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Wilno, Niedziela 7 lutego 1937 r. .
-

Iš. p.

z KORYBUT - DASZKIEWICZÓW

Michalina Dziakowiczowa
I-mo voto MICHNIEWICZOWA

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Św. 'Sakramentami zmarła
dnia 5 lutego 1937 roku.

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Bankowej 2 m. 2 do kościoła
Wszystkich Świętych odbędzie się dziś 7 lutego r. b. o godz. 17.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 8 lutego r. b. o g. 10-ej, ś
po czym nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa.

czym powiadamia RODZINA.

Rozpoczęła się bitwa o Malage
RZYM, 6.11. Agencja Stefani donosi z

Awila, że bitwa o Malagę jest w pełnym
toku i stanowi pierwszy przykład bitwy

manewrowej z szeroką zakrojoną koncepcją

taktyczną od samego początku wojny do-
mowej w Hiszpanii, Akcja prowadzona jest

9-ma kolumnami wzdłuż 9-u linii operacyj-

nych. Pierwsza kolumna, która wyruszyła

z Alhama, osiągnęła linię pomiędzy Zaiła-

raya i Venta de Zafłaraya, druga kolumna
zdobyła w ataku na bagnety wioskę Alfar-

nate 45 km. od Malagi. Trzecia —., idące
z Arcidona zajęła wzgórza dokoła Villa
Neuva de Trabuco i rozpoczęła bombardo-
wanie tego miasta, Czwarta podeszła do

Villa Neuva z drugiej strony. Piąta, po za-
ciekłych walkach, zajęła Xolla Della Bocca
del Asino, o 35 km, od Malagi. Szósta po-

sunęła się o 13 km w kierunku dolinyAb-|

dalagia, Siódma zbliża się ku Ardelas, Ós-|
ma, która wyruszyła z Ronda, po przezwy-,
ciężenki potrójnej linii okopów, osiągnęła

drogę, wiodącą do Burgos, Dziewięta, ро-'
suwająca się wzdłuż wybrzeża, znajduje się
w pobliżu Fuengirola. va|
FLOTA RZĄDOWA MA SIĘ ZMIERZYĆ

*Z OKRĘTAMI POWSTAŃCÓW. ‘
LONDYN, 6.11. Reuter donosi z Gibral-

aru: Wojska powstańcze, posuwając się
naprzód z Granady, zajęły Colmenar na pół-
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damska
z madap, haftowana

> (norm. 2)
KOSZULA DZIENNA z nan-

ręcz.
haf, i mer. (4,25)

KOSZULA DZIENNA jedw. z
strojna

(norm, 12—)
KOSZULA NOCNA z madap.
haftowana (cena normal-

na 3,75)
REFORMY I MOTYLKI jedw.

35
trykot. (2.75) 2 в

prakt. oszyta kor, 8.20

rozszyta koronkami, 144399
ny fas, (16—)

RĘCZNIKI kąpielowe grube
3

i puszyste (4.30)
RĘCZNIKI kąpiel. grube 122

i prakt. (1.60)
ŚCIERKI |niane ze szlak kol.

1 10
40X100 (1.35)

PŁÓTNO wileńskie b. mocne,
szer. 80 cm. IZ

17 mtr, (13—)
NANSUK  bieliźn. w  piękn.
gatunku szer. 90 cm. 490

sztuczka 17 mtr,
PÓŁPŁÓTNO  prześcieradł, b.

179
ładne 160 cm. (2.00)

siatkowe 2 szale
50

i lambr. 15

185

350

87

2

i 80

bogato

Nr. 37

 

>DIALY TYBZIER
KOSZULE MĘSKIE dzienne
popelin. białe z 2 koł- 129
nierzykami (9.75)
KOSZULE sportowe wyjątko-

<5
wa okazja (12—) ė
KOSZULE NOCNE z pięknego

madapolamu zamiast .0
zł. 600, zł. @

PYJAMY męskie popelinowe
1. BU

w pasy (16.50) ź
KOMPLET 5 GARNKÓW.
z grubego 2000
z pokrywkami tylko zł,
SERWIS DO BIAŁEJ KAWY
z dekor. kwiatową zł. —
6 NOŽY i 6 WIDELCY
ze stali Gerlacha zł.g 450

i wiele innych okazji 14

ADEKOWSCY„B
uż«&

Obrady nad projektem inwestycyj
"w komisji budżetowej Sejmu

WARSZAWA, 6,11. Na posiedze-
niu Komisji budżetowej Sejmu w pią-
tek, w rozprawach nad projektem

przemawiało
kilku ministrów:

Min. przem, i handlu, p. Roman,
mówił o wielkim planie elektryfika-
cji państwa, gazyłikacji, wreszcie о

| inwestycjach morskich. Co do tych
„ostatnich, to obejmują one dalszą
| rozbudowę portu w Gdyni, przystani
w Pucku i Jastarni, budowę ikanału,
łączącego port Wielka Wieś z zato-
ką Pucką, a nadto budowę flotylli
rybackiej i innych urządzeń, ułat-
wiających dalekomorskie rybołów-

noco-zachód od Malagi, Jest to miejsco- | Stwo.
wość na wzgórzu, panującym nad Malagą. Min. opieki społ., p. Kościałkow-
Na południu powstańcy są w odległości 5 ski charakteryzował dotychczasowy
km od Fuengirola, która stanowi cel ołen- stan walki z bezrobociem,
sywy. Oddziały, maszerujące z Granadyi dzjąłalność funduszu

a więc
pracy, W ciągu

mę zł. 306,603,000. Suma ta nie obej-
muje wydatków na zatrudnienie mło-
dzieży, które wyniosły zł. 13,618,000.

Z sumy: 306 mil. przypadło 24,2
proc.na województwa zachodnie, 16,6
proc. na woj. wschodnie i 59,2 proc.
na woj. centralne. Na rok przyszły
fundusz pracy dysponuje na zatru-
dnienie bezrobotnych kwotą 40 mil,
na akcję młodzieżową 10 mil.

Min. komunikacji, p. Ulrych wy-
jaśnił, jakie już przeprowadzone zo-
stały inwestycje w komunikacjach
kolejowych, drogowych i wodnych i
jakie są zamierzenia na rok przyszły.
Na r. 1937 kredyty na inwestycje ko-
munikacyjne stanowią 121 mil. zł.,

| tj. około 46 proc. globalnego progra-
;mu w tym roku.

Min. rolnictwa, p. Poniatowski
mówił o trzech grupach: meliora-
cjach,

podążające do Fuengirola, zapewne połączą czterech lat swego istnienia, fundusz! spodarstw osadniczych przy koma-

się przed Malagą, popierane jednocześnie pracy przeznaczył na inwestycje su- |ącji, wreszcie o uprawnieniu obrotu
przez flotę powstańczą. Flota rządowa opu-

šcila Kartagenę, aby zmierzyč się z okrę- >0 53575352—3—x3——x-—————55—520505
tami powstańców na wysokości Malagi.

-30 KLM. DZIELI POWSTAŃCÓW
OD MALAGI.

PARYŻ, 6... Korespondent Havasa z A-

vila donosi: Jak przewidywano, oiensywa
powstańcza rozwinęła się na wschód od

Marbella i na północno-zachód od linii An-
te-Quera-Alhama z całkowitym powodze-

niem. W. niektórych miejscach powstańcy

są w odległości 30 km. od Malagi Armia

gen Queipo de Llano atakujedrobnymi od-
działami jazdy i zmotoryzowanej piechoty.

Od Marbelli wojska powstańcze posunęły

się do Feungirola o 5 km.

W
ŚWIATA!

trzeba bardzo się śpieszyć,
ale bardziej, by zdążyć w ciągu OSTATNICH 3 DNI kupić jedną z tysiąca koszul:
pel. art: 3716 zam. zł. 12— tylko zł. 6.—; art. 3721 zapas. mankiety i 2kołn. zam. zł. 14 tylko zł. 7,—; popelino-
wa „prima” art. 3690 zapas. mankiety i 2 kołn. zam. zł 15,90 — zł. 10.50; (wizytowe i frakowe arf. ,3721 zam-

zł. 14. — zł. 7—; art. 3667 zam. zł. 16.— zł. 8.—; koszule nocne, długie art. 3680 zam. zł. 14— zł. 7.50 я

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ
FRANCISZEK FRLICZKA

WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 9 tel. 6-46

Kronika telegraficzna
* W Łodzi spaliła się fabryka Hanka.

Straty ok. 300 tys. zł. Kilkuset robotników
pozostanie bez pracy.

** Podczas kongresu w  Manilli 300
księży udzieliło 60.000 dzieci Komunii św.

** W Rzymie odbył się ślub syna Mus-
soliniego z p. Urszulą Suvoli.

** Pod Kretyngą na Litwie utworzony
został obóz pracy przymusowej, obliczony
na 200 osób. Regulamin ma być wyjątkowo

surowy.
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rolniczego. Wi tym ostatnim dziale
wchodzi w grę budowa śpichrzów,
elewatorów, chłodni itp, W,r. 1937
przewidziana jest budowa chłodni w
Łodzi, następna chłodnia będzie bu-
dowana w Wileńszczyźnie lub w woj.
Białostockim.

W, dniu dzisiejszym przystąpiono
do dyskusji.

Sprawozdawca p. Sikorski zapro-
panował m. in. do ustawy o in-
westyjcjach — następujące brzmienie
art. 9: „Sprawozdanie ze sposobu
zużycia wpływów, uzyskanych z o-
peracyj kredytowych, przeprowadzo-
nych na podstawie art.5, będzie włą-
czone do ogólnego zamknięcia ra-
chunkowelgo, sporządzonego przez
właściwego ministra, i podlega ogól-
nym przepisom o zamknięciu rachun
ków państwowych i absolutorium
dla rządu”.

Dalej sprawozdawca wniósł rezo-
lucję wzywającą rząd do przedłoże-
nia prawa budżetowego najpóźniej
do ko przyszłej sesji zwyczajnej,

Pos. Sowiński zwraca m.inn, uwa-

 WYDAWNICTWO

przenoszeniu budynków i go-!

śę na potrzebę zwiększenia kapitału
prywatnego w inwestycjach.

Pos. Walewski dowodzi koniecz-
|ności zbudowania w Polsce krótko-
'falowego centrum -"radiofonicznego,
| dorównywującego mocą i zasięgiem
stacjom. obcym, i zgłasza odpowiedni
wniosek,

Pos. Wojciechowski skarży się na
'pokrzywdzenie ziem  południowo-
wschodnich w ogólnej polityce go-
spodarczej państwa a także w pro-
jektach inwestycyjnych.

Pos. Kamiński zaznacza pominię-
cie ziem wschodnich w planie inwe-
stycyjnym.

Pos, Hołyński dowodzi, że jedną
z najważniejszych inwestycyj w pla-
nie czteroletnim powinno być odbu-
dowanie rynku pieniężnego. Inwe-

i stycje powinien wykonywać nie rząd,
lecz mogą być taniej i lepiej wyko-
nane przez inicjatywę prywatną. W
planie są też inwestycje czysto ad-
ministracyjne, które powinny być
załatwiane z budżetów normalnych,
a nie z pożyczek.

Pos. Hutten-Czapski uważa, iż na
przyszłość sprawa inwestycyj powin-
na być rozwiązywana w drodze do-
datkowego budżetu, lecz nie w ra-
mach pełnomocnictw ustawowych.
Mówca wskazuje też, iż na ziemiach
wschodnich są tak wielkie braki, że
preliminowane wydatki są za małe.
[ylko bardzo nieznaczne sumy są
przeznaczone dla 4 województw
wschodnich, stanowiących prawie jed
ną trzecią obszaru państwa. Naprz.
Wileńszczyzna jest na 2 miejscu, jeś-
li chodzi o naturalne możliwości elek
tryfikacyjne, tymczasem w progra-
mie tegorocznym na elektrylikację
tej połaci jest tyliko jedna pozycja i
to minimalna (200.000 zł.)

Pos, Waszkiewicz dopominał się o
szersze uwzględnienie w planie woj.
Łódzkiego, pos. Podoski woj. wscho-
dnich, pos. Celewicz woj. połudn.-
wschodnich, pos. Dębicki rolnictwa
i wogóle kresów wschodnich. 

W DNIU IMIENIN NAJDOSTOJNIEJSZEGO ARCYPASTERZA,
KS. ROMUALDA JAŁBRZYKOWSKIEGO, RAZEM ZE WSZYSTKIMI
WIERNYMI NASZEJ ARCHIDIECEZJI SKŁADAMY MU GORĄCE żY-
CZENIA DALSZEJ OWOCNEJ I SZCZĘŚLIWEJ PRACY W WINNICY |
PAŃSKIEJ DLA DOBRA KOŚCIOŁA I OJCZYZNY.

„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO",
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ak jest teraz w Gdańsku? 0 zorot b. Kolonii niemieckich| A
Ostatnie załatwienie  zatargu nych tam Polsce, będzie: poderwa- nister Beck w swem sprawozdaniu. BERLIN, 6.IL Niemieckie Biuro basador von Ribbentrop otrzymał

gdańskiego w Genewie, uchwałą na. Wtedy Gdańsk stanie oko w wręcz zalecił Wysokiemu Komisa- Informacyjne donosi z Londynu, że nowe instrukcje. w sprawie projekto-

Rady Ligi z 27 stycznia 1937, po oko z Polską, pozbawioną współ- rzowi Ligi nieprzeszkadzanie Sena- ambasador Ribbentropw najbliższym wanego paktu wschodniego. Nie-

sprawozdaniu p. ministra Becka o
porozumieniu jego 10 stycznia 1937
z Senatem w. m. Gdańska, nie jest
pomyślne. Mogło się wydawać, po
stanowczem wezwaniu Rady Ligi z
5 października 1936, by w Gdańsku
położyć . kres obstrukcji Senatu
przeciw uprawnieniom Wysokiego
Komisarza Ligi i przywrócić tam
władanie prawa — (bo tak brzmia-
ły uchwały ówczesne Rady) — że
załatwienie też będzie stanowcze, a
Gdańsk nie będzie nadal zamienia-
ny na jeden z obwodów nacjonal-
socjalistycznej Trzeciej Rzeszy,
rządzony przez gauleitera Foestera
z Frankonji Ale porozumienie p.
ministra Becka z Senatem gdańskim
z 10 stycznia rb. nie dało zgoła ta-
kiego wyniku, a to bardzo obciążyło
także uchwałę Rady Ligi z 27 stycz-
nia r. b

Gra nacjonal - socjalistyczna w
Gdańsku jest całkowicie  przejrzy-
sta: 1. Usunąć opiekę Wysokiego
Komisarza Ligi nad wewnętrznem
życiem Gdańska, które ma być
zgodne z konstytucją. Wtedy będzie
można wprowadzić w Gdańsku wy-
łączność  nacjonal - socjalistyczną,
wbrew.woli większości mieszkań-
ców, przez marzucenie, Usunięcie о-
pieki Wysokiego Komisarza Ligi,
czyli opieki Ligi, uczyni Gdańsk
niejako państwem samodzielnem.

2. Po takim obaleniu opieki Ligi
nad wewnętrznem życiem Gdańska
także jej opieka nad przestrzega-
niem przez Gdańsk praw, przyzna-

działania Ligi, czyli mocarstw z

Ligi, a Gdańsk będzie miał oparcie

o Rzeszę Niemiecką. I zerwie się

łączność Gdańska z Polską.

3. Z samodzielności zaś państwo-

wej, uzyskanej via facti przez oba-

lenie opieki Ligi, skorzysta Gdańsk

w ten sposób, że w drodze np. t. zw.

głosowania ludności, już poddanej

nacjonal-socjalizmowi, obwieści przy

łączenie się do Rzeszy Niemieckiej.

Takim zamysłom trzeba oczy-

wiście przeciwstawić się stanowczo,

jeżeli nie odrazu (bo już patrzyło

się przez palce na nacjonal-socja-

lizm w Gdańsku, niezgodny z jego

ustrojem prawnym i przeznacze-
niem, w ciągu trzech i pół lat) to

przynajmniej po jawnym buncie

Gdańska w połowie r. 1936 przeciw

Wysokiem Komisarzowi.
Porozumienie p. ministra Becka

z Senatem w. m. Gdańska z 10

stycznia rb. nie było zadowalające.

P. minister Beck przyjął oświadcze-

nie Senatu, że opiera on swe! sto-

'sunki z Wysokim Komisarzem na

obowiązującym stanie prawnym.

"Tkwi w tem dwuznaczność, bo Se-

|nat stale twierdzi, że Wiysoki Komi-

"sarz nie ma prawa wkraczania w

'sprawy wewnętrzne w. m. Gdańska

'— (jest to jawna nieprawda, gdyż

art. 103 najwyraźniej daje to prawo

Wysokiemu Komisarzowi) — a za-

tem Senat powiada, że opiera się na

stanie prawnym, nie dopuszczając

Wysokiego Komisarza do spraw

„wewnętrznych. Oprócz tego p. mi-
 

Motywy wyroku apelacyjnego
w Sprawie

We czwartek dn. 4 lutego Sąd
Apelacyjny w Lublinie doręczył o-

brońcom w historycznej sprawie o

zajścia antyżydowskie w Przytyjku

motywy wyroku jaki zapadł dn. 24
listopada 1936 r. w Lublinie.

Motywy: wyroku są wyjątkowo

obszerne i — co stanowi rza о-
sobliwość w stosunkach sądowych:

—są drukowane w formie broszury
t. zw, dużej czwórki (przeciętny for-

przytyckiej
mat albumowy). Motywy zawierają

aż 46 stron druku. Sędzia referent

podzielił całość materiału na 12 roz-

działów, poświęcając ważniejszym

kwestiom, którymi są przeważnie

isprawy winy, ważniejszych oskarżo-

nych, oddzielnie rozdziały. Sporzą-

dzenie motywów wyroku  apelacyj-

nego zajęło blisko dwa i pół miesią-

ca czasu.

 

° @е Francji odsłonięto pomnik |
iHoene-Wrońskiego

3 lutego w Neuilly odbyło się od-

słonięcie pomnika na grobie filozo-

fa polskiego _Hoene-Wrońskiego,

zmarłego na emigracji w r. 1853 w

Neuilly. Nagrobek o prostych i su-

rowych liniach uwieńczony popier-

siem Hoene-Wrońskiego, dłuta zna-

nego rzeźbiarza polskiego, przeby-

wającego od szeregu lat w Paryżu

Franciszka Blacha, wzniesiony zo-

stał przez polsko-francuski komitet
im. Hoene-Wrońskiego.

Na cmentarzu w Neuilly zebrali

się uczestnicy uroczystości z amb,

Łukasiewiczem na czele. Po krótkim

obrządku  dokonano odsłonięcia

pomnika, przed którym złożono

wieńce o barwach polskich i francu- $
ratusza odbyło się przyjęcie wydane s 7 a

przez mera i radę miejską. ! a Ž V Ow n a O Ss e

>

skich od komitetu im. Hoene-Wroń-

skiego i miasta Neuilly, po czym ze-

brani udali się do ratusza, gdzie w

historycznej sali traktatowej mer

miasta p. Bloud wygłosił piękne i

serdeczne przemówienie, kończąc

je oświadczeniem, że rada m. Neuil-

ły uchwaliła nadać jednemu z pla-

ców miasta nazwę placu Hoene-

Wrońskiego. Profesor College de

France i przewodniczący komitetu

im. Hoene-Wirońskiego, Paul Hazard

zobrazował następnie w głęboko u-

jętym przemówieniu działalność na-

ukową i teorię Hoene-Wrońskiego,

po czym ambasador Łukasiewicz w

serdecznych słowach podziękował

zarówno komitetowi, jak i merowi i

radzie miejskie, Neuilly za hołd

złożony pamięci polskiego uczone-

o. Po przemówieniach w salonach

"Radek na Sybirze
Skazani na długoletnie więzienie

Radek i towarzysze wywiezieni zo-

stali na Sybir do słynnej z pobytu

zesłańców polskich kopalni w Ner-

czyńsku.
Jak się zdaje w najbliższym cza-

sie nastąpi zmiana na stanowisku

komisarza dla spraw zagranicznych

Sowietów. Litwinow, który popadł
w niełaskę,ma zostać ambasadorem
w Londynie, a jego miejsce zająć

ma Kresteński.

Nowe procesy w Moskwie
MOSKWA. 5.2. Według wiado-

mości z kół urzędowych, wkrótce

ma się odbyć wielki pokazowy pro-

ces aresztowanych Niemców. Proces

ten ma być pod pewnymi względami

uzupełnieniem ostatniego procesu 17

| Proces opozycji prawicowejBu-

„charina, Rykowa, Bułanowa i innych

| odbędzie się dopiero po procesie

Niemców. Terminu obu procesów. w
tej chwili ustalić nie można.

Ślub Ks. Windsor z p. Simpson
LONDYN, 6.IL. Jak donosi „Dai-

ly Express”, ks. Windsor poślubi pa-

nią Simpson w końcu kwietnia. Uro-

czystość zaślubin, która ma być bar-

dzo skromna, odbędzie: się w Wie-

dniu lub na zamku Enzesłeld. Pani

Simpson przybędzie do Enzesteld 24

kwietnia. Ks. Windsor i pani Simp-

son wezmą ślub cywilny. Nie jest

pewne, czy ktokolwiek z rodziny

księcia będzie obecnyi na ślubie, cho-

ciaż, jak donosi dziennik, książę

Windsor zaprosił swych braci księ-

cia Kentu i księcia Gloucester. Sio-

stra księcia ks. Mary wyjeżdża dzi-

siaj z Londynu do Enzesteld z wizy-
tą do brata. Zabawi ona tam kilka

tygodni.
LONDYN, 6.Il. Korespondent ga-

zetys„Star” donosi z Wiednia, żedn.

28 kwietnia pani Simpson przybę-

!

towi w zarządzie wewnętrznym. A
zatem porozumienie p. ministra
Becka z Senatem w. m. Gdańska z
10 stycznia rb. odsuwało Wysokie-
go Komisarza Ligi od opieki nad ży-
ciem wewnętrznem Gdańska i uła-
twiało się usamodzielnienie się wol-
neżo miasta jakby w państwo nie- |
zawisłe.

Ale okazało się, na szczęście, że
Rada Ligi nie zgodzi się na takie za-
łatwienie, jakie przedstawił p. mi-
nister Beck. Dlatego, choć było już
porozumienie p. ministra Becka z
p. Greiserem, jednak w Genewie
przez pięć -dni, od 21 do 26 stycznia
rb., toczyły się żmudne rokowania
Komitetu Trzech z p. Beckiem i z
p. Greiserem, I ostatecznie uchwała
Rady Ligi z 27 stycznia 1937 uprzej-
mie lecz ściśle sprawozdanie p. mi-
nistra tylko przyjmuje do wiadomo-
ści, bez jakiegokolwiek  podzielania
jego stanowiska (prend acte), a na-
tomiast zatwierdza ze swej strony.
(adopte) tylko sprawozdanie Komi-
tetu Trzech.

Otóż to sprawozdanie Komitetu
Trzech, przedstawione przez p. Ede-
na, które jedynie stało się uchwałą
Ligi, zawiera: następujące ważne
naprostowanie:

— Komitet Trzech sądzi, że za-
sady wypowiedziane w: sprawozda-
niu naszego kolegi polskiego, winny
być rozumiane w ten sposób, że
prawo Wysokiego Komisarza do
żądania wyjaśnień od Senatu oraz
obowiązek Senatu udzielania tych
wyjaśnień pozostają niesporne.

Jest to przynajmniej częściowe
naprawienie zła. Oczywiście sta-
nowczość uchwały i działań Polski i
Ligi w Gdańsku, wobec stanowczo-
ści zamysłów _nacjonal-socjalizmu
Jcierowanego z Berlina, powinna być
zupełnie inna. Ale przynajmniej to
naprostowanie genewskie powinno
stać się pomostem do dalszego rato-
wania stanu prawnego w Gdańsku.

Sprawozdanie p. ministra Becka
wytworzyło wszędzie, jak świadczy
ły zgodne głosy wszystkich pism
różnych stolic, wrażenie, że odtąd
Wysoki Komisarz Ligi nie będzie
mógł opiekować się konstytucjąi
życiem wewnętrznem w. m. Gdań-
ska. Dlatego już w Izbie: Gmin 1
lutego rb. kilku posłów zapytało o

„to p. Edena natychmiast pó powro-

"dzie do Wiednia z Cannes, ‚

cie jego z Genewy. P. Eden odpo-
wiedział, przytaczając dosłownie
sodane wyżej zdanie sprawozdania
omitetu Trzech, czyli uchwały Ra-

dy Ligi, :
IW! Polsce troska o sprawy, gdań-

skie nie będzie zapewne mniejsza
niż w Anglji, a w każdym razie spo-
łeczeństwo, rozumiejąc  doniosłość
tej sprawy, oceni właściwie każde!
w niej posunięcie dla nas zgubne,|
oraz skorzysta z każdej sposobności!
naprawiania złego stanu rzeczy.

Stanisław Stroński.

LESZCZE
wyborowego gatunku codziennie otrzymuje

Spółdzielnia producentów ryb.

 

czasie rozpocznie rokowania z rzą-
dem W. Brytanii w sprawie zwrotu
byłych kolonii niemieckich. Przy-
puszczają, że von Ribbentrop roz-
pocznie rozmowy; w tej sprawie z
lordem Halifaxem, zastępującym ba-
wiącegoi na urlopie min. Edena. Am-
basador niemiecki będzie usiłował
przede wszystkim uzyskać od rządu
brytyjskiego uznanie zasady słusz-
ności pretensji kolonialnych Rzeszy.

Oczywiście ambasador von Rib-
bentrop przybył obecnie do Londy-
nu, po otrzymaniu ścisłych instrukcji
w tej sprawie, natomiast nie posiada
on memorandum Rzeszy, które mia-
ło by być wręczone rządowi bryjtyj-
skiemu.

Z innych źródeł donoszą, że am-

mieckie Biuro Iniormacyjne przypo-

mina, że jeszcze przed świętami Bo-

żego Narodzenia amb. von Ribben-

trop zwrócił uwagę min. Edena na

trudności, jakie wytworzyły: się skut-

kiem zawarcia paktu francusko - so-
wieckiego. :

PARYŻ, 6.11. Korespondenci lon-
dyńscy wielkiej prasy informacyjnej
uważają, iż wyjazd min. Edena tuż
po przybyciu amb. v. Ribbentropa,

którego pozycja w londyńskich ko-

łach politycznych uległa ostatnio po-
ważnemu osłabieniu, może być ko-

mentowany jako wyraz niezadowo-

lenia min. Edena z powodu akcji,

której oddaje się w Londynie amba-
sador Ribbentrop.

Projekt reformy sqdodniktua
w Stanach Zjednoczonych

WASZYNGTON, 6. Il. Przedsta-
wiony przez prezydenta Roosevelta
kongresowi projekt reformy sądow-
nictwa, stanowi pierwszy wysiłek
administracji w kierunku rozwiąza-
mia kwestii wzajemnego stosunku
pomiędzy władzą sądową i ustawo-
dawczą. Miożność mianowania w są-
dzie najwyższym sędziego zapasowe-
go dla sędziów, mających powyżej 70

lat, pozwoli prezydentowi stworzyć

w łonie sądu nową większość, a kon-

$res będzie mógł w ten sposób u-
chwalać nowe ustawy, reorganizują-
ce administrację kraju, bez obawy,
że decyzje jego zniweczone zostaną
przez późniejsze postanowienia sądu
najwylžszego.

LONDYN, 6.II. Reuter donosi z
Nowego Jorku, że ostatnie projekty

prezydenta Roosevelta spadły na a-

renę polityczną, jak bomba. Konser-
watyści, którzy liczyli na sąd naj-
wyższy, że uratuje on ich sprawy!

przed tym, co uważają za wybryk

„new. deal”, nie zawahali się odrzu-

cić propozycje „dyktatorskie". Na-
wet wśród zwolenników Roosevelta
nie ma: jednomyślności i entuzjazmu.
Bill został już wniesiony) do izby re-
prezentantów. Demokrata Roland
przewiduje, iż ustawa wywoła wielką
dyskusję, w końcu jednak będzie!
przyjęta.

 

_ NOWY JORK, 6.11, B. prezydent
Stan. Zjednoczonych Hoover bardzo
„szeroko krytykuje projekty prezy
denta Roosevelta, oświadczając, iż
chodzi tu o usiłowanie rządu objęcia
kontroli nad sądem najwyższym i
podporządkowanie sądu władzy wy-
ikonawczej,

Depesze z Waszyngtonu potwier-
dzają, że przeciwnicyj reformy wy-
stąpią o przeprowadzenie  referen-
idum.
 

Margines_
JAK „POPRAWIONO*

WIERSZ OR-OTA W „PŁOMYKU*,
Podczas rozprawy w Sądzie Ape-

lacyjnym w Warszawie w sprawie
„Płomyka” adw. Skoczyński pod-
niósł niezwykły, rewelacyjny fakt,
dosadnie ilustrujący tendencje re-
daktorów 25 numeru „Płomyka”.

Okazało się, że w wierszu Or-
Ota, którym na poprzedniej rozpra-
wie obrona jak i przedstawiciele re-
dakcji legitymowali się na dowód swych patrjotycznych nastawień, o-
puszczono całą zwrotkę o treści re-
ligijnej. Zwrotka ta brzmi:
Znalazłem na dnie kufra twój „Złoty

Olłtarzyk”:

Tyś mi go włożyła mamo, to mój

\ relikwiarzyk.

| Schowałem go na sercu i chodzę z nim

wszędzie,

Piąty tajemniczy trup Jak Ty przeczułaś, mamo czem mi tutaj

na wybrzeżu Wandei
PARYŻ, 6.II. Pod Laroche sur Yon

znaleziono na plaży: zwłoki 5-ej oso-

by z obciętą głową i związanymi rę-
kami. : i

Zgon $. p. prof.
Sypniewskiego

POZNAŃ, 6.11. W: dniu wczoraj-

szym zmarł ś.p. dr. Józet Sypniew-

ski, profesor nadzw. szczegółowej

uprawy roli i roślin na wydziale rol-
niczo- leśnym Uniwersytetu Poznań-

skiego.

 

będzie

Ta książka. Jakby drugą i drogą osobą.
Po polsku znią jedynie rozmawiamiz sobą.

I codzień na te pustki drętwe, nieskończone
Płynie moja modlitwa, „Pod Twoją

Obronę”.

Obrona usiłowała wyjść z niemi-
łej dla siebie sytuacji w ten sposób,
że tłumaczyła fakt opuszczenia cy-
towanej zwrotki samowolnością ze-
cera, który nie pytając się redakcji,
zwrotkę tę wyrzucił przy t. zw. łar
maniu numeru.

Tego rodzaju naiwne  tłumacze-

nie wywołało na sali śmiechy.. bo
i co innego mogło wywołać.

 

Po Nowym Jorku — Paryż

Żydowska Agencja Telegraficzna

donosi z Paryża:
„Odbyło się tu plenarne posie-

dzenie egzektttywy Światowego Kon
gresu Żydowskiego, na którym ob-

szernie omówiono sytuację Żydów

w Polsce. >

W. obradach wzięli udział dr. M.

Gałdman (Genewa), prof. G. Bern-

kardt (Paryż), M. H. Davis (Londyn),

M. L. Perzweig (Londyn), N. Jar-

blum (Paryż), S$. Mayer. (Szwajcarja),
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dr. M. Nurok (Ryga), J. Neidisch

(Paryž), Baruch Cukierman i dr. Ku-

bowicki (Bruksela), zaš w charakte-
rze gości N. Bard (Londyn), Leon
Bernheim (Paryż) i M. Szczupakie-

wicz (Warszawa).
Egzekutywa stwierdziła, że po-

lityczna i gospodarcza sytuacja žy-

dostwa polskiego pogarsza się coraz
bardziej. Kampania antysemicka

szczególnie na prowincji przybiera
ostre formy. Prowadzona jest gwal-
towna agitacja bojkotowa przeciw-

ko żydom. Nie są podejmowane kro
iki, aby stanowczo i energicznie po-

łożyć kres agitacji antyżydowskiej,
którą uprawia nie tylko opozycja

endecka, lecz również, pewne inne

kierunki i kler katolicki, co koli-
duje z zasadą równouprawnienia ży-
dów, zagwarantowaną przez kon-
stytucję. Na posiedzeniu omawiano.
szereg spraw dotyczących walki
eksterminacyjnej przeciwko żydom
polskim zagrażającej byjtowi mas
żydowskich w Polsce.

Uchwalona rezolucja głosi, iż
eszekutywa wważa za swój wią-
zek zwrócić uwagę na tragiczne za-
ostrzenie preblemu  polsko-żydow-
skiego.

Egzekutywa uważnie śledzić bę-

dzie dalszy rozwój tej sprawy i jest

przekonana, że korzystać będzie z

poparcia wszystkich świadomych

odłamów narodu żydowskiego ce-

lem zabezpieczenia praw i poprawy

sytuacji gospodarczych żydostwa

polskiego”.

SL RAB

Stronnictwo Narodowe
ZARZĄD OKRĘGOWY.

Ret.legitymacyjny Okręgu Wileń-

skiego S$. N. zawiadamia, iż nie-

ważne już legitymacje na r. 1936 na-

leży zamienić na nowe w odpowied-
nich sekretariatach Kół.
W Wilnie wymiana odbywa się

codziennie w lokałach Mostowa i i

Sołtaniska 30.

Cena legitymacyj normalna 1 zł,

dla bezrobotnych 50 $r..

ZARZĄD STR. NAR. W N. WI-
LEJCE _ powiadamia wszystkich

członków, że legitymacje na rok

1937 wydaje sekretariat od dn. 10.1I

1937 r. codziennie w godzinach od

17—20 w lokalu $. N. ul. Gimnazjal-
na 4. PES,

 
 



 

AKADEMIA
P. RZYMOWSKIEGO
Związek Dziennikarzy Polskich 0-

głosił list do Polskiej Akademii Lite-

ratury, w którym potępił plagiaty

i zaprotestował przeciwko metodzie

wybielania p. Wincentego Rzymow-

skiego przez  poniżanie zawodu

dziennikarskiego.

Cała ta sprawa zbyt poważny rzu-
ca cień na kuliurę i moralność pu-

bliczną w Polsce, by można przejść

nad nią do porządku dziennego. Co
zaś jest istotą sprawy? Nie to, że p.

Wincenty Rzymowski popełnił jaw-

ny i bezczelny plagiat, przepisując

całe ustępy z książki pisarza zagra-

ficzneśo j podpisując go własnym na-
zwiskiem. Bo po p. Rzymowskim

można się było spodziewać i tego i

wielu rzeczy innych. Sprawa polega

na tym, że Polska Akademia Litera-

tury, której zadaniem jest stanie na

straży etyki w życiu publicznym i re-
prezentowanie ludzi piszących, twór-

ców polskich, plagiat ten uznała za

rzecz norma!lną w działalności dzien-

nikarskiej, a plagiator zasiada w dal-

szym ciągu jako przedstawiciel zawo-

* du dziennikarskiego w najwyższej in-

stytucji literackiej Rzeczypospolitej

Polskiej.

Jaka jest istotna przyczyna

stanu rzeczy?

Odpowiedź jest łatwa — p. Rzy-

mowski jest publicystą, reprezentu-

jącym na terenie swej działalności pi-

sarskiej obóz rządzący w Polsce, Nic

go-nie zalecało na członka Akade-
mii — ani zasługi pisarskie, ani war-

tość twórcza i moralna jego produk-
cji literackiej, ani zalety osobiste.

Wszedł do Akademii ten pogromca
Mussoliniego i faszyzmu, jako pisarz

walczący z prądem narodowym, jako

chwalca ustroju dyktatorskiego w

Polsce i wierny wykonawca poleceń

dawanych z poza dziedziny literac-
kiej.

1 tu dochodzimy do sedna rzeczy!
Zrozumie Czytelnik, o co nam chodzi,

gdy przejmie się przeświadczeniem,
że pierwszym obowiązkiem pisarza

jest niezależność duchowa i uczci-
wość w stosunku do samego siebie i
do czytającej go społeczności. Ta
niezależność i ta uczciwość były ce-

chami pisarzy polskich — poetów, li-
teratów, publicystów i dziennikarzy.
Ta niezależność i ta uczciwość są wa-

runkiem niezbędnym istnienia Polski
jako narodu kulturalneśo, Oddanie
się pisarza polskiego w służbę za
żołd wypłacony w brzęczącej mone-

cie lub w postaci honorów, jest naj-

większym poniżeniem, jakie inteli-
śent polski może okazać wobec na-

rodu ; państwa.

Q:6ż fakt niezbity, jasny, oczywi-

sty, bijący w oczy, że p. Rzymowski

nie mając żadnych, i to absolutnie ża-

dnych kwalifikacyj moralnych i pi-
sarskich do tego, by być czlonkiem“
Najwyższego” ciała literackiego w

Polsce, wszedł do Akademii jedynie
dla swoich zasług „politycznych” i
nie został z tej Akademii sromotnie i

szybko usunięty, rzuca ponury
cień ną to ciało — a więc Polską

Akademię Literatury, na jej człon-

ków, na tych, co ową Akademię po-

wołali do życia, no i — trudno teśo
nie powiedzieć — na kulturę polską
i na tych Polaków, co obojętnie i spo-
koinie patrzą na podobne poniże-
nie najpiękniejszych tradycyj życia u-
mysłowego i duchowego Polski, a
więc tego, co jest naszym najwięk-

szym skarbem i co zdecydowało w
ciągu ostatniego stulecia o tym, że

naród polski żył i żyje!

tego

Jest niewą'pliwie jasnym promie-
niem świa'ła w tej sytuacji fakt. że

Zwązek Zawodowy Dziennikarzy
Polskich dał wyraz protestowi. Lecz
to nie wystarcza. Jest obowiązkiem

wobec społeczeństwa i wobec wła-

snego narodu, by w ślad za tym pro-

testem poszły czyny, by się sprawa

nie zakończyła na słowach, by na

sumieniu publicznym w Polsce nie

ciążył fakt, że taki p. Rzymowski za-
siada w instytucji, mającej być stró- 

Następstwa wadliwego załatwienia
sprawy gdańskiej na ostatniej sesji w
Genewie dają już znać o sobie,
Jedno z pism warszawskich done-

si, że wśród ludności gdańskiej wiel-
kie wrażenie wywołały informacjeо
wywiezieniu więźniów politycznych
z Gdańska do Niemiec. : :
W ostatnich tygodniach wysłano,

ponoć, do Rzeszy cały szereg więżź-
niów politycznych, którzy zostali. u-
mieszczeni w różnych więzieniach
niemieckich.

Jeśli te informacje są. chociażby
częściowo ścisłe, ' postępowanie
władz gdańskich należy uznać za nie-
dopuszczalne nadużycie oraz za wy-
zwanie pod adresem Polski, wymaga-
jące natychmiastowej, energicznej in-
terwencji naszego rządu. ;

Obywatel gdański nie może być
deportowany do więzienia obcego
państwa nie tylko dla tego, że jest
to pogwalceniem jego praw Каг@у-
nalnych, ale i z uwagi na to, że po-
dobne postępowanie jest w jaskrawej
sprzeczności ze statutem politycznym
Wolnego Miasta. AŠ :
Gdańsk, niegdyś zagrabiony przez

króla pruskiego, 'po wojnie został
Niemcom odebrany. Stałsięmiastem
od Rzeszy niezależnym, objętym gra-
nicą naszego obszaru celnego i pod-
dany Polsce w zakresie. polityki ze-
wnętrznej. х wo ;

Jest to istota statutu międzynaro-
dowego Gdańska, określająca. -poli-
tyczny charakter Wolnego Miasta i
stanowiąca pośrednio o naszych w
nim uprawnieniach. Wszystko, prze-
to, co zmierza do naruszenia tego sta-
tutu w sensie związania Gdańska z
Rzeszą, godzi w nasze interesy i pra-
wa, zmuszając państwo. polskie do
natychmiastowej reakcji.

 

 

 

ZZA Taa areia

A czyż wywożenie obywateli gdań-
skich do więzień niemieckich, nie jest
takim właśnie naruszeniem?

Głębszy sens podobnych deporta-
cyj nie może chyba dla nikogo ule-
gać najmniejszej wątpliwości. Ozna-
cza on przejęcie przez miejscowe
władze gdańskie faktycznego
zwierzchnictwa Rzeszy i złożenie w
jej ręce sankcji karnej za przestęp-
stwą polityczne dokonane przez oby-
wateli Wolnego Miasta. .
W tym stanie rzeczy. każdy gdań-

szczanin, który chce pozostać gdań-
szczaninem,' jestz góry skazany na
to, Że zostanie uznany za przestępcę
politycznego i oddany w ręce fak-
tycznej władzy, to znaczy do dyspo-
zycji zarządu więzień niemieckich.
Co w świetle takiej praktyki władz

gdańskich pozostaje z konstytucji
gdańskiej, ze statutu Wolnego Mia-
sta i z zawartych w tym statucie na-
szych uprawnień?
„Czyż wywożenie gdańszczan do

więzień niemieckich nie przypomina
tych smutnych czasówz naszej histo-

"GRYPA. PRZEZIĘBIENIE
RY GŁOWY ZĘBÓW:
Żącnuąg. omraimaLAów PEOSIKÓWm raze +,KOGUTKIEM"

SĄ TYCKO JEDNE

Następstwa wadliwego załatwi
sprawy Gdańska ;

 

 

rii, kiedy to, w okresie rozbiorów,
władze rosyjskie i pruskie porywały
polskich „przestępców politycznych”
i deportowały ich do własnych wię-
zień? ”

Nie wolno dopuścić do tego, aby a-
nalogiczna praktyka ustalała się na
terenie. Wolnego Miasta, które cały
naród polski uważał i uważa za część
swego historycznego terytorium, za
stare miasto polskie.
Odpowiedzą nam może, że depor-

tacja gdańskich więźniówpolitycznych
do więzień niemieckich odbywa się
za zgodą władz Wolnego Miasta, że

„ze strony niemieckiej może tu zacho-
dzić najwyżej „uprzejmość”, polega-
jąca na obarczaniu się kłopotem pil-
nowania więźniów gdańskich.

Ale odpowiedź ta nie znajduje naj-
mniejszego uzasadnienia prawnego.
Taka „uprzejmość” mogłaby mieć
miejsce w najlepszym razie dopiero
po uprzednich pertraktacjach dyplo-
matycznych i wyrażeniu z obu stron
zgody na taki dziwny proceder.

Tymczasem, jak wiadomo, wszel-
kie pertraktacje dyplomatyczne w
imieniu Gdańska prowadzić może je-
dynie rząd polski, frudno zaś przy-
puścić, aby coś podobnego mocło ze
strony naszego rządu mieć miejsce.

Pozostaje przeto jedyne wytłuma-
czenie tego stanu rzeczy nąduży-
ciem władzy ze strony Senatu gdań-
skiego. у

Toteż uważamy, że rząd polski po-
winien wyciąśnąć z teśo wniosek i
zabrać się do energicznej akcji celem
przywrócenia stanu prawnego w
Gdańsku.

Nie wolno dopuszczać do tego, aby
Loap praktyka utrwalała się na
stałe. '
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w sprawie kontroli morskiej
LONDYN; — Londyńskikomitet | nych, rządfrancuski zamierza. pod: |

nieinierwencji otrzymał już szereg
odpowiedzi na kwestionariusz, roze-
słany przed tygodniem do, wszystkich
państw, biorących udział w porozu-
mieniu nieinterwencyjnym. Jak wia-

domo, kwestionariusz ten. stawiał
szereg zasadniczych pytań co do go-

towości rządów wzięcia udziału w
proponowanym projekcie « kontroli,
rozszerzonej również i na. ocho*ni-
ków. Jak dotychczas, komitet otrzy-
mał odpowiedzi od Wielkiej Brytanii,
Węgier, Finlandii, Norwegii, Szwecji

i Związku Sowieckieso, Wszystkie te
odpowiedzi są przychylne i wyraża”
ją zgodę na proponowany projekt
kontroli i na rozszerzenie *nieinter-
wencji również na ochptnikėw.

Jedynie odpowiedź rządu sowiec*
kieśo czyni bardzo ważne zastrzeże-
nie,k'óre niewątpliwie znacznie skom
plikuje sprawę wprowadzeniaw ży-
cie kontroli morskiej. Rząd sowiec-
ki oświadcza, że zgadza się na kon-|
trolę morską, która według. proiek-
tu, ma być wykonywana przez flotę
międzynarodową,
stek państw uczestniczących w ukła-
dzie nieinierwencyjnym. Rząd s-
wiecki wysuwa jednak żądanie, aby
w tej kontroli morskiej brały udział
wszystkie te państwa, które pragną |
w niej uczestniczyć, bez przydziela-
nia poszczególnych stref kontroli na
morzu. Rząd sowiecki na zakończe-
nie oświadcza, że ze swej strony pra-
śnie wziąć udział w proponowanej
kontroli morskiej. | : KAB
Ta odpowiedź krzyżuje plany, wy”

suwane przez Wielką Brytanię, a po-
parte na posiedzeniu komitetu niein-
terwencji przez Niemcy i Włochy. a:
by w kontroli uczestniczyły tylko
floty brytyjska i francuska niemiec-
ka i włoska. Odpowiedź francuska

złożoną z jedno-'

|
|

  
nie została jeszcze złożona. ale, jak |
„słychać, z kół dobrze poinformowa-

kreślić, iż jeśli flota sowiecka nie zo-
stanie zaproszona do uczestnictwa w
kontroli morskiej, to również nie na-
leży dopuścić do udziału floty nie-
mieckiej, aby nie tworzyć preceden-
su uprzywilejowania Niemców przed

|

ZSRR.Rżąd francuski pragnie rów-
nież uniknąć wszelkich pozorów pra-
ktycznego zastosowania pakiu pięciu
mocarstw, do czego w praktyce spro-
wadziłoby cię ośraniczenie kontroli

, morskiej do tych właśnie czterech

 

państw.

 

Mowa Mussolin'eg0

do milicji faszystowskiej
RZYM (PAT). Agencja Stefani do-

nosi: Mussolini odbył dziś przegląd
oddziałów milici faszystowskiej na
placu Weneckim, po czym wygłosił
nastepujace przemówienie: Towarzy*
sze legioniści na lądzie i morzu. Ma-
tka Rzym wita was entuziastycznie
i składa wam swe powitanie serdecz
ne. Z wzruszeniem widze was z po-
wrotem, śledziłem za wami z dnia na

 

dzień z bijącym sercem. Bojownicy
dwóch woien. twórcy dwóch świet-
nych zwycięstw, zasługujecie na
wdzięczność ojczyzny i wdzięczność
tę otrzymacie, Ojczyzna zalicza was
do swych najlepszych synów. Teraz
powiedzcie mi, czy oiczyzna może li-
czyć ra was dziś, jutro i zawsze?
Zóromadzeni legioniści odpowie-

dzieli chóralnie: „tak”!

Porozumien'e wiosko-tureckie
w oświeśleniu prasy niemieckiej

BERLIN, Rozmowy mediolańskie
między min, Ciano a min. Rustu Ara-
sem komentuje obszernie prasa nie"
miecka dopiero dzisiaj. Daje ona wy-
raz swemu pełnemu zadowoleniu z
teśo nowego potwierdzenia słuszno-
ści polityki Mussoliniego. Zadowole-
nie Niemiec jest tym większe, iż zwią
zane są one przyjaźnią zarówno z

' Włochami,jak i Turcją. Analizując
wyniki spotkania mediolańskiego, wi
dzą w nich w Berlinie: 1) poważny
dalszy przyczynek do odprężeniaw
basenie morza Śródziemnego po bry”
tvisko-wloskim gentleman aśreement,
2) wyraz dażenia do stworzenia sy-
stemu paktów na wschodnim odcinku

сотTORO OT TOS IE. SN TV AEKTAIKOSTOKS TT ITTNSISTATE

żem wysokiego” poziomu etycznego

życia duchowego w Polsce i wysokie-
go poziomu twórczości duchowej. i
powołania pisarza polskiego.

Jeśli p. Rzymowskinie posiada e-
ie nentarnego poczucia  przyzwoito-
ści, nakazującej mu co prędzej uwol-

nić Akademię od odpowiedzialności

za swoją działalność „pisarską”, je”
śli „koledzy” p.Rzymowskiego z A-
bądemii nie mają dośćswobody 1.04-
wagi, by mu jego obowiązek wska»

zać, to musi wystąpić opinia pu-

bliczna i wydać swój bezapelacyjny
wyrok nie tylko o p. Rzymowskim.
lecz także o sławetnej „Akademii“,
która zachowaniem się swoim w
sprawie p. Rzymowskiego dowiodła,
Że nie jest tym, do czego była powo-

łana i że zasługuje na to, by jak naj-

prędzej zniknęła z powierzchni życia

publicznego w Polsce, by pamięć o

jej krótkim a niesławnym żywocie
zaginęła jak najprędzej, 7

 

morza Śródziemnego, 3) wciąśnięcie
Turcii w sferę inieresów antysowiec-
kich, 4) przygotowanie gruntu do za-
powiedzianej konferencji ateńskiej sy
gnatariuszy paktu bałkańskiego, 5) e-
tap na drodze do rozszerzenia współ
pracy włosko-tureckiei na wszystkie
z Turcją zaprzyjaźnione państwa bał-
kańskie i to w duchu antysowieckim.

Jędyny punkt sporny włosko-turec
ki — oświadczażą tu — dotyczy pra-
wa przejazdu przez Dardanele sowiec
kich jednostek wojennych. Prawo to,
powstałe po podpisaniu konwencii w
sprawie cieśnin, etanowi w obliczu
hiszpańskiej wojny domowej i przeci-
wieństw włosko - sowieckich najgroż
niejszy problem- śródziemnomorski.
Szereś jednak momentów rozwoju
'wvnadkėw na terenie południowo”
wschodnim wskazuje na pewne od-
preżenie. Zbliżenie włosko-iusosło-
wiańskie, makt przyjaźni bułaarsko”
juśosłowiański, którv wciaga Bulda-
rie, trzymajaca sie dotvchczes na u-
boczu, do nowei konstelacji bałkań-
skiej, a przede wszystkim zbliżenie
włosko-tureckie, stanowią — zda-
niem kół niemieckich — momenty u-
snakajające i potwierd>aiace tezę
Niemiec o słuszności układów dwu-
stronnych. | :
HHs

PRZEGLĄD PRASY
JAK UMIERALI?

Wileńskie „Slowo“ przypomina,
jak zachowali się przed sądem naro-
dowolcy, oskarżeni o zamach na Ale-

ksandra IL

 

„W/ marcu 1881 r. na procesie zabój-
ców Aleksandra II zeznawali rżeni;
Perowska, Rysakow, Żalibow. Kibolezicz,
Hesie Helfman i inni. Oni się ne płasz-
czyli. nie „wsypywali* towarzyszy —
Kowna starali się wzajemnie wybie-
ić. postawić poza obręb procesu. Prze-
mawiają do sądu tym samym to
skarżycielskim w stosunku do władz, na
władze składają winę za wszystkie b'e-

  

   

 

dy, które cierpi kraj. Ki zie oświad-
czył, że swoje zdolności rowałby
innym kierunku, myślałby n b
waniu bomb i materiałów w
ale o wynalazkach potrz
dzinie kultury rolnej, gdyby I
Trzeba było bezprzykładnego te-

roru bolszewickiego i 19 lat upodle-
nia, by nawet z przywódców komu-
nizmu zrobić błaznów tchórzkiwych,
oskarżających się nawzaiem, sławią-
cych swego kata, wyrzekających się
swej przeszłości.
„Tylko jeden Radek, który czuł za ё0-

ba potęgę masoneriizBlumem na czele,
zdobył się na cień ironii, zd
cień odwagi cywi Inej. U
dowcipów w rodzaju: „m
profesorów, a mało odpowie
derców" i to wystarczyło dla
by rozkrzyczały się gazety.
stawia”, A tymczasem sia
dek przyznawał się do najok 1
zbrodni przeciwko reżimowi. 40:
porozum eniu z Hessem przygotowywał
rozparcelowanie Rosji. żebv: zniszczyć
kołchozy, przywrócić kapitalizm i zwy-
ciężyćStalina".

adka uratował Blum telegramem
do Stalina. Ale by ocalić swą głowę,
musiał Radek oskarżyć się o zbro-
dnie, których nie popełnił.

„TRAGIZM LOSÓW POLSKI"

W urządzonej przez „Prosto z Mo-
stu' ankiecie na temat: „jaką najcie-
kawszą książkę przeczytałem w roku
1936“, zabiera głos m. in. p. Michał
Pawlikowski, znany poeta i esseista.

„Najciekawszą . najważniejsza ksiaž-
ą — pisze — jaką w ostatnim roku czy-

tałem, był: J. Giertycha: „Traś zm lo-
sów Polski”. Kupiłem ją © i
przed konfiskatą . niestety zć
z pod rąk, czemu się zbytnio <
mogę, pokusa bowiem była zbyt :
Uważam tę rzecz, m'mo iż podaje fakta
powszechne dostęrnz, gdyby kto chciał
ich szukać, mnie zaś przew e znane—
za rewelacje.Nie mogę sę o tym rozDi-
sywač, bo skoro cekonfiskowano samo
dzieło, to może i moje o nim uwad: ule-
głyby.temu losowi, Przyczyn konfiskaty
nie rozumiem, (widocznie nie były one
jednak tak: jaskrawe, skoro dano czas do
rozejśc'a się książki w kilkuset egzem-
plarzach). Uważałem w mej prostocie,
že powinna znaleźć się w każdym domu
polskim, Zanewne proces  pouczy nas
dlaczego tak być nie może”. 3

Proces ten będzie niezwykle inte-
resujący. Po raz. chyba pierwszy w
wolnej Polsce sąd będzie musiał za-
s'anawiać się nad tym, czy należy
jako _ „nieprawdziwe wiadomości”
konfiskować opowiadania historycz-
ne i sądy o wydarzeniach historycz-
nych. `

O OŚWIADCZENIU MIN. BECKA

Żydowski „Nasz Przegląd“ wyraža
tę samą co i my opinię o wywiadzie
min, Becka. Stwierdza, że minister

„wycofał sie z pozycji, zajetei przez
delegację polską podczas wrześniowej
sesji ligowej”,
Ten odwrót pismo żydowskie

przyjmuje z zadowoleniem.
„Z zadowolen'em stwierdzamy,

obecnym stadinm orientacji MSZ. kwe-
stia emióracyjna kształtuje sie nawot
„ostrzej” dla ludności „rdzęnnej”, aniżeli
dla ludności żydowskeej'.

„Nasz Przegląd" cieszy się także z
oświadczen'a min. Becka, iż
„na poczatku osiedlenie emiśrantów

wymaśa wielkich kosztów, które moga się
opłacić w przyszłości dzieki zorganizo-
waniu wymiany towarowej, wzorowanej
na eksperymencie palestyńsk:m. Przy-
puszczać tedy należy, że rząd wystąpi z
konkretnymi propozycjami w tej materi
iodpowiednio zreformuje przep'sy dewi-
zowe .

Jesteśmy zdania, že emigracię mu-
szą sfinansować sami Żydzi. Pomoc
rządu polskiego nie może iść poza
niektóre ułatwienia. Żydostwo świa-
towe wydaje miliony na pomoc dla
biednych Żydów w Polsce. Fundusze
te, skierowane na organizację osad-
nictwa emiśrantów żydowskich na
Madagaskarze, w San Domingo czy
Wenezueli, przyniosą Żydom nomoc
realną i trwałą. podczas gdy obecnie
przedłużają tylko ich wegetację w
polskich miasteczkach.

ŻALE NAD FRANKFURTEREM

Masonizująca „Epoka“ nie może
przeboleć skazania Żyda Frankfur'e-
ra przez sad szwajcarski na 18 lat
więz'enia. Poświęca tej sprawie p. H.
Krachelska cały artykuł:

„Że wyrok wypadł tak. a nie inaczej,
to już jest skutek gry dvplomatyczrtej,
skutek dążenia do om'jania tarė poli-
tycznych i właśc'wej w osóla Szwa'ca-
rom chęci pozostawania nieco .na ubo-
czu” od niepokojących świat konfliktów".

Dlaczego skazanie mordercy za
rozmyślne i przyśotowane morder-
stwo ma być „skutkiem gry dyplo-
matycznej”, a nie przejawem normal-
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Zažydzenie i pauperyzacja
stanu lekarskiego w Polsce

Wkrótce odbędzie się w _War-

"szawie ogólno-krajowy zjazd Związ-

ku lekarzy Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Na zjeździe tym zgłoszony

zostanie przez okręś pomorski wnio-

sek o wykluczenie ze. Związku leka-

rzy-Żydów. SZ:

Tak więc w ślady korporacji ad-

wokackiej, która od dawna prowa-

dzi walkę z zalewem żydowskim w

adwokaturze, występuje korporacja

lekarska. Najwyższy po temu czas,

bo napływ Żydów do zawodu lekar-
skiego zwiększa się z roku na rok i

przybiera coraz bardziej zastrasza-
jace rozmiary.

Orientowanie się w grozie sytu-

acji utrudnia brak ścisłych danych

atatystycznych. Główny Urząd Sta-

tystyczny w sprawozdaniach swych

notorycznie bowiem nie podaje skła-
du poszczególnych zawodów według
wyznań i narodowości.

Według danych ogłoszonych u-

rzędowo, w 14 województwach cen-|

tralnych wschodnich i południowych

ma 5.925 lekarzy Polaków jest 4.370

lekarzy Żydów.
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ganiaczy“, wyszukujących pacien-
tów po lokalach i jarmarkach i od-
ciągających ich z przed drzwi leka-
rzy-Polaków. Dzięki instytucji „na-
ganiaczy' Żydzi mogą pobierać
pacjentów niezmiernie niskie hono-
raria, wynoszące często 1 zł. 50—20
złotych.

Olbrzymie korzyści lekarzom ży-
dowskim przynosi t. zw. Ezras Choj-
lim Anyim — której zadaniem jest
pomoc ubogim chorym. W! instytucji
tej leczą sami Żydzi, ale pacientami
jej są zarówno Żydzi jak i chrześci-
janie, W Warszawie Ezras Chojlim:
Anyim zatrudnia 400 lekarzy i ob-
sługuje rocznie setki tysięcy <cho-
rych. Porada w przychodni kosztuje
1 zł. 50 gr., z czego lekarz dostaje
85 gr. Przy 20 pacjentach zarobek
wynosi więc 17 zł. Ale przede
wszystkim Żydzi, ordynujący w tych

m
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poradniach odnoszą te korzyści, że
wielu pacjentów poradni leczy się|
następnie u nich prywalnie.

Nic dziwnego, że lekarze-Polacy,
od iktórym godność zawodowa nie po-

zwala posługiwać się  „naganiacza-
mi“ i którzy pracy swojej w insty-
tucjach dobroczynnych nie wykorzy-
stują dla własnych interesów, nie
mogą przezwyciężyć konkurencji
żydowskiej. į

Jak dotad walka z zażydzeniem
polskiej medycyny ograniczała się
jedynie do terenu akademickiego.
Wniosek lekarzy pomorskich powi-
tać więc należy z wielkim zadowo-
leniem jako zapowiedź walki. o to,
aby lecznictwo polskie, wobec zaży-
dzenia wydziałów medycznych na
uniwersytetach i  nostryfikowania
dyplomów Żydom, kończącym me-
dycynę zagranicą, nie pozostało pol-
skim tylko z nazwy.
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MISTRZOSTWA HOKEJOWE
* POLSKL

K. T. H. wysunął się na czoło tabeli.

KRYNICA 5.2. W! czwartym

dniu turnieju hokejowego o mistrzo-

stwo Polski rozegrano w. Krynicy

dwa dalsze mecze.
Spotkanie Czarni — AZS War-

szawa wyśrali Czarni 2:0.
Mecz ten wywołał znaczne zain-

teresowanie, gdyż akademicy poko-
nali poprzednio dwie najlepsze dru-

żyny — Cracovię i KTH. Sam prze-

bieg meczu nie był jednak ciekawy,
gdyż obu drużynom chodziło przede
wszystkim o punkty, zatem gra
bezwzględna, nie siląc się na niepo-
trzebne kombinacje.

Wieczorem odbył się mecz KTH
— Warszawianka, zakończony wy-
nikiem 1:0 (0:0,1:0,0:0).

Mecz ten wyłonił ostatecznie
trzech kandydatów do pierwszego

miejsca, przy czym według straco-
nych punktów najwięcej szans ma-

 

Z Polskiej Macierzy Szkolnej
Najgroźniej stan przedstawiał się W WIŁKOSŁAWIE, GM. KOŁTY-| odegrały „Jasełkę”, deklamowały i proszono rodziców dzieci i miejsco-

w
zawodzie lekarskim Żydów jest dwa

razy więcej niż lekarzy innych na-
rodowości.

W. Stanisławowie na 370 lekarzy
jest 285 Żydów, w woj. lwowskim na
1636 — 1038 Żydów. We Lwowie na,
1039 — 625 Żydów.
W województwach centralnych

W tutejszej szkole Macierzy w|jąca na kursy dla przedpoborowych dziatwę

dn. 241 rb. odbyła się uroczystość|zorganizowała zabawę taneczną,

choinki dla dzieci szkolnych, naj |

którą przybyli rodzice i rodzeń-|

stwo. Na program złożyły: się śpiewy

dzici, deklamacje, zabawy i gry ru-

chowe. Potem dzieci otrzymały da- |

 

Małopolsce Wschodniej, gdzie w NIAŃSKIEJ, POW. ŚWIĘCIAŃSK.| śpiewały „Kolendy”.

Po choince młodzież uczęszcza-

\

W SZKIELACH, GM. SZARKOW-
SZCZYZNA, POW. DZIšNIENSKI.

W dn. 30i 31 stycznia rb. w miej-

sytuacja przedstawia się następu- ry choinkowe w postaci słodyczy ijscowej szkole Macierzy odbyła się

fąco:
W łódzkim ordynuje 997 lekarzy,

z tym 667 Żydów.
W białostockim ordynuje 421 le:

karzy, w tym 238 Żydów.
W warszawskim ordynuje 534 le-

karzy, w tym 242 Żydów.
W. lubelskim ordynuje 401 leka-

czy, w tym 182 Żydów.
W. Warszawie ordynuje 3870 le-

Kkarzy, w tym 1394 Żydów.
Lecznictwo w Małopolsce za-

chodniej jest również silnie zażydzo-
ne. W woj. krakowskim pośród 1238
lekarzy jest 716 Żydów, przy czym
w samym Krakowie na 319 lekarzy

Polaków jest 520(!) lekarzy Żydów.
W województwach wschodnic

jest nieco lepiej, ale jedynie dzięki

temu, że w Wilnie na 616 lekarzy
jest „tylko” 287 Żydów. W woj. po-
łeskim ilość lekarzy-żydów  docho-
dzi do 50 proc., na Wołyniu wśród
325 lekarzy jest 189 Żydów, w no-
wogródzkim lekarzy żydowskich
jest 62 proc.

Jeszcze bardziej zażydzona jest

dentystyka, 70 proc. lekarzy-denty-

etów w Polsce — to Żydzi. Rokrocz-

nie silniej zażydza się również apte-

Kkarstwo. Nn. w Warszawie w cią-

lu ostatnich lat pięciu aptekarze-
ydzi podwoili w Warszawie swój

stan posiadania.

Równolegle z zażydzeniem po-
stępuje pauperyzacja stanu lekar-

skiego. Za wyjątkiem nielicznych,

olbrzymia większość lekarzy Pola-
ków klepie biedę. Przyczynia się do
tego w niemałym stopniu nieuczci-

wa konkurencja lekarzy żydow-
skich, posługujących się słorą „na-

książek. Dużo było radości i zado- |

wolenia. W szarym życiu wsi uro-

czystość taka zbliża ogromnie lud-

ność do szkoły i staje się czynni-

kiem wychowawczym. Po choince|

młodzież  zrzeszona w miejscowym

Kole Młodzieży; Wiejskiej zorgani-

zowała zabawę taneczną. i

W ŚNIEŻKOWIE, GM. KOŁOWI-|
CZAŃSKIEJ, POW. WILEJSKIEGO.

t
!
l

W styczniu w tutejszej szkole

Macierzy odbyła się choinka, na

którą oprócz dziatwy szkolnej przy-

byli rodzice dzieci. Na program cho-

inki złożyły się: 1) przedstawienie

pt. „Sen pastuszków”, tańce, śpie-
wy i deklamacje dzieci. Na zakoń-

czenie św. Mikołaj rozdał dzieciom

podarunki $wiazdkowe wśród ogėl-

nej radošci i zadowolenia.

Ubiegłej niedzieli zespół teatral-

dwustopniowego kursu dla przedpo-

borowych odegra! utwėr sceniczny
pt. „Stryj przyjechał”. Dochód prze-
znaczono na kupno akumulatora i

opłatę abonentu radiowego, bo ra-

dioodbiornik wieś już posiada.

W ten sposób przez radio wieś
zyska szerszy kontakt ze światem.

W ŚLINICY, GM. HERMANOW-
SKIEJ, POW. DZIŚNIEŃSKIEGO.

W. dniu 30 stycznia rb. w tutej-
szej szkole odbyła się choinka dla
dzieci, na którą przybyli rodzice i
młodzież uczęszczająca na kursy

dla przedpoborowych. Dzieci w

uroczystość choinki,

Klermasz &
` Projekty

Chcąc urozmaicić kiermasz św.

Kazimierza i zrobić z niego arty-

styczną atrakcję dla turystów Zwią-

zek Propagandy Turystyki zwołał
zebranie przedstawicieli sier  arty-

stycznych, krajoznawczych i prasy

dla omówienia organizacji kier-
mąszu.

| Z zadowoleniem należy podkreś-

(li6 fakt, że nareszcie postanowiono

|zerwać z fałszywem nastawieniem,
|przedstawiającem jako regionalizm

|wileński rozmaite białoruskie histo-

na którą za-

|ryjki w rodzaju „Kolad“ itd.

ny, wyłoniony spośród uczestników| Wi dyskusji przedewszystkiem

| rozważano projekt urządzenia cze-

goś w rodzaju pochodu lub mi-

sterium. Wybrano koncepcję sym-

boliczną  — zwalczenie zimy.

|RKL ISIN ET SACTESAPNACZE Z

!
' — Ргесе$ рга5ому
| KATOWICE, 5.11. Przed Sądem
Okręgowym zapadł wyrok w proce-

sie o zniewagę w druku z oskarże-

nia redaktora naczelnego „Slowa“

p. St. Mackiewicza przeciwko re-
daktorowi odp. „Polski Zachodniej”

p. B. Cholewie. Red. Cholewa ska-
zany został na 6 tygodni aresztu i

pięknie udekorowanej izbie szkalnei 150 zł. grzywny.

$7 ŚW.

'leńszczyzny

we obywatelstwo. Na program zło-
żyły się: „Jasełka”* odegrane przez

szkolną,  deklamacje i
śpiewy.
Po przedstawieniu przy! zapalonej

choince św. Mikołaj rozdał podarun-
ki w postaci słodyczy i pomocy
szkolnych, które ofiarował jeden z
okolicznych obywateli p. Szyszko.

Dochód uzyskany z przedstawie-
mia przeznaczono na prenumeratę
pism do świetlicy szkolnej.

Kazimierza
obchodu
grubszych zarysach projekt  przed-
stawia się w ten sposób: Od placu
Łukiskiego wyruszy pochód „Gorą-
cych serc" (na szczęście kaziuko-
wych), aby wyrwać z pod władzy
Zimy, Wiosnę. W tym samym cza-
sie z placu Ratuszowego wyruszy
ipochód Zimy w otoczeniu Mrozu i
Grypy, w której orszaku będzie się
znajdowała Wiosna.

Batalia cała rozegra się na placu
Katedralnym,  poczem zwycięskie
„Gorące Serca* powiodą w tryum-
falnym pochodzie Wiosnę na plac
Łukiski. W tym czasie Zima wraz
ze wspólnikami zostanie gruntownie
i skutecznie utopiona w Wilii.

Po za projektem pochodu rozwa-
W. /żano jeszcze sprawę zwrócenia się

do sklepów, aby przynajmniej na
dzień lkiermaszu wstrzymały się z
wystawianiem jako pamiątek z Wi-

charakterystycznych
drobiazgów z zakopiańszczyzny i
huculszczyzny. (Można dowiedzieć
się, jak wyglądają pamiątki z Wileń-
szczyzny w Bazarze Przemysłu Lu-
dowego lub Zw. Prop. Turystyki).
Z atrakcji artystycznych prawdo-
podobnie Teatr Miejski na Pohulan-
ce wystawi jakąś aktualną sztukę, a
być może, że i Parnel przyjedzie ze
swym baletem. (s).

ją KTH i AZS (po 2 stracone) oraz
Cracovia — 3. Jeżeli Warszawian-
ika przegra w sobotę spotkanie z
AZŚ, a Cracovia z KTH, to o tytułe
mistrza zadecyduje stosunek  bra-
mek między kryniczanami a akade-
mikami warszawskimi, jeżeli zaś
Cracovia wygra spotkanie,
zdobędzie tytuł mistrza.
PIERWSZY DZIEŃ MIĘDZYNARO-
DOWYCH NARCIARSKICH  ZA-

WODÓW HARCERSKICH.
ZAKOPANE. — W pierwszym

dniu międzynarodowych zawodów
narciarskich polskiego związku har-
cerstwa polskiego, odbyły się zawo-
dy w kombinacji alpe'skiej, na któ-
re złożyły się bieg zjazdowy z po-
średniego Goryczkowego do Dol-
nych Szałasów na hali Gorczykowej
i slalom w Suchym zlebie na Kala-
tówkach.

Do zawodów stanęło 155 harce-
rzy i 18 harcerek z całej Polski. Wa-
runki śnieżne na trasie dobre, nato-
miast silny wiatr stanowił niemałą
przeszkodę. Z dużej liczby zawodni-
ków, którzy stanęli na starcie. sklą-
syfikowano w rezultacie do kombi-
nacji alpejskiej w grupie harcerzy 26
z olbrzymią przewagą zawodników
zakopiańskich, a w grupie harce-
rek — 6. 8

Z obliczeń za bieg zjazdowy i za
slalom pierwsze miejsce zajął Zając
Marian (harcerski klub narciarski
Zakopane) nota ogólna 99,69.

2) Czarniak Stan. (HKN Zako-
pane).

3) Grandfeld (HKN Zakopane).
| 4) Dziedzielewicz (HKN Zako-
' рапе).
| 5) Hajdukiewicz (HKN. Zako-
pane).

Zamiejscowi
ńcowe miejsca.
Wśród harcerek pierwsza była
rnetówna (HKN Zakopane) z no-
ogólną 100.
+2) Malczewska (HKN Zakopane).
3) Mikucka (HKN Zakopane).
4) Matuszewska (Warszawa).

NIESZCZEGÓLNE WYNIKI
POLAKÓW W ZELL AM SEE
ZELL AM SEE 5.2. W piątek

odbyły się w ramach akademickich
mistrzostw świata w Zell am See
dalsze dwa biegi łyżwiarskie.

Na 1500 m. pierwsze miejsce za-
jął Norweg Krogh w czasie 2:21,0.
2) Stiepl (Austria) 2:23,6, 3) Leschły
(Norwegia) 2:26,2. Kalbarczyk za-
jął 6-te miejsce w czasie 2:28,5, Li-
siecki był 11-ty z czasem 2:38,4.
W drugim biegu na 5000 m.

Stiepl (Austria) sklasyfikował się
na pierwszym miejscu z czasem
8:45,4 sek. Duży sukces w tym bie-
gu odniósł Kalbarczyk, zajmując
drugie miejsce w czasie 8:52,5. Ро-
lak ukończył bieg w doskonałej for-
mie. Trzecim był Norweg Sinnerud
w czasie 8:54,5, drugi z Polaków Li-
siecki zajął 8-me miejsce, bijąc Wę-

gra Kakosca. Czas Polaka 9:35,5.

' MZIĘCKO POLSKIE
W POLSKIEJ SZKO
RPRZYJ
"GLSKI

| : zawodnicy: zajęli
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&Оъра1е 5 święcona zagadnieniom opieki 1е- Ryki: kas ksi W. ostatnim dniu obrad mówi.

я RE 3 ne zostaną sprawy natury admini-

д га «oOtar S(UdIO Przedstawiciele nauki, stracyjnej, jak rola samorządu w

  

Kronika wiieńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? walców i bawiącą się młodzież i pro

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi si o jak najliczniejsze przybycie do

opadami, przeważnie w postaci deszczów. hotelu Georges'a na godz. 19-tą.
Lekkie ochłodzenie. Cena biletów—3 zł., akademickie —
Porywiste wiatry z północo-zachodu. 1,50 zł. Komitet.

„go 1937 r.
|Hygieny odbyła się konferencja po-

Oleś polska czeku na opiekę lekarską
Doniosła konferencja w stolicy„

W. dniach 31 stycznia 1 i 2 lute-
w Państwowej Szkole

 

Audycje niedzielne dla słuchaczy wiejskich,
W. radjowych programach na niedzielę

coraz więcej spotyka się audycyj, mających

na celu zainteresowanie słuchaczy wiej- |

skich. Rozgłośnia wileńska nadaje dzisiaj'
dnia 7 lutego audycję dla świetlic o godz.

16.10 p. t. Kiermasz w Mejszagole, napisa-,

ną przez rolnika z tejże gminy p. Fr. Do-|

wejkę oraz o godz. 19.20 wieczorynkę p. t.“

Zabawa taneczna w Korkożyszkach, W

wieczorynce wezmie udział popularny i lu-

biany zespół mandolinistów Kaskada oraz

chór męski. 

karskiej na wsi. Na konierencji tej,
zorganizowanej przez Instytut
Spraw Społecznych byli obecni kie-

W. konterencji wziął również u-
dział minister opieki społecznej i
delegaci zainteresowanych  mini-
sterstw.

Tematem obrad jest stan opieki
lekarskiej nad luanością miejską,
sprawa organizacyj ruchomych ko-
tumn zdrowia, akcja leśnicza i zapo-
biegawcza, oraz wszystkie wchodzą-
ce w zakres opieki lekarskiej na
wsi.

W. drugim dniu obrad odczytano
kilka reieratów, które zapoczątko-

mianowicie zagadnienie opieki nad
dzieckiem w wieku przedszkolnym
omówiła dr. Janina Węgrzynowa.

dziedzinie lecznictwa wiejskiego,

projekt organizacji powszechnej ©-

pieki lekarskiej, spółazielni zdrowia,

patroli sanitarnych, straży pożar-

nych, oraz fachowego szkolenia
personelu lekarskiego.

Alkcja Instytutu Spraw Społecz-

nych zasługuje na uwagę całego

społeczeństwa a ze strony! rządu po-

winna znaleźć należyte poparcie.

1 opiekę, albowiem polska, a zwłasz-

cza kresowa wieś, pogrążona w nę-
 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. —Góra z górą się nie spotka, ale Co daje Wilno w* poniedziałek? wały wymianę zdań i poglądów mię- dzy i ciemnocie, pozostawiona 0-

— Z okazji Imienin Arcypasterza napewno spotka się najmiisze towa- Dnia 8 lutego o gądz. 17.05 PE ia ludźmi pracującymi w dziedzi- piece różnych spekulantów i zna- :

dziś o godz. 10 z rana w. kościele rzystwa tylko na dzisiejszym ostat- „yeńska transmituje na całą Polskę cieka- nie opieki lekarskiej na prowincji.  chorów — czeka na odpowiednią |

św. Jana ks. prałat Sawicki odprawi nim Lektoracie Tańca AZS-u w ho- wazżbaEWna addycje włowcość MUSZ W referatach najwększy nacisk pomoc lekarską. W. obradach, po į

uroczystą Sumę, na której obecny telu Europa, od godz. 19. Wstęp:l zł. napisaną przez L. Feygina p. t. Gdy šeichiy|POložono na zagadnienie natych- nakreśleniu wspólnych dla calej |

również będzie Dostojny Solenizant. Gorący bufet, Doskonały jazz, kastaniety. Będzie ona poświęcona zmarłej|Miastowej organizacji  ośroików Polski planów organizacyjnych, na-

— Życzenia duchowieństwa dla — „Ustroniówka*”, W poniedziałek dn.
niedawno znakomitej pieśniarce i tancerce zdrowia i ich rolę w akcji zapobie- leży odrazu planowo przysziość do

Arcypasterza. Wczoraj w południe, $ b. m. o godz. 23 restauracja „Ustronie” |.pańskiej Argentinie. gawczej. Jednym z najciekawszych ich realizacji. 3

z okazji dzisiejszych imienin J. E. ks. urządza w ewym lokalu „Ustroniowke“ — yy zasięgu lokalnym tegoż dnia nadaje| referatów był odczyt dr. Edwarda

Arcybiskupa- Metropolity Romualda pożegnanie karnawału przy udziale arty- yno pogadankę Witolda Rodziewicza z| Wientickiego, który poruszył nie- "Tas E
Jałbrzykowskiego, duchowieństwo stów teatrów wileńskich.

. damia, że dn. 14 b. m. odbędzie się

świeckie, na czele z kapitułą metro- |
politalną oraz zakonne złożyły Ar-,
cypasterzowi życzenia imieninowe.
— Konierencja dekanalna deka-

natu m. Wilna odbędzie się dn. 11
lutego r. b. (we czwartek), o godz, 6

po poł. (punktualnie), w gmachu Se-
minarium Duchownego.

Doborowa orkiestra przygrywać będzie

do tańca. Wistęp wolny.

RÓŻNE.
— Kto szanuje oczy nie nieza-

niedba wykorzystać porady| znanego
refrakcjonisty, z Paryskiego Instytu-
tu „FILTOREX“ p. Wiktora Zer-
ikowskiego. Doświadczenie 25-letniej

życia mieszkańców czworaków wiejskich i

kolejną audycję z cyklu Wędrówek mu-

zycznych w opracowaniu Zofji Lawęskiej.

Coś specjalnie dla pań.
We wtorek dnia 9 lutego o godz. 15,25

wygłosi Tadeusz Bulsiewicz b. ciekawą po-

gadankę przeznaczoną specjalnie dla pań

pod tyt. „Na wszystko jest rada'.

Sami sobie.

słychanie ważne dia narodu zagad-
nienie opieki nad zdrowiem uczniów
szkół powszechnych na wsi, gazie
wskutek braku tejże tysiące dzieci
polskich choruje, marnieje i pada
pastwą nagminnie panoszących się

chorób.
Niemniej ważne zagadnienie, a

ł

Obłożuny język...
Brak apetytu... Zwróćcie uwagę na

działanie żołądka. Zażyjcie kilka ra-

zy leczniczą Herbatę Chambarda,

która niezawodnie reguluje wypróż-

nienie. Cena pud. zł. 1.30, torebka
35 gr.

 

— Uroczyste nabożeństwo wjpraktyki i liczne podziękowania da- vy niedziel SE ać
z я ; 5 ę 14 b. m. Rozgłośnia Wileń-

związku z Kongresem eucharystycz- |ją dowody i gwarancje należytego „xa R. P. organizuje w wielkim studio 2-śi Zakłady C U L R į c i zawiedamiają, że

ma api Aa = + REMA. |. Beż Podwieczorek Rewię Radiosłuchaczy pod Ogrodnicze a wyszedł z druku

kościołach na Wi 'czyźnie ę-|cyzją, które pozwalają czytać b Z. tyt. -„„Sami sobie”. Bogaty program. obejmu-

dą się uroczyste nabożeństwa, połą- |najmniejszego zmęczenia i widzieć jacy żywe słowo, muzykę, śpiew a nawet; CENNIK NA si ON NA RÓK i 937

czone z kazaniami okolicznościowyr
mi, celem zamanifestowania łączno-

ści katolików wileńskich z uczestni-
kami kongresu. (m)

Z MIASTA.
-- Podania o prolongatę zezwoleń

na broń. Starostwo Grodzkie podaje

do wiadomości, iż wszystkie osoby,

które złożyły w grudniu r. ub. poda-

nia o prolongatę zezwoleń na broń,

winne zgłosić się po odbiór zezwoleń
do Starostwa Grodzkiego w godzi-
nach 10—12, okienko nr. 5.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady Miejskiej.

Posiedzenia budżetowe zarządu miej

skiego zakończyły się. Budżet m.

Wilna w końcu przyszłego tygodnia

zostanie zbilansowany i wyłożony do

przejrzenia. W! dn. 25 lutego odbę-

dzie się posiedzenie Rady Miejskiej,

na którem rozpatrzony zostanie bud-

żet miasta. (h
Póczra I TELEGRAF.

—- © szybsze doręczanie kores-

pondencji. Wileńska Dyrekcja Poczt

i Telegrałów, dążąc do usprawnienia

doręczania korespondencji,wysunęła

projekt zwiększenia ilości rejonów

w mieście, przez co zmniejszy się te-

ren doręczeń i listonosze będąmogli

szybciej i sprawniej doręczać listy.

Na odleglejsze przedmieścia listy bę-

dą doręczane przy pomocy motocy-

kli (h)
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Bractwo Sceny Kat, im. św.

Genezjusza w Wilnie komunikuje, że
dziś (7-go b.m.) w N. Wilejce w sali
parafialnej o godz. 7-ej wiecz. zosta-
nie odegrana sztuka p. t. „Barbara“.

nam cezary) mónym żu.W lokalu Drużyn Ra-

towniczych P. C. K. m. Wilna odby-

 
tak zbliska jak i zdaleka. Centrala
na Polskę Warszawa, Kredytowa 9
„FILTOREX*. Przyjęcia w Hotelu
„St. Georges“ 9—18.

OSOBISTE.
— Zaślubiny, W dniu wczoraj-

szym odbył się w Wilnie w kościele
po-Bernardyjńskim ślub p. Wojcie-
cha Moraczewskiego, ziemianina z
Lubelskiego, z panną Krystyną Za-|
wadzką, córką pp. Zofii z Pac-Po-
marnackich i Feliksa Zawadzkich.
Związek pobłogosławił ks. kanonik
Knetowicz.

Młoda para wyjechała do Kry-
nicy.

7 KRONIKA POLICYJNA.
—Młodociani złodzieje grasują w Wil-

nie, 17-letni Wiktor Gonczewski (Szkapler-

na 97), dokonał włamania do kiosku tytu-

niówego przy ul. Kolejowej 10.. Gonczew-

skiego ujęto i osadzono w areszcie,

Nocy wczorajszej do garbarni przy ul.
St. Szlachturnej 6 wtargnęli złodzieje, za-

bierając pasy skórzane i inne przedmioty.

Złodziei spłoszył stróż. W pościgu ujęto 17-
letniego „Henryka Bejnarowicza (Szwarco-

wy 5). (h)

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dn. 7 lutego.

8.06 Sygnał czasu i pieśń; 8.03 Audycje

dla wsi; 8.18 Weinberger — polka i furiat;

taniec, wykonają sami radiosłuchacze.
W zgłoszeniach, które przyjmuje Roz-

głośnia tylko do piątku 12 lutego podawać

należy nazwisko, imię i Nr. abonentu oraz |

rodzaj, tytuł i czas wykonania utworu.

W HOŁDZIE POLSKIEMU MORZU.
Specjalny program Polskiego Radia
w rocznicę odzyskania Bałtyku.

Rocznica odzyskania polskiego morza
jest świętem całego polskiego, społeczeń-

stwa, Polskie Radio w dążeniu swym do
uwzgiędnienia w programach radiowych
wszystkich momentów, które potęgują i u-

macniają świadomość narodową, bierze

również żywy udział w tej rocznicy, przy-

gotowując specjalny program opracowany

wspólnymi siłami wszystkich rozgłośni Pol-
skiego Radia. Ta zespołowa praca arty-

styczna będzie symbolicznym hoidem, zło-

żonym przez wszystkie dzielnice Polski

polskiemu morzu.

Właściwy program morski Polskiego
Radia nadawany będzie dn. 10.II od godz.
18.50 do 23.30, czyli do końca audycji. Już
jednak w poniedziałek dn. 8.II zaczną się

audycje wstępne, które będą niejako przy-
gotowaniem do głównego dnia programu. O

 

W. piśmie „Polityka Narodów”
znajdujemy ciekawy artykuł p. Jana
Ziemińskiego o tym, jak w ciągu
wieków pomnażała się liczba żydów
w Polsce.

W. roku 1500 było żydów w Pol-
sce 20.000, w r. 1600 — 100.000, w
r. 1700 — 200.000, w roku 1791 —
90.000, w roku 1921 — 2.800.000, w
roku 1935 — 3.350.000.

Bardzo wiele do rozrostu żydów
;w Polsce Leiadia się Rosja, któ-
|ra nie pozwalała masom żydowskim
mieszkać na ziemiach rdzennie ro-
syjskich, wyrzucane z Rosji żydo-
stwo chmarą całą osiadło Polskę.

Ale i w wolnej Polsce wzrost

 
godz. 21.30 usłyszą radiosłuchacze operę

Kurpińskiego p. t. „Szczęśliwy połów”. GDAŃSK, 6.11. Gdańska policja
Akcja opery toczy się na polskim wybrze- gręsztowała przewóćcę stronnictwa
żu, wśród prostych rybaków, których życie centrowego posła księdza dr. Stach-
i losy związane są nierozerwalnie z morzem. njka. Ponieważ przewódca stronnic-

W ścisłym związku ze świętem odzy: twą niemiecko-narodowego dr. Bla-
skania polskiego morza pozostaje również vjęr oraz przewódca partii socjali- 

8.27 Rozmaitości rolnicze; 8.35 Muzyka;

8.50 Dziennik poranny; 9.00 Transmisja na-

bożeństwa; 10.30 Trzy wieki w muzyce;

11.57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Koncert

rozrywkowy; 13,09 Życie kultu. 'ne- miasta

i prowincji; 13.12 D. c. koncertu; 14.25 Re-;

portaż z parowozowni lwowskiej; 14,50 Ww

zapusty Z podkoziołkiem — słuchowisko;

15.30 Audycja dla wsi; 16.00 Koncert re-

16,10 Audycja dla świetlic; 16.30|

„wszystkie polskie dzielnice, które pieśnia-

audycja, którą nada Polskie Radio dn. 9.1 stycznej poseł Brill znajdują się już
o godz. 20.15 p. t. „Kuligiem do morza”.; у 7 P 23
Audycję opracował kompozytor RomanPa-|
lester w ten sposób, że biorą w niej udział

mi swoimi składają hołd polskiemu morzu.

Jak już zaznaczyliśmy opecjalny pro-- Da. 5 b. m. na st. Ignalino w poc.
gram morski Polskiego Radia, który trwać osob. Nr. 714 w wagonie 3-ej klasy!
„będzie przeszło 4 godziny nadany będzie zasłabł pasażer Michał Poklewski--
we środę dn. 10 lutego od godz. 18,50. Ksziełł, lat 73, m-c maj, Zamość, gm.

i polecają wszelkie nasiona świeżego zbioru wyborowej jakości.
trala — Warszawa, Ceglana 11, tel. 568-60.

Filie: Moniuszki 11, tel. 609-28; 2-ga Hala Mirowska, tel. 609-33.

Jak się zażydziła Polska?
liczby żydów od 1921 do 1935 o
550.000 musi każdego zaniepokoić.
Wyjeżdłżanie: żydów do Palestyny, o
którym tyle się robi hałasu, nie
wpływa, jak widzimy, na pomyśl-
nie;sze liczby żydów w Polsce,

Weaług ostatniej statystyki sto-
sunek procentowy do catej ludności
w 10-ciu państwach, posiadających
najwięcej żydów, przedstawia się
jak następuje: Polska — 10,5 proc.,
Rumunia — 5,7 proc, Węgry — 5
proc., Litwa — 7,4 proc, Łotwa —5
proc, Czechosłowacja 2,5 proc,
Kosja 1,62 proc., Niemcy 0,8 proc.,
Anglia 0,7 proc, Francja 0,5 proc.,
Stany Zjednoczone A. P. 3,4 proc.

Aresztowanie pos. is. Stachnika
od kilku tygodni w areszcie ochron-

nym, po za komunistami, wszyscy

przewódcy, stronnictw opozycyjnych
przebywają obecnie wwięzieniu.

Poseł ks. Stachnik został areszto-
wany bez wydania śo policji przez

Volkstag.

| LŚmierć ziemianina w pociągu
Po wyniesieniu z wagonu Poklew-

skiego, wezwanylekarz miejscowy
sfwiendził jego zgon. — Przyczyna
śn»efci nie ustalona. Zwłoki zabez-

 

ły się egzamina absolwentów. kursu klamowy; ; Szereg audycji rozpocznie capstrzyk jodzkiej, pow. brasławskiego. ‚ р1есхопо.-

dla instruktorów Il kl. Kurs trwał Na alarm — słuchow. sportowe; 17,00 Kon-- Marynarki Wojennej z Gdyni poczym prze- , ! Ė p

2 miesiące, na który uczęszczały 72 cert symfoniczny; 17.55 Pogadanka aktual- mówią admirał Jerzy Świrski i dyrektor

osoby. na; 18.00 D. c. koncertu; 19.00 MłodySien- | Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej Jan* ŚNIEGI W AUSTRII

Do egzaminu stanęły 62 osoby,
„których zdało egzamin 56 osób.

Po skończeniu egzaminów prezes

Oddziału P. C. K. w Wilnie dyr.
Oskwarek-Sierosławski w obecności

wykładowców oraz przedstawicieli
Starostwa i L. O. P. P. dokonał roz-
dania świadectw absolwentom, po-;

czem nastąpiła wspólna  fotograłia.|
Grono „Maciejówek*  zawia-

i
ią!

akademja żałobna ku uczczeniu š. p.
Julji Maciejewiczowej w lokalu gim.!
im. E. Orzeszkowej przy ul. Mickie- |
wicza 38 o gadzinie 12, poprzedzona.
nabożeństwem żałobnem w kościele;
św. Jakoba o godz. 10.

ZABAWY.
-— Do końca życia na'milej wspo-

minać będziesz Olimpijskiego Śledzia |

AZS-u, jeśli przyjdziesz we wtorek.

o 19 do hotelu Europa. Wstęp 149

i 99 gr. Gorący bufet. в

-— Tradycyjne zakończenie kar-

3

z kiewicz w świetle nowych listów —szkic Dębski. Po przemówieniach odegrany zo-.

literacki; 19.20 Wieczorynka: „Zabawa ta-

neczna w Korkožyszkach“; 19.50 Wesoła

audycja; 20.20 Wiad. sportowe; 20.40 Prze-

gląd polityczny; 20.50 Dziennik wieczorny;

21.00 Na wesołej lwowskiej fali; 21.30 Utwo

ry fortepianowe w wyk. J. Turczyńskiego;

22.10 Orkiestra T. Seredyńskiego.

Ofiary
złożone w Admin. „Dziennika Wileńskiego":

Ku uczczeniu ś. p. Marii Wiśniewskiej,

Czcigodnej Matki Prof. Piotra Wišniewskie- !

go — na Tow. „Caritas“ skliadają N. N. —

zł. 20—.

‘

* * *

Na opłatę czesnego dla Stud, Chrześc.

Polaków U.S.B.: p. Chrzczonowicz Michał

zł. 1—; p. Surwiłłówna Jadwiga zł. 2—;

p. Emerytka zł, 1—. :

Dla najbiedniejszych: p. T. Ż. zł. 2—;

PN LS, :
Na Polską Macierz Szkolną: p. Wałso- skiego Radia przemawiać będą nasi pio-

stanie „Hymn Bałtyku”, a chór „Cecylja”

z Gdańska pod dyr. Kazimierza Wiłkomir-
skiego wykona pieśni o morzu.

Interesującym punktem programu bę-

dzie reportaż historyczny p. t. „Sejm mor-
ski” w opracowaniu dr, Kazimierza Lep-

szego z Krakowa.
Dwie następne audycje poświęcone bę-

dą Gdyni w pieśni i słowie, poczym Poznań
zaznajomi cafią Polskę z odręknościami fol-
kloru muzycznego Kaszubów.

O godz. 20.30 wszystkie rozgłośnie
Polskiego Radia staną do morskiego apelu

miast polskich, w dowód nierozerwalnego
związku z naszym oknem na świat,

Z Warszawy nadany zostanie Polonez
A-Dur Chopina w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia oraz wielka,
godzinna audycja p. t. „Morze w muzyce i
poezji” w wykonaniu tejże orkiestry, chó-

ru, solistów i recytatorów.

W specjalnym programie morskim Pol-

    

|nierzy kolonialni oraz przesłane będą po-
„zdrowienia wzajemne dla naszych statków
„na morzach, które roznoszą sławę bandery

| polskiej od portu do portu.

nawału, Przypominamy, Że, jak coyłub zł. 2—,

roku, Komitet Domu Św. Antoniego,
organizuje w ostatni wtorek, => = 3 >

. tradycyjnego „Šledzia“ na SCAro“ UNDUSZ : ielkie opady śnieżne nawiedziy Aisuię. W Wi.edsiu pizy uprzataniu —
nisko dla sierot tegoż zakładu. Ko- DAJ GROSZ NA F Bora za koncert Orkiestry śniegu zastosowano specjalne maszyny. Maszyny te zalidowiją |nież do

mitet uprzejmie zaprasza stałych by- OBRONY NARODOWEJ. Marynarki Wojennej. RR samochodów, с

    



 

 

Pocz. o g. 2-ej
Dziś nieodwołalnie

ostatni dzień ;Ce/INS
JUTRO PREMIERA

FUR JA

V

 

Panowie w cylindrach

(Tytuł polski

„Jestem niewinny”)

w rol. gł. SYLWJA SIDNEY i SPENCER TRACY. Reżyseria: Fritz Lang,

AI Jolson

 

 

W rol. gł.

nger Rogers i Fred Astalre
Listy do Redakcji

Do Szanownej Redakcji
„Dziennika Wileńskiego.

W związku z notatką w „Dzien-
niku Wil. z dn. 6 b. m. o areszto-
waniu mnie pod zarