideały wychowawcze z dziesiej-
iktóry się chwieje i pęka, a choóby szym przerostem wysiłków poświę-
tylko front w bitwie zwycięskiej, conych temu zadaniu. Zdaniem Sz.
lecz ciężkiej] W czasie bitwyna- prelegenta, sport dzisiejszy, przera-

ryckim | Jeden z

 
odsieczy Allkazarowi, wreszcie ude- |wałby chłopom broni i nie powie- prawdę niebezpiecznej widzi się na” |dzając się w istną gloryfikację: naj-

rzając na Madryt..
Zniszczeń wojennych na razie

właściwie nie widać.
Pierwsze poważniejsze ślady woj| artylerii. EEdni LgpapieM, to spieszące zziajane odiwo-|cia duchowego.

iżej liniiny widzimy dopiero w miasteczku

rzałby im tunkcyj policyjnych). jwet dość daleko od pierwszych linij rozmaitszych wyczynów,-doprowa-

| Mimo terkotania samochodu sły: „rozmaitych oznaki zamieszania i zde' dza do pogańskiego kultu ciała, uwa
chać coraz wyraźniej daleki grzmot nerwowania. To jakiejś cofającej się|żając to ostatnie za główne źródło ży

okolice wyludnione. dy, to ranni, którymi nie ma się kto

Sta Olalla. Widać, że stoczona tuzo | bojowej, tym mniej widać ludności zająć, to jeńcy, których nie wiado-

stała walka, Wiele domów (a raczej po wioskach. Niektóre wioski robią 'mo gdzie odstawić,

domików, bo miasteczko jest małe i

ubogie), uszkodzonych jest lub na-

wet całkowicie zburzonych przez ar

tylerię, Mimo to życie powróciło już

tu do względnej normy. Ludność cy-
wilna krząta się po wąskich ulicz-

kach, w oknach wszędzie widać ludz

kie głowy.
Jedziemy, dalej. Wieś Maqueda,

słynna z komunikatów wojennych,

ważny. węzeł komunikacyjny, w któ-

rym rozwidlają się drogi, wiodące do
Madrytu i Toledo. Wieś znajduje się
na wzgórzu, na którym „czerwoni“

ongiś silnie się umocnili, Stoczona tu

została uporczywa bitwa, która u-

możliwiła najpierw odzyskanie Tole

da, a później marsz na Madryt. Ale
„zniszczeń wojennych właściwie pra-
wie nie widać.

Aż dziw, jak mało zniszczyły Hi-|

szpanię walki w wojnie domowej! O
czywiście, trudno wymagać, by znisz

czeń nie było wcale. Ale gdy je po-
równamy z niedawnymi zniszczenia-

mi wojennymi w Polsce, uderza ich
stosunkowa nikłość. Oczywiście są
punkty, — tak, gdzie toczą się wiel-
;kie bitwy o charakterze pozycyjnym

—gdzie zniszczenia są znaczne. Ale

to są tylko punkty, Większa część
kraju jest przez zniszczenie wojenne
nietknięta.

Hiszpania jest potężnie, straszli-

wie zniszczona, ale nie przez wojnę,

tylko przez rewolucję. Nawet niektó

re zniszczenia napozór wojenne, np.

zburzenie Irunu, należy właściwie
zaliczyć na karb rewolucji, a nie woj

my, Można zaryzykować  twierdze-
nie, że gdyby wojna domowa nie by-

łaby wybuchła, Hiszpania byłaby
więcej zniszczona, aniżeli jest obec-

nie. Bo największa siła nieprzyjaciel

ska, jaka tam się ujawniła: żywioł
rewolucyjny (głównie komunistycz-
ny), zmierzający do wytępienia w
Hiszpanii katolicyzmu i tradyoji, a

więc burzący kościoły, palace i td.

i walący w gruzy całą hiszpańską cy
wilizację, byłby dotarł również i tam
dokąd wojna domowa dojść mu nie
pozwoliła. *

Jedziemy dalej. Pola są wszystkie
obsiane, 'wszędzie 'widać pracujące

w polu gromadki ludzi, zwłaszcza ko

biet. Przecież wojna trwa tutaj od

września ubiegłego roku, a więc

wszystkie czynności gospodarskie

wykonano tu już w okresie działań

wojennych!
Przyjeżdżamy do Navalcarnero.

* Miastecziko zdradza trochę  sladów

wojny, ale niedużo. Mury upstrzone

kulami karabinowymi, ale ślaców

działania artyleru prawie nie widac.

Ludność, zdaje się, liczebnie nie

zmniejszona.
Fan Herrero zostawia mnie w a-

ucie na ryniku, a sam idzie do @5-

wództwa dywizji. Przez czas dłuż-

szy obserwuję ruch wojenny w tej

małej: wojskowej istolicy. Na rynku

coraz to zajeżdżają samochody cię-

żarowe, ustawiając się szeregiem o-

bok siebie. Od czasu do czasu prze-

myka motocyki lub auto osobowe.
Kręcą się żołnierze i oficerowie, ale

nie wałęsają się bez celu, spędzając

czas wolny, lecz wszyscy gdzieś śpie

szą. Czuje się, że się tu coś rozgry-

wa, że cały ten ruch tworzy jednoli-

tą całość jakiegoś zbiorowego dzia-

łania. Ale zarazem czuje się, że nie

dzieje się tu nic groźnego, że to jest

tylko spokojne odrabianie codzien-
nej wojennej roboty.

Czekałem dość długo, Pan Herrę

`

ns całkiem | opuszczonych.
przez mieszkańców „tylko jakieś ow
|ce na pastwisku, jakieś bawiące się
przed domem dzieci dowodzą, że jed
nak resztki ludności 'tu żyją, Tu już
jest prawdziwa wojna. Tu już nie

iwalczą słabe kolumny, posuwające

lsię komunikiem, — to już front bo-

jowy, jeśli nie. taki, jak w wojnie

'światowej na zachodnim froncie, to

!w każdym razie taki, jak w Polsce.
| Wojska nie widać. Niektóre szko

ły robią wrażenie przerobionych na

koszary, ale i koło nich pusto, Cza-
sem tylko jakiś posterunek z karabi
'nem, jalkiś śpieszący ordynans z o-

biadem w menażce wskazują, że. woj

'sko tu jest, ale pochowane. Skupio-
!ne w ręku, zdyscyplinowane, ukryte
|przed oczyma lotników obwody!

Słupy przydrożne pokazują od-
ległość w. kilometrach do Madrytu.
|Madrit — 4 km!" Jakże blisko! A
jednak dalej stąd do Madrytu, niż do

Polski,
Nagle wjeżdżamy na wzgórek —

i miasto w cąłości odsłania się na-

szym oczom. Jak blisko! Przecież
już jesteśmy: prawie w mieście.

Rozwidlenie dróg. Do miasta pro

sto, do Getate, na madryckie lotni-
sko, na prawo. Posterunek.
— Do Getate? Tą drogą jechać

nie można. Ta droga jest pod ob-

strzałem artyleryjskim.  Ostrzelają

nas na pewno, zwłaszcza, że auto po

rządne, będą je brali za auto jakie-

goś dowódcy. Zresztą, droga fatalna,

cała podziurawiona lejami od poci-

Zawracamy, aby dotrzeć do Ge-

tate drogą okrężną, pod osłoną

wzgórz. Pan Herrero opowiada mi,

jak na tej właśnie szosie przed paru
tygodniami pocisk rozbił w drzazgi
auto dziennikarza włoskiego.

Mijamy znów opustoszałe wioski,

pola przeważnie nieuprawne. Zdale-

ka mijamy Cuatro Caminos, wzgórek
stanowiący centrum geograficzne Hi

szpanii.
Na którymś domu widzę porobio-

ne kredą jedną i tą samą bodaj ręką

napisy w języku włoskim: „Evviva

Spagna“, „Evviva Italia“, „Albassa
gli rossi".

Pierwszy to i ostatni ślad obec-

ności żołnierzy - cudzoziemców, jaki

widziałem na ironcie. Byłem później

na cichym odcinku Toledo, oraz na

bardzo naonczas gorącym odcinku

za Kordobą — i wszędzie widziałem

tylko wojska hiszpańskie (trochę

również i Marokańczyków, t. j.

hiszpańskich wojsk kolonialnych).

Nie chę oczywiście  twier-

dzić, że cućzoziemców na froncie

nie bywa. Ja ich jednak nie widzia-

łem. Mijamy wyrwę, przed dwiema

godzinami wybitą. w bruku ulicznym

przez zabłąkany pocisk armatni. Na

krańcu Gełate wchodzimy na dach

jakiejś fabrylki.
Jesteśmy o jakieś 1000 metrów

od linii bojowej. Widać stąd Madryt

w całej okazałości. Mój towarzysz

pokazuję mi poszczególne unkty

miasta i tu oto jest Casa del Campo;

"tam są ogrody królówskie; ten szary

budynek,'to centrala telefoniczna; a

ltam, za tą masą domów, kryje się

|centralny plac Madrytu: Puerta del

jSol. Na prawo od miasta bielje w

lsłońcu lśniąca wstęga słynnej drogi

do Walencji, będącej przedmiotem
„tylu walk.

Jest na razie chwila ciszy. Już

myślimy, że poranny atak się skoń-
czył,

 
*| szczególności

araz daleko na lewym skrzy”| wie,

Nic podobnego pod  iMadrytem
inie widziałem. Ofensywa, wszczęta
„przez czerwonych w madziei, że
front madrycki ogołocony z odwio-
dów wskutek wszczęcia  ołensywy
pod Bilbao, da się łatwo przełamać,
zamieniła się w bitwę krwawą, ale
zgoła dla marodowców pozbawioną
cech dramatycznych i niebezpielcz-
nych. I dlatego w bitwie tej nie wi-
dać było wcale zdenerwowania,

a zgadzają 51е па
Jeden z przywódców polskiej

spółdzielczości p. inż. Zygmunt
Chmielewski, wielki przeciwnik pol-
skiego ruchu „straganiarskiego", pi-

sał nie dawno, że spółdzielczość pol-

ska doprowadzi do tego, że „po-

średnictwo wszelkiego rodzaju bę-

dzie tracić grunt pod nogami, a

przede wszystkim żydzi, pośrednicy

będą zmuszeni zrzec się dotychcza-
sowego zarobkowania i albo prze-

rzucić się do pogardzanej przez sie-

bie dotychczas pracy: ręcznejw

warsztacie rzemieślniczym, lub iab-
ryce, albo emigrowač“.

Żydzi wybór już zrobili: wcale

mie mają zamiaru emigrować z Pol:

ski, lecz przyjmują pierwszą propo-
zycję p. inż, Chmielewskiego.

Już się kształcą w rolnictwie, w
umiłowali _ogrodni-

lictwo. W Szkole Głównej Gosp. W.

w (Warszawie słuchaczów żydów
jest bardzo dużo.

Żydzi nie gardzą też wcale osie-
dlaniem się na naszym wschodzie;
przecież zastraszająco wzrosło prze-
chodzenie ziemi w ręce żydowskie.

W, rzemiośle żydzi pracują od

dawna; wolą jednak zawody lżej-

sze; nie lubią pracować w śórni-

ctwie, lub w hutach, gdzie praca bar

dzo uciążliwa.
Propozycja p. Chmielewskiego

przypada im do gustu,
Nad  zrealizowaniem - różnych

możliwości pozostania w Polsce,

aby tyllko nie wyjechać, radzić bę-

dzie szereg kongresów żydowskich.

Jako jeden z pierwszych odbę-

dzie się w sierpniu kongres żydo-

stwa polskiego w Ameryce. Obrady

toczyć się będą w Filadelfii i w

związku z przygotowaniami do kon-

gresu wyruszyła już z Polski do Sta-

nów Zjednoczonych specjalna dele-

gacja żydowska, na czele której

stanął poseł radny Rubinstein z Wil-

na.
Wi Ameryce również: odbędzie się

światowy lkongres  sjonistyczny, na

którym omawiane będą zagadnienia,

związane ze zwiększeniem emigra-

cji żydowskiej do Palestyny, z sy-

tuacją, wytworzoną w Palestynie, o-

raz mówić się będzie o sposobach

dalszej rozbudowy Ziemi Obiecanej.

W. Marienbadzie odbędzie się

światowy kongres ortodyksyjny žy-

dostwa, na który przybędą

bitniejsi cadycy - cudotwóroy, rabi-

ni i uczeni talmudyści.

W tralkcie organizowania jest

kongres żydostwa światowego, któ-

ry odbędzie się w Bernie lub Pradze

Czeskiej.
Zalkończy te wszystkie kongresy:

wielki kongres żydostwa polskiego,

który obradować ie w Warsza”
Kongres ten zwołany będzie na

 najwy-

Psychoza na tym
punkcie opanowała naszą spółczes-
ność do tego stopnia, że. traktuje się
sport jako najważniejsze zadanie na-

| rodowe. Prasa wszystkich odcieni
|poświęca rekordom daleko więcej
miejsca, niż objawom życia umysło-
wego i duchowego. Portrety rekor-
Idzistów, albo stojących do konkursu
piękności, pomieszczane są we wszy

| stkich organach i to niejednokrotnie,
| ich zwycięstwa lub porażki na sta-
djonach traktowane są jako tryu.
lub klęski narodowe, budowa boisk
pochłania olbrzymie sumy — pod-

 

HA ITST TE KI T TNA i A

Žydzi nie chcą wyježdžač
pracę w rzemiośle
dzień 31 października r. b. Otrgani-
zacją jego zajmuje się przybyły: spe-
cjalnie z Ameryki członek egzeku-
tywy kongresu żydostwa światowe-
śo, Boruch Cukierman. Wiadomo
już, że mie wszystkie stronnictwa
żydowskie wezmą udział w tym
kongresie, co znacznie osłabia jego
znaczenie. Nie będą reprezentowa-
ne na mim żydowskie stronnictwa
socjalistyczne, mianowicie Bund i
Foale Sjon Lewica oraz Aiguda.,

Program obrad jest obecnie u-
stalany i wiadomo, że pierwszym
punktem porządku dziennego będzie
referat o sytuacji żydów. w Polsce.
Potem omówiona będzie sprawa: or-
śanizacji pomocy konstruktywnej
dla żydów i wreszcie poruszone bę-
dą takie sprawy, jak organizacja
stopniowego przerzucania żydów z
hamidłu na rzemiosło, drobny prze-
mysł, rolnictwo, 'warzywnictwo i
ogrodnictwo. ‚

Również ma być podjęta akcja
zmierzająca do tego, ażeby żydzi na
całym świecie współpracowali han-

dlowo.
Wydany ma być apel, żeby ży”

dzi mieszkający w Ameryce, Afry-
ce, Australii, kupowali towary u ży-
dów polskich, przede wszystkim zaś,
by zaopatrywali się w potrzebne im
artykuły u żydowskich chałupników
w Polsce.

Ten sposób uznano ża najko-

rzystniejszy, jeśli chodzi o przyjście
z pomocą sferze rzemieślników ży-
dowskich w Polsce. Zapewni to im
bowiem większą ilość zamówień, da
jąc pracę.

ISSNANISSTISYdos siłTA. WROCKA    
||

Zmarły milioner amerykański,
John Rockeieller,

objawów
neopoganizmu

czas gdy o ludziach nauki i wszel-
ikich wychowawcach ducha narodo-
wego i religijnego umieszcza się dro
bne wzmianki lub przemilcza je zgo-
ła — zaś na instytucje i zakłady na-
ukowe lub na świątynie zawsze nie
starczy: kredytów. Dochodzi do tego,
że nawet prasa katolicka wstępuje
w ślady materializmowi hołdujących
wydawnictw i pomieszcza wizerunki
sportowców llub reportaże z ich inter
wiewów odnosząc się bezkrytycznie
do spustoszenia, jakie tego rodzaju
niezdrowe szerzenie ich sławy po-
ciągnąć może za sobą zwłaszcza
wśród młodzieży, kitóra tego rodzaju
karierę życiową uważać będzie za
wielkie dzieło w służbie narodowej.

Psychozie tej podlegają nie tylko
młodzi. Ludzie poważni, starsi wie-
kiem i zasłużeni nawet na polu pra-
cy naukowej.

Twierdzenie swoje popierał pre-
legent licznemi wyjątkami przytacza
nemi bądź z prasy perjodycznej bądź
też — z dział autorów, cieszących
się wszechświatową sławą uczo-
nych, opętanych tą hipnozą do tego
stopnia, iż skłonni są uważać sport
za punikt graniczny, stanowiący o
powstaniu człowieczeństwa! Zaś pod
dawszy ścisłej amalizie magrodzony
utwór poety Wierzyńskiego „Laur
Olimpijski", «wykazał przekonywują-
co jak dalece sport, widziany oczy-
ma poety, oddającego bezpośrednio
swoje wrażenia, doprowadza czło-
wieka do zezwierzęcenia, pozbawia
go podświadomego nawet poczucia
wstydu i doprowadza do  ostatecz-
nych granic wyczerpania sił fizycz-
nych — czyli w ostatecznym a ko-
lumnacyjnym swym wyniku staje się
zaprzeczeniem zasady w imię której
powołano go do życia. Zwłaszcza
mielktóre jego rodzaje, jak piłka noż-
na lub pięściarstwo nietylko nie roz
mija w zawodnikach ducha  rycer-
skości i talk podnoszonej rzekomo
genitlemanerji, ale przeciwnie, przy
panującym duchu neopogaństwa —
brutalność i zawiść zawodową. Gdy
podczas zawodów bokserskich we

Włoszech jeden z zawodników padł

śmiertelnie ugodzony, organ Kurji
Rzymskiej „/Osservatore Romano”
nazwał wyraźnie tego rodzaju spor“
ty „nawrotem do barbarzyństwa” i
katolikom uczestniczenia w podob-
niyich zawodach zabronił.

Niestety, nasze koła katolickie
nie uświadomiły sobie należycie wa-
gi tej opinii i w dalszym ciągu intere

sują sportem swoich czytelników, po

mieszczając nawet tak horrendalne
rzeczy, jalk fotografię 5-letniego re-
kórdzisty, który dokonał niezwykłe-
go wyścigu na rowerze, nie kwalifi-

kując tego rodzaju popisów jako

zbrodni dokonanej na organizmie
dziecka przez jego niesumiennych i
wysoce niemądrych opiekunów.

Jako reasumcję powyższego przy

toczyłł prof, Wrzosek bardzo zna-
mienny. wykaz strat ponoszonych
|przez społeczeństwo nawet w dzie”

jdzinie rozwoju jego sił fizycznych.
| Otóż w Niemczech stery oficjal-
„ne zaczynają krytycznem okiem na

|ten przerost sportowy spoglądać,
gdyż okazuje się, że sportowcy: nie

przędstawiają bynajmniej lepszego
|materiału wojskowego; zaś na na-
„szym terenie lekarka, p. Czarnecka,
„przydzielona do Centralnego Instytu
jtu Wiychow. Fizycz., który traktowa
jny jest przecież jako jeden z najważ

|niejszych dorobków naszej niepod-

ległej państwowości, stwierdza, że

studjująca w tym zakładzie  mło-

dzież opuszcza go w gorszym stanie

sił i zdrowia, niż ten jaki wniosła ze

„sclbą, pomimo wzorowych  warun-

ików odżywiania i urządzeń higie-
nicznych.
W. dyskusji wyraziła się jedno-

myślność zebranych. Twierdzenia
Sz. prelegenta popierano przylkłada-
mi z własnych doświadczeń i wyka-

zywano trudność walki z istniejącym
stanem rzeczy, zważywszy, jak trud

no jest wpłynąć na prasę, ten głórw=

ny obok radia czynnik szerzącej się
2syshozy.

Winiosek wyražający prošbę, aby
p. prof, Wrzosek ogłosił drukiem
swój referat, przyjęty został przez
aiklamaoję. w

 
40 milionów żydów
FRANKFURT: n/M. 26.5. „Gene-

ral Anzeiger“- zamieszcza notatkę,

donoszącą, że według obliczenia or-

ganu narodowo - socjalistycznego

zwiazku lekarzy, istnieje na całym

świecie 40 milionów żydów  raso-

wych, z czego „w Europie 25 milio-
nów, w Azji 1,5 milionów, w Afryce

800.000, a 10 do 12 milionów w A-
meryce,
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Procesja Božego Ciala
Uroczystą Mszę św. w Bazylice j

w dniu dzisiejszym J. E. Ks, Arcy-
biskup Metropolita rozpocznie o
śodz. 10. Po Mszy, św. około godz.
11—11 m. 15 odbędzie się procesja
z Bazyliki w kierunku ul. Zamko-
wej, ul Marii Magdaleny, B-pa Ban-
durskiego, placu Napoleona, ul.
Ludwisarską,  Wileńską, Żeligow-
skiego, Zawalną, Jagiellońską, Mi-
ckiewicza, Wileńską w kierunku
Zielonego Mostu, ul. Orzeszkowej,
Mickiewicza. Procesja zakończy się
na placu Katedralnym. Pierwsza
ewangelia zostanie _ odśpiewana
przed ołtarzem przy kaplicy św. Ka-
zimierza, druga — przy kościele Bo-
nifratrów — trzecia — przy kościele
św. Katarzyny i ostatnia — przy
kośc. św. Jerzego.

Porządek procesji:
1. Szkoły powszechne, średnie i

zawodowe — zbiórka przy kościele
św. Jerzego.

2. Związki i Stowarzyszenia za-
wodowe i sportowe — od domu Br.
Jabłkowskich ul. Wileńską w kie-
runiku Zielonego Mostu i ul. Orzesz-
kowej.

3. Wlycieczki, które przybędą do
Wilna — zbiórka na rogu ul. Jagiel-
lońskiej i Mickiewicza.

4.  Korporacje
Młodzież Akademicka—od ul. Por-
towej ul. Jagiellońską.

Akademickie i

„we i lilantropijne — ul. Žawalną od
'ul. Želigowskiego.

6. Procesje z kościołów niepara-
(fialnych i zakonnych — ul. Wilen-
|ską od Ludwisarskiej i ul. Żeligow-
| skiego.

| 7. Procesje z kościołów parafial-
nych — ul. B-pa Bandurskiego, pl.
Napoleona i Ludwisarską.

8. Chór.

9. Zakonnice, zakonnicy i ducho-
wieństwo świeckie.

10. Za baldachimem — przedsta-
wiciele wyższych władz cywilnych,
wojskowych i miejskich, Senat Aka-

į demieki, prezydium Sądów.

+ 11. Wojskowa kompania honoro-
wa z orkiestrą.

| Formowanie się procesji roz-
|pocznie się o godz. 9 m. 45.

Porządek pieśni w czasie procesji:
1) „Twoja cześć, chwała”, 2) od

pierwszego ołtarza — dalszy ciąg
pieśni ,„liwoja cześć, chwała”, 3) od
jołtarza przy |kośc. Bonifratrów —
| „U drzwi lwoich”, 4) od kośc. św.
Katarzyny — „Święty Boże”, 5) od
ostatniej stacjj — „Twoja cześć,
chwała”

W] razie deszczu procesja się od-
będzie po nieszporach, które roz-
poczną się o godz. 4.

Nowe władze „Marianum"
W sali konferencyjnej

Instytutu Akcji Katolickiej odbyło
się pod przewodnictwem ks. kan.
Kretowicza walne >
członków _ Instytutu _ „Marianum*,
który od tego zgromadzenia, na mo-
cy zatwierdzonych przez J. E. ks.
Arcybiskupa nowych statutów, nosi
obecnie miano Fow. Niepokalanej
Marjj Panny Zwycięskiej „Maria-
num'. Rektorem Tow. obrano jed-
nogłośnie iks, kan, J, Kretowicza. W
skład rady generalnej weszli: ks.

Archid.. dyr. R. Świrkowski, ks. J. Grase-
wicz oraz s. s. J. Zawadzka i J. Ne-
welska. Funikcję sekretarza objął p.
dyr. T. Birecki, a prokuratora — ks
dziekan Makarewicz.

Z pośród uchwalonego programu
pracy należy podkreślić uchwałę o
nawiązaniu współpracy z Akcją Ka-
tolidką i Instytutem „Caritas“. W
dalszych projektach są: organizacja
bursy; dla młodzieży męskiej i uni-
wersytetu ludowego oraz działal-
ność wydawnicza. m.r.S.

Połączenie chrześc. organizacyj kupieckich
Przypominamy, iż dziś odbędzie

się 'wspólne posiedzenie połączo-
nych organizacyj kupieckich: Stow.

ów i przemysł, chrześcian i
Związku detal. kupców i przemysł.
chrzešcian. |

Zebranie o godz. 5 (5 m. 30) w sali
Gimn. kupieckiego dla wyboru
władz nowego połączonego Stowa-
rzyszenia.

W, niedzielę 30 b. m. ku upamięt-
nieniu połączenia się tych dwóch
bratnich orgamzacyj odbędzie się
specjalna uroczystość. W, programie
uroczystości przewidziano m. in.:
O godz. 9-ej rano uroczyste na-

bożeństwo w kościele św. Kazimie-
„rza przed ołtarzem kupieckim, o
„godz. 11-ej uroczyste zebranie w
lokalu Izby Przem.-Handl. (ul. Mic-
kiewicza 32), z porządkiem  dzien-
nym: .

a) Zagajenie zebrania i powitanie
gości. b) Odczytanie aktu połącze-
mia obu organizacyj bratnich. c) Prze
mówienie delegatów Naczelnej Rady
Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego. d)
Przemówienie prezesa W. Mierze-
jewskiego. e) Referat dyr. Naczelnej
Rady A. Czarneckiego p. t. „O šrod-
ikach wzmocnienia pozycji kupiec-
twa chrześcijańskiego w Polsce”.

Na roboty rolne do Łotwy
BRASŁAW. W, ciągu miesiąca

kwietnia i maja rb. z terenu pow.
brasławskiego wyjechało do Łotwy
na roboty sezonowe ponad 4.000

robotników. ręw wa 3.250 do
ryskiego okręgu konsularnego, a
reszta do okręgu dyneburskiego na
podstawie wezwań imiennych. 

Gustowne ietnie

suknie, bluzki, szlafroki,
Kostjumy, bielizna, galanterja

W. NOWICKI
Firma stale
śledzi za modą.

Codziennie nadchodzą
nowości sezonowe

 

Teatr i
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj na  południowem
przedstawieniu, po cenach  propagando-
wych powtórzenie cieszącej się znacznem

powodzeniem komedii „Złoty Wieniec" z
p. Jadwigą Zmijewską w roli głównej.

Wieczorem o godz. 8.15 po cenach zni-
żonych powtórzenie współczesnej sztuki

„Jutro Niedziela”.
— W przygotowaniu zespołu nowa

premiera znakomita komedia p. t. „Zabiję

ją“, grana ostatnio ma kilku scenach pol-

skich z wyjątkowem powodzeniem.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś prze-

zabawna krotochwila W. Rapackiego „Ja
tu rządzę”. Akt drugi obfituje w sceny ak-

tualne, (Szukamy miejsca dla pomnika), mu

zyczne, wokalne. Tercet rewelersów i ba-

letowe. Ceny miejsc minimalne od 20 gr.

do 2 zł.
— Jutro po raz ostatni w sezonie me-

lodyjna operetka H. Hirwcha „Tancerka

muzyka
Ceny miejsc minimalne od

20 gr.

— Koncert Pawia Prokopieniego, We
środę dn. 2 czerwca © godz. 20.30 w sali

Miejskiej (kino Mars) Ostrobramska 5, od-

będzie się wielki koncert, w którym wezmą

udział: światowej sławy bas-baryton Pa-

weł Prokopieni, ulubieniec

w Polsce z występu na Wawelu z Janem

$o, przy fortepianie C. Chones. W progra-

skich i obcych kompozytorów. Bilety w

cenie 1.10-—5.50 zł. do nabycia w cukierni

B. Sztralla (ul. Mickiewicza róg Tatarskiej)

w dniu koncertu przy kasie od g. 16-ej.

zyczną Pol. Klub. Sport. w Wilnie.

— Jubileuszowa Wystawa Wojciecha
Kossaka. Kasyno Garnizonowe, Mickiewi- 

 

5. Stowarzyszenia religijne, ideo-|

dotychczas

# га kotar studio
Ciotka Albinowa zabiera głos.

Długo nie słyszeliśmy przed mikrofo-
nem jednej z najpopularniejszych i, jeśli tak

można nazwać, najbardziej regionalnych pre

legentek wileńskiej rozgłośni Polskiego Ra-
dia — Ciotki Albinowej,

Przemówi ona na temat wysoce aktu-

alny w czwartek, 27 maja, o godz. 18 min.

25. Wypowie się z właściwą sobie oryginal
nością o tym „Jak to było na koronacji w

Londynie".

Współczesna Grecja,

Dziedzice starożytnych Hellenów, Gre-

cy współcześni, święcili w roku bieżącym

100-lecie uniwersytetu w Atenach. Delega-

tem na te uroczystości z ramien'a uniwer-

sytetu Stefana Batorego był doskonały

znawca antycznej kultury prof. Stefan
Srebrny, który o swych wrażeniach z tej

podróży będzie mówił dnia 27 maja (czwar-

tek), o godz. 20 min. 20 w odczycie pod ty-

tułem: „W kraju młodszej Hellady*.

A więc w najbliższą niedzielę

powtarzamy odwołaną 23 b. m. z powodu

niepogody wycieczkę statkami do Werek .

stamtąd autobusami nad Zielone Jeziora,

Koszt przejazdów w obie strony 1 zł. 50 gr.

Udział w wycieczce po uzyskaniu nowych

kart uczestnictwa, które wydawać będzie

Rozgłośnia, ul. Mickiewicza 22, w sobotę

do godz. 21.

Jeszcze tylko kilka dni trwać będzie
„Wielki Konkurs Radiowy dla Wsi*

Do Polskiego Radia napływają z całej

Polski liczne zgłoszenia uczestników „Wiel

kiego Konkursu Radiowego dla Wsi“, ktė-

ry był przedmiotem olbrzymiego zaintere-

sowania szerokich rzesz ludności wiejskiej,

Konkurs polegał na zjednaniu jak najwięk-

szej liczby nowych abonentów radiowych.

Kto «dobędzie jedną z -500 cennych

nagród obecnie trudno jeszcze przewidzieć,

jednak na pierwsze miejsce

wysunęła się jedna z organizacyj wiej-

skich, która zjednała blisko 80 nowych a-

bonentów.

Wielki Konkurs Radiowy dla Wsi trwać

będzie jeszcze do dnia 1 czerwca b. r, a

listy ze spisem nowozjednanych abonentów
można nadsyłać aż do dn. 15 czerwca pod
adresem: Polskie Radio, Warszawa 1, Ma-

zowiecka 5 „Wielki Radiowy Konkurs dla

Wsi".
Szczegółowych informacyj o konkursie

udzielają sekretarze gmin wiejskich i soł-
tysi.

Nowa wieś stuprocentowo zradioionizowana

Głośny był nie dawno na kraj cały fakt

zradiofonizowania wszystkich bez wyjątku

gospodarstw we wsi Chełmica Mała w gmi-

nie Szpetal pow. lipnowskiego. I oto znów

nadchodzi z tej samej gminy wiadomość o

tym, że druga wieś, Wichowo, wspólnym

wysiłkiem gromady zradiofonizowała się w

stu procentach. Mianowicie, przy pomocy

śminy, Społecznego Komitetu Radiofoni-
zacji Kraju i miejscowych działaczy spo-
łecznych i samorządowych zainstalowano

zbiorowo we wsi zakupione w tym celu 78

odbiorników radiowych; właśnie w niedzie-

lę dn. 23 b. m. odbyła się przy udziale p.

Starosty lipnowskiego, przedstawicieli Spo-
łecznego Komitetu  Radiofonizacji Kraju i

Polskiego Radia z Warszawy oraz przed-

stawicieli i działaczy instytucyj i organiza-

cyj z powiatu lipnowskiego i sąsiednich, u-

roczystość otwarcia odbiorników w Wi-
chowie. Uroczystość ta zgromadziła też

liczne tłumy ludności wiejskiej w całej

okolicy.

Jednocześnie z tym odbyło się zgroma-
dzenie organizacyjne powiatowego lipnow-

skiego Społecznego Komitetu Radiofoniza-

cji Kraju.

Artysta opery ryskiej śpiewa przed

polskim mikroionem

Wymiana artystyczna między Polską a

Łotwą rozwija się pomyślnie i wykazuje
znaczne ożywienie, Polska publiczność ra-
diowa poznała już dzięki temu nie jednego
wybitnego artystę tego kraju. Tym razem

tj. w czwąrtek dn. 27 maja o godz. 21.30

wystąpi przed mikrofonem polskim śpiewak

Maris Wehtra, tenor opery ryskiej. Artysta

wykona pieśni kompozytorów swego kraju,

Z domu Dziurdzielewiczówna
Wesoła audycja radiowa

Dzień świąteczny 27 maja przyniesie

wiele pogodnych audycyj, M. in. audycję 
Rzymu, znany|

|czówna”,

Kiepurą, oraz. znakomity skrzypek prof, SŁ. | niesie? Co może dziać się w domu Dziur-

Mikuszewski, laureat konkursu wiedeńskie- dziulewiczów, coby dało się oblec w formy

| muzyczne?

mie arie operowe i pieśni, oraz utwory pol- | odpowiedź w audycji radiowej, która naj-

| prawdopodobniej przymiesie im chwile we-

Dochód przeznacza się na Sekcję Mu-|

nadawaną z Wilna na fali ogólnopolskiej o

godz. 19.00 p. t. „Z domu Dziurdziulewi-

Cóż ta muzyczna audycja przy-

Na pytania te znajdą wszyscy

sołe, pełne prawdziwego humoru. Audycję

(opracowała Stanisława Harasowska.

Ofiary
złożone w Administracji „Dz. WiL“

Na pielgrzymkę akademicką na Jasną

cza 13, otwarta codz. ed 10 do 18-ej wiecz. | Górę Wanda Stanisławska zł. 1,
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JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda słoneczna ze

skłonnością do burz, głównie w  dzielni-

cach popołudniowych.

Bardzo ciepło.
Słabe wiatry miejscowe.

Z MIASTA.
— Pierwsza dorożka — moto-

cykl w Wilnie, Do zarządu miasta
wpłynęło pierwsze podanie w spra-
wie udzelenia prawa na uruchomie-

nie po raz pierwszy w Wilnie do-
rożki-motocykiu. Magistra uchwa-
lit taksę dla dorožek-motocykli za
pierwszy kilometr 40 gr., za następ-
ne po 50 gr. Pasażerowie mają być
wożeni przez dorożkarza-motocykii-
stę w t. zw. koszyku,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ
— Pol. Katol. Tow. opieki nad

dziewczętami. Doroczne walne ze-
branie odbędzie się w lokalu Tow.
Kredytowego m. Wilna (ul. Jagiei-
domska 14) an. 28 maja rb. o godz.
18. Keierat o emigracji ma Łotwę
wygłosi p. Bohdan Kopeć. Goście
mile widziani.
— Komunikat Związku Pań Do-

mu. W. piątek dn. 28 maja o godz,
17-ej odbędzie się w  Liektrowni
Miejskiej ilustrowana pokazem  go-
towania, pogadanka p. Giaimano-
wej pt. „Łiektrytikacja gospodarstw
domowych".
— 'Lowarzysiwo Przyjaciół Bi-

blioteki un, Wróbiewskich w Wilnie
urządza w piątek, dn. 28 maja ze-
branie członków z reieraiem ks. dra
P. Sledziewskiego p. t. „Myśl św.
Augustyna w architekturze, rzeź-
bach i malowiałach kościoia św.
Fiotra i Pawła na Antokolu w
Wilnie”. Początek o godz. 7 wiecz.
Goście mile widziani.
— Komitet wykonawczy ukwie-

cenia m. Wilna wzywa mieszkań-
ców do wzięcia udziaiu w konkur-

sie zdobienia okien i balkonów. —
Niech zachętą będzie szereg nagród
utuniowanych przez Zarząd Miejski
1 organizacje spoieczne. Ł$ioszenia
przyjmuje Wlueńskie Tow. Ugrod-
nicze (w lokalu Ulkręg. Tow. Kótek
Koin.) ul. Wileńska 12 od godz. 9
do 14. Teleton 3—32.

Zarząd Koła Wileńskiego
Zjednoczenia Polskich Lekarzy Ka-
toiików powiadamia swych człon-
ków i ogół lekarzy, że z powodu
zakończema roku pracy dn. 30 maja
br. zostanie odprawiona Msza św.
o godz. 9 w Katedrze Wileńskiej w
kaplicy św. Kazimierza. Kazanie о-
kolicznościowe wygtosi ks. prof.
Walenty Urmanowicz.
— Zjednoczenie  Kolejowców

Polskich wzywa wszystkich czion-
ków do wzięcia udziatu w procesji
Bożego Ciaia jutro 27 maja. £biórka
o godz. 9 w iokalu ZKP, Wiwul-
skiego 4.
—Żarząd Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego 4 Paulo zawiadamia
swoje członkinie pragnące wziąć u-
dział w procesji Bożego Ciała, iż
wyznaczono zbiórkę przy sztanda-
rze we czwartek dn. 2/7 maja o godz.
10 i pół rano przy cukierni Rudnic-
kiego, Mickiewicza 1.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Kontyngent mięsa z uboju ry-

tualnego. Magistrat na ostatnim po-
siedzeniu zatwierdził kontyngent
mięsa z uboju rytualnego na czer-
wiec rb. w ilości 115.498 kg. żywej
wagi.

Polskie Radio Wilno
Czwartek dnia 27 maja 1937 r.

8.00 Sygnał czasu. Pieśń majowa z wie-
ży Mariackiej. 8.03 Koncert ork, woskowej,
8.50 Dzien. por. 9.00 Transm. nabożeństwa i
procesja Bożego Ciała z Myszyńca na Kur-
piach. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03

Poranek muzyczny. 14,00 Regionalna tran-

smisja z Myszyńca na Kurpiach. 14,30 Pły-
ty. 15.30 O radość i zdrowie dziatwy—pog.
Nauczyciel kresowy przy pracy pozaszkol-

nej — pog. 16.00 Pogadanka dla dzieci
starszych. 16.15 1000 taktów muzyki. 17,15

Radość w życiu dziecka — pog. 17.30 Ko-

łysanki różnych narodów. 18.00 W uścisku

lodów -— pog. 18.10 Płyty. 18.20 Chwilka
lotnicza. 18.25 Jak to było na koronacji w

Londynie — opowie Ciotka Albinowa. 18,40
Płyty. 19.00 Z domu Dziurdziewiczówny —

audycja muzyczna. 19,30 Do słuchu i do

tańca — orkiestra. 20,30 Stara i nowa Hel-
lada — felieton. 20.45 Dzien. wieczorny.

20.55 Pogadanika aktualna. 21.00 Polska ka-

pela ludowa Feliksa  Dzierżanowskiego.
21.30 Recital śpiewaczy Maris Wehtra —
tenor. 22.00 Wiad. sportowe. 22.20 Muzyka
taneczna. 22,55 Ost. wiad. dzien. radiowego.

 
 23.00 Zakończenie programu.

elgrzymke Akademicką
 

ńronika wiieńska
ODCZYTY.

Odczyt proi. Cywińskiego.
Staraniem Koła Holonistów Stud, U.
S. B. odbęazie się dn. 28 bm. w sali
Śniadeckich USb. odczyt p. doc.
Stanistawa  Cywińskiego pt „O
krzyżowcach' Zofii Kossak-Szczuc-
ikiej. Foczątek o godz. 19. Wstęp:
<а miodzieży — 30 gr., dla doro-
stych — 50 gr.

WYPADKI
— Harce samochodu „Elektrit* Przy

zbiegu ul. Ludwisatskiej i piacu Jezuickie-

$0 samochód ciężarowy firmy „Elektrit”

wjechał na przejeżdżającą furmankę powo-

żoną przez Urbana bolesiawa ze wsi Tur-

niszki gm. rzeszańskiej. Wóz został rozbi-

ty. Wypadków z ludźmi nie było. (h)

— Z wycieńczenia i głodu padi na
moście Zielonym, Wczoraj na moście Zie-
lomym padł z wycieńczenia i głodu nie-

ustalonego nazwiska mężczyzna, Wezwane

pogotowie ratunkowe skierowało go do

szpitala św. Jakuba. Policja ustala tożsa-

mość ofiary. (h)

ikikAAS iki o aa aha

DZIŚ WIEC W NOWEJ WiLEJCE
Dzisiaj po nabożeństwie na pia-

cu przed kościołem w N. Wilejce
odbędzie się wiec przeciw bezboż-
nictwu i komunizmowi. Przema-
wiać będą pp. E. Zienkiewicz i W.
Świerzewski.

DLL GR OKBCWECIOGI CDIBOBRA

Miłość i powodzenie pozyskasz
używając woay kolońskiej z
zapachem kwiatu szczęścia

„LOKSOTIS“
Frzemiły długotrwały zapach.

Deka 40 gr. =

B.OLECA

Władysław TRUBIŁŁO
polski skład apteczny Ludwi-

sarska 12, róg Tatarskiej,

      

  

    „Specjalność zioła lecznicze”
ыар   

Giełda warszawska

z dn. 26, V, 37.

Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 290.55 - 291.27
Londyn 26.12 26.19
N. J. czeki 528 5294],
Paryż 23.62 23.68
Praga 18.38 18.43

Akcje:

Bank Polski 101.75 101.00

Papiery:
la poż. Inw. 1 emisja 63.75

5proc. konwersyjna : i
„ kolejowa — 5300 /
„ dolarowa 54.75 kupon 16.95

„  premj. dolarowa 39.25
„  stabiliz. 370.00 kupon 20.17
„  konsolid. 54.00 53.25

Waluty:

Dol. amer. 528i pół 526
Marki niem. 124.00 122.00

—
А
о
А
С

Gletda zbožowo -tewarowa

i Iniarska w Wilnie

z Gnla 26. V. 37.

Ceny za towar średniej handlowej ja-
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy жог-
malnej taryfie przewozowej (len xa 1000 kg.

f-co wag. st. zał). Ziemiopłody—w ładun
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej.
szych ilościach,

W ałotych:

24.50 — 24.75
2400 — 24.30
31.75 — 32.25
31.00 — 31.50

Żyto I stand, 696 g/l *)
Żyto II stand. 670 g/l *)
Pszenica I stand. 730 g/1*)
Pszenica II stan. 710 g/!*)
Jęczmień I stand.

678/673 g/l
Jęczmień II stand. 649 g/l
Jęczmień III stand.

620,5 g/l
Owies I stand. 468 g/l
Owies II stand. 445 g/l
Gryka 610 g/l
Siemię Iniane b. 90*/4 I-08
wag. stoc, xał, PRZIS ay
Len trzep. stand. Woło-
tyn b. I sk. 216.50 a
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. | sk. 216.50 = >
Lea trzep, Miory b. SPK
sk. 216,50 = --
Len trzep stand. Traby b.
I ek. 216.50 SP =
Len oresany Horodziej b.
I sk. 303.10
Kądziel Horodziejska b. |
sk. 216.50 U ZYTA
Targaniec mocrony asor-
tymeat 70/30 1100.00 — 1200.00

*) Przy ulgowych taryfach, z którycn

korzystają rałyny wileńskie na żyto i psze-

nioę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej

21.00
22.75
21.50
27.75 С

Л
а B
R

8 
200kim,

 



6
 

Polskie Kin i ki ’
Światowid "ŁÓDŹŚM ERch

39
z Hansem Albersem w roli  Awanturnicza miłość! Dramatyczne na-

głównej. pięcie akcji! Niedościgniony artyzm gry!
Nad program atrakcje.

NieodwiołalnieNieodwiotainie |) [rotzystosti koronacyjne W Loudynie
)ZIELONY SYGNAŁ—Errol Flynn

premiera MARTA EGGERTHpremiera
w najnowszym sukcesie „SŁOW K WIEDNIA"

„Znać Pana po zegarku”
oto dzisiejsze przysłowie.

Zegarki
poleca

W. JUREWICZ

Li)AAU
PRYWATNE GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE

im. KS. PIOTRA SKARGI
Wiino, Ludwisarska 4 tel. 23-08

M  iZ prawami gim. państw. Dia dorosłych od lat I8

 

 

 

modne precyz. gwarantowane

najlepszych firm

 

Ad. Mickiewicza 4
Tel. 25-15 w Wilnie

TA
J
M
A

Przyjmuje wpisy uczniów do kl. I, II, do kl. I, II nowego typu, oraz do kt. VIII
IM, oraz za zezwoleniem Kuratorium (typ Humanist. z oddziałem matemat.-

do kl. IV. od dnia 1. VI do 15. VI przyrod.)
l Początek egzaminów od 17 VI b. r, Nau*a w g. od 16 m. 45 do 21 m. 15 Е

LLLL
 

Najmiiszy upominek dla Turystów

ALBUM WILNA im E w oprawle zwykłej zł. 4—, w kilimie
й BUŁHAKA zł. 6,50 gr.—do nabycia w księgarniach

,* sklepach piśm.
| sca zam Władysław Borkowski ""uirs;z >

  

ULGA DLA CIERPIĄCYCH!
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach,
ischias i tp. skutecznie działa naaiaranie

Rej.„Embeta-Stawolit" „%
Mgr. W. PAŻDZIERSKIEGO

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

  3

ó
w

Jutro premiera.
iański, Orwid,HELIOS | ži =":

w najnowszej kapitalnej komedii muzycznej
Dziś początek o g. 2-ej T dz

Komedia miłosna 99 y
Jean ARTHUR i Herbert MARSHALL

Wasi ułubieńcyj Bogda; Brodzisz, Sie-

Pan redakter szaleje
ień przed ślubem"
 

MARS
w filmie wielkich

wzruszeń

 Warner

Brodway Bili
Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia

Pocz. o g. 2-ej Dziś! Najpiękniejszapara kochanków |

Baxter i Myrna Loy

 

TEATRIPOPULARNY

„NOWOŚCI”
Ludwisarska 4

Humor! Spiew! Dowcipl
Gościnnie wystąpi kró-
lowa operetki polskiej

 Satyral

„NOCE WILEŃSKIE"
Inscenizacje!

Janina Kulczycka
tystyczny z baletem K. Trzanki na czele. Dziś 3 przedstawienia o godz. 5, 7 i 9.15 wiecz:

Bilety ulgowe, kredytowe i bezpłatne nie ważne. 3

Dziś Rewia nad rewie p. t.

Balet! Wspaniała oprawa dekoracyjna
w nowym przebojowym repertu-
arze. Sekunduje caly zespół ar-

 

Mieszkania | pokoje
DO WYNAJĘCIA na letnisko mieszkanie.
Miejscowość urocza, niedaleko Wilna, Do-
godna komunikacja. Informacje: Biuro Gra-
bowakiego Garbarska 1.

MIESZKANIE 4—5 pokojowe, słoneczne,
wygody do wynajęcia. Dzielna 26. 1025—3

Letniska
LETNISKO koło Werek, przepiękna miej-
scowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki,
łódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja
statkiem lub autobusem. Odjazd z pl.
Orzeszkowej 20 min. z Wilna, Oddaje się
pokoje z całodz. utrzymaniem Poczta Je-
rozolimka, kolonia Zgoda, willa „Urocza“
Zajączkowska.

DWÓR przyjmie letników z utrzyma-
niem po 3 zł. dziennie, Wiad.; Portowa 19
m. 11 od 2—5 pp. 989—1

LETNISKO - PENSJONAT w maj. Ka-
mionka 11/2 klm. stacja Kamionka, kolej

"| Wilno — Mołodeczno. Las, rzeka, kaska-
dówki. Zgłoszenia poczta Ostrowiec k/Wil-
na Ludmiła Matwiejewowa. 966—2

LETNISKO w Kolonii Magistrackiej, ślicz-
ma miejscowość, las sosnowy, do rzeki 500

„| metrów. Od 1 czerwca do wynajęcia, Do-
wiedzieć się: ul. Karaimska 4 — 2 (Zwie-

rzyniec) (3)

 

 

 

Praca zaofiarowana
ZASTĘPCÓW wojewódzkich poszukuje po-
ważna wytwórnia. Oferty „PAR”, Poznań
pod 55.309.

KUCHARKA samotna,
  

dobrze  gotująca
potrzebna na przychodzącą Ś-to Jerski za-
ułek 3 m. 6. 1014—3

Praca poszukiwana
 

UŁATWIAJĄCYM, FUNK
R WANYM RÓWNIEŻ PRZY NAOMI

Kupno I sprzedaż 2
OKAZJA! Z powodu okoliczności rodzia-
nych sprzedam sklep dobrze prosperujący
lub odstąpię na dogodnych warunkach. Fir-
ma egzyst. od 1912 r. punkt pierwszorzęd-
ny, sklep okazały ul. Mickiewicza. Infor-
macje: Śniadeckich 1 m. 4, codz, od g, 3—5.

FLANSE pomidorów i bratków, z powodu
większej ilości, sprzedaje się
kazyjnej. Ul. Słomianka 9-a m. 1 (po Kal-
waryjskiej). u Hajdamowicza.

PLACE różnej wielkości na Antokolu, przy
ul. Piaski, Senatorskiej i Bystrzyckiej są do
sprzedania, ziemia własna. Wiadomość: ul.
Piaski 33-a Jadwiga Bocewiczowa, dom wł.

DOM nowy dwumieszkaniowy z ogródkiem
owosowym i: zabudowaniami gospodarczy”
mi, па własnej ziemi, nad Wilenką z powo-
du wyjazdu do sprzedania. ul. Nadbrzeżna-
Popławska Nr. 11. 1019—2

MOTOR o sile pół konia 385 obrotów na

sprzedania. Wilno, Mostowa 1.
  NAUCZYCIELKI,  korepetytorki,  wyche-

wawczynie, bony i wszelkiego rodzaju
służbę domową poleca Wojew. Biuro Fun-
duszu Pracy, Poznańska 2, tel. 12-06.

WDOWA samotna umie doskonale goto-
wać może doglądać chorych lub dzieci,
Piśmienna może na przychodzącą. Mecze-
towa 2/13 m. 3.

MIERNICZY poszukuje pracy u mierni-
czych przysięgłych lub jakiejkolwiek bądź.
Wilno, Mostowa 8—28. —2

KAWALER lat 25 poszukuje jakiejkolwiek
pracy fizycznej, znajduje się w krytycznym
położeniu, zgodzi się za minimalną opłatę

i życie. — Michał Matowicz w. Borcie gm.
i poczta Graużyszki.

INTELIGENTNA osoba poszukuje posady
gospodyni, zna dobrze kuchnię, może sa-
modzielnie zająć się domem. Chętnie zaj-
mie się dziećmi, albo jako ochmistrzyni w

| majątku. ul. Bakszta 11 m. 5, od 11 g. (5)
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kamienny
Węgie górnośląski

drzewoopałowe
po cenach konkurencyjnych

ое са

towowtworzona firma chrześijańcka |

adiniez Mrkiewi(Z
Wilno, ui Zygmuntowska 24

TEL. 25-32
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JAN Ł. PĄGOWSKI

: Fabr. Chem, „Pharmachemia“, Bydgosses.
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CZYTAJCIE
ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
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NARODOWĄ| w. powciaŁŁO
ul. Ś-to Jańska 6

tel. 22-35,
  

„Coup de foudre"
Now

(Dokoń
— Niech będzie obiektywne! Więc

ja ją zacząłem uczyć jazdy na nar-
tach....
— Ty! Toż ty o tym najmniejsze-

go pojęcia nie masz!
— Owszem! — zgodził się pogod

mie Stanisław. — Ale to nie gra du-
żej roli. Ja już bardzo wiele osób na-
kzyłem tego, czego sam nie umia-
łem. Więc uczyiem ją tej jazdy. A

ela.

czenie)

ma, czy broń Boże, nic złego się nie
przytrafiło, a ona: „Kolano głupstwo
— poboli i przestanie. Ale z narta-
mi Ikoniec!“ „Dlaczego?“ pytam. „Ol
Mam gorsze zmartwienie..."

Twój, nos?...
— Też tak chwilę myślałem. Ale

ona mówi: „Z nartami ikoniec, bo
jedną złamałam, a tamci swoich nie

n
a

s
e
z
o
n
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ai jesuelAWiec a do kola lironizował dalej Zaręba:

SŁUŻĄCA z dobrym gotowaniem w śred-
nim wieku, poszukuje pracy. Świadectwa iNauka

 

DZIAŁKI obok siebie jedna 2800 m.2 z do-
mem, ogrodem owoc., druga 1925 m.* z fun-
damentem pod dom do sprzedania. Kolonja

| Wileńska, ul. Czysta Nr. 17/10 Rodziewicz.
1024—2

JEDZ PRNADA ROZA AZ
SPRZEDAM SKLEP w śródmieściu, Adres
adm. „Dz. Wil.” 1023

[OKAZYJNIE do sprzedania wirówki
szwedzkie i motory na ropę. Wilno, Mic-
„kiewicza 29. Bank Towarzystw Spółdziel-
czych.

|SPRZEDAJĘ PARCELĘ 35 Ь, budynki no-
we, rzeka, jezioro, las sosnowy. Stacja kol.
i poczta 6 km, Warunki i oglądać na miej-
,scu. Stacja Stasiły Las-Rudnicki Pacyk Jan.

 

 

—3 SKLEP zmieszkaniem wb. dobrym pun-
kcie odstąpię niedrogo. Adres w admin.
„Dzien. Wil." 1029

B. ŁADNAPOSESJA 2 domy, ogród duży,
część owocowy, z powodu jazdu do
sprzedania, można częściowo. ul. Popow-
|ska 26 — 7. 1020—4
 

Zguby
 

rekomendacje. Św. Jakóbska 10—11. 1030

NY 7 RDXKada STUDENT bez środków utrzymania prosi
o jaką pracę dorywczą, dobry ogrodnik

EEE) m—————| wezystkich dziatėw. Zgtoszenia do Admin.

STUDENT U. S. B. udziela lekcyj w zakre- | „Dzien. Wil pod „Pomoc studjującemu.
 

 

gimnazium humanistycznego (z j. niem.
„ „Fachowy korepetytor" 984(4) R6ž

Ch NA L w eenauczy ne
ciela na miesiące letnie. rzygotowigę W SEOSN i RO do AC OŁIRAW
zakresie gimnazjum humanist. (język nie-|SPRZEDAM lub przyjmę do spółki do do-
miecki). Warunki do omówienia. Zgłoszenia | brze prosperującego przedsiębiorstwa han-

do adm. „Dz. Wal.” śub. „Student U.S.B. z| dlowego. Informacje: Biuro Grabowskiego
wieloletnią praktyką”. 4) Garbarska 4; RM

ZAKONTRAKTUJEMY stałą dostawę kre-
mian za letnisko. Zgłoszenia do adm, „Dz. | sowych artykułów żywnościowych. War-
Wil." sub „Nauczycielka”, 1027—2| szawa, Chmielna 48 Spółdzielnia. 

1 — Zapytaj. jejl
‘  — „Zapytaj! zapytajł' To łatwo
"powiedzieć. Wykonać znacznie trud
: niej... obraził się Stanisław.
|  — Bojaźliwa owieczka! W; War- — Oczywiście, że się kochałem!

| szawie na uniwerku byłeś, o ile so- Ale nigdy nie rozikliwiałem się nad

bie przypominam, właśnie specem sobą, do czego u ciebie widzę skłon-

iod zawracania kobiecychgłówek|— |ności. Do tycia zresztą również...
—Daj spokój z tyciem! — obru-

| —Atyna S.G.G.W., jak głosiła szył się „romantyk* uderzony w czu

stugębna fama! — odciął się zaata- łą strunę. — Powiedz mi jednak, czy
kowany. — Nawet na kwaterę do taki „foudre” może działać na obie
waszej lkorporacji nigdy nie można |strony jednocześnie.
się było dodzwonić, bo wciąż wisia- Jerzy zaczął się śmiać.

lłeś przy telefonie. — Znakomity jesteś! Niemowlę
|  — To już minione czasy! jest od ciebie bardziej doświadczo-

| '— Dlatego właśnie zwracam się| ne! Uważasz zatem, że jeśli ciebie

*do ciebie, jalko do człowieka statecz |tknął taki,,piorun”, to i twoja flam-

trzeszczy, a na widok panny dostaje
palpitacji przepitego serduszka!
— А tyś się nigdy nie kochał?— 

ZGUBIONĄ legitymację Nr. 13740 Związ-
ku Rezerwistów w Wilnie, w miesiącu
marcu b. r. ma imię por. rez. W. P. Wacła-
wa Stefańskiego — unięważnia się

Pomóżmy bliźnim!
MIŁOSIERDZIU naszych czytelników go-
rąco polecamy b. biedną wdowę z 2-giem
uczących się dzieci o dopomożenie wyku-
pienia maszyny do szycią założonej w su-
mie zł. 50 plus procenta, — jest szwączką
i maszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-
dzona przez Tow. Św. Wincentego a Paulo.
Adres w Admin. „Dziennika Wileńskiego.

 

CEGO WAREZ ROOT IT IIATA ALITIO I E TAI GONERAYYY

niem jeszcze tego nikt nie dokonał.
Trubadurzy, wbrew utartym poglą-
dom, nie byli wcale placzliwi, jak ty.
Zamiast orientować swoje sentymen
ty według kwiatków, ptaszków i pór
roku, weź się z energią do dzieła.

,— Dobrze ci gadać, jak się nie
kochasz! — mruknął nieszczęśliwy
amant.

— Skąd wiesz? Może właśnie cię
ikocham?..

Zamilkli znów. Żaby zato roze-
śrały się, aż echo dzwoniło po łą-
kach. Księżyca jeszcze nie byto wi-
dać; rysował tylko świetlistym kon-
turemi czarne sylwetki drzew na tle
'wyhaftowanego ikonstelacjami nieba.

W. smudze światła, padającej z okna

 

pocenie0- |

minutę -na stały prąd, mało używany do
>

dadzą |--Co? nie waleczna narciar-,TeŚ0- Wymyśl coś, żebym wiedział, ma musi być nim również tknięta.
ona — mo to po prostu był szczyt
zapału. Raz waka na jakiś pagó-
rek i szusuje na dół, Czekam, cze-
kam — nie wraca. Gramolę się tedy
po kolana w zaspach — całe szczęś-
cie, że byłem w długich butach — i
widzę, že panna leży u stop pagorka
z twarzą w śniegu i dnży cała. Walę
do niej. Dobrnąłem w końcu i pytam
z trwogą: „Co pani jest? Co się sta-
ło?! A ona podnosi roześmianą, —
uważasz — roześmianą twarz i po-
wiada: „Nic! Tylko ze śmiechu
wstać nie mogę”.

Czupurna panna! — zauwa
żył Jerzy z uznaniem.
—Prawda! — ucieszył się Stani-

sław. — Opowiem ci lepszą rzecz.
Kiedyś znów na łeb, na szyję pędzi
z dużej górki wyjeżdżoną drogą. Stro
mo, jałk diabli, więc się w połowie
wywraca i ląduje na samym dole. Ja
na pomoc. Wi tym samym miejscu po
ślizgnąłem się i grzmotnąłem nosem|ci i rzeczywistości uniemożliwiami nagłej zadumy ten ostatni. —Prze- |w ognie naprzeciwko! — zaczął bez-

«w zmarznięty śnieg, aż mi krew po-
szła. Alle wstałem co prędzej i tamu
jąc czym się dało posokę dopadam
'Halszki, która ze łzami w oczach
pociera sobie kolano. Ja do kolana...
— To już kryminał/,,.

ka?
— Waleczna niewątpliwie. No i

cóż dalej?
—A cóż miało być. Poszliśmy: do

domu: ona kulejąc, a ja z rozbitym
mosem i podrapaną gębą...
— Ależ ja się pytam 0 dalszy

rozwój wypadków
— Dalszy rozwój wypadków był

jasny...
— QOświadczyłeś się?
— Wiesz Jurek, że ty nie masz

rzeczywistości. Nie mogłem się o-
świadczyć, bo po pierwsze wyjecha-
łem, a po drugie dopiero w mieście
zdałem sobie sprawę, że ją kocham.
A od czasu wizyty u Stełana już jej
nie widziałem.  Odpisała mi tylko
krótką kartką na życzenia wielka-
nocne.

| — Mój bralk. poczucia aktualnoś-

stwierdzenie, w jakiej materii mam
ci właściwie radzić! — zauważył i-
ronicznie Jerzy.
— Nie kpij, proszę cię! Chcę, że-

byś mnie zorientował, czy ona mnie
kocha.
 
ani za grosz poczucia aktualności i;

czy talki „coup de foudre' możedzia Niby dlaczego?
łać na obie strony jednocześnie. — Może być „tknięta”... — nie-

Jerzy nie odpowiadał. W. ciem- |pewnie zauważył isław. Й

mości, bo noc zrobiła się już zupełna,|  — Ale nie musi, Zresztą naj
"ledwie widać było jego sylwetkę. Z. Pie) zapytaj jej. Sama ci napewno nic

idaleka, gdzieś z łąk, „dochodziło chó-|nie powie, bo młode Polki sąharde

Iralne i melodyjne kumkanie żab. |i każą koło siebie dobrzechodzić.

„Niebo wyiskrzyło się miezwykle i| — — Jesteś bezlitosny. Ja się mę-
„jak zazwyczaj w końcu lipca, prze” czę, nie sypiam po nocach, nie mam

|kreślała je co chwila jakaś spadają- | apetytu, schnę nieomal... R

ca gwiazda. Poświata na czubkach! Więc weż frajerze mandolinę i
topoli i rdzawa łuna na wschodzie |wal pod jej okno. Albo obleje cię

zwiastowała bliskie pojawienie się wodą, czy czymś podobnym takim—
księżyca. : ji wtedyklapa z amorów, albo rzuci

Borzecki nie zwracat na to wszyst,“! SX na szyję. |||
ko uwagi. Zapalił papierosa i posta-| | — Kpisz, a ja cierpię. I tym bar-
nowił wydusić z _ przyjaciela jakąś: dziej nic nie rozumiem, że to się ja-

radę, jkoś niezwykle zaczęło — w zimie.

— Powiedz mi jednak Jurek, co Przed bym zawsze coś dokoła kwi-

o tym myślisz. — zainterpelowałZa- tło: kasztany, bzy, jaśminy, akacje...

ręba. |  — Seradela, kartofle, pomidory,
— Co ja myślę! — ocknął się z koper, albo przynajmniej pelangonia

de wszystkim bawi mnie twojana-  litośnie dnwić Jerzy. — Przecież w

jgła nieśmiałość. |ten sposób nigdy żadnej kobiety nie
—- Ja, widzisz, zawsze jestemta- zdobędziesz. Najwyżej ją możesz za-

ki, kiedy w grę wichodzi moje serce. interesować swoją przystojną gębą

— Romantyk, psiakrew! Biedu- na kilka dni, Im trzeba imponować

jadalni, tańczyły roje ciem, a docho-
dzący z jej wnętrza brzęk ustawia-
mych talerzy, świadczył o zbliżającej
się ikolacji. Wobec tego Gips, dotych:
czas śpiący u nóg swego pana, wstał
przeciągnął się i, stukając pazurami
w płyty tarasu, powędrował w głąb
mieszkania.
— Pies ma rację! — Jerzy wstał

z leżaka, — Chodźmy i my coś prze-
trącić.

Ruszyli ku drzwiom,
cym do wnętrza domu.
— A jednak chciałbym wiedzieć,

czy ona mnie ikocha choć trochę!—
westchnął niepoprawny „romantyłk”.
— Żebyś się dłużej nad tym pro-

blemem nie zastanawiał, powiem ci
krótko: nie! — rzucił mu dziwnie
ostro Zaręba.
— Dlaczego? Skąd wiesz? —

zdziwiła się raczej, niż zmartwiła o-
fiara „coup de foudre'u"
— Zasadniczo to miała być ta-

jemnicza, ale sam mnie sprowokowa
łeś do jej zdradzenia...
— Nic nie rozumiem!
— Widzisz, ja od Wielkiej Nocy:

prowadzą-

  lek! Trzydziestka mu nad karkiem— to stara ai znana prawda, a jęcze- jestem z Halszką zaręczony...

ADMINISTRACJA: Wilno, ul, Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (5) łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

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

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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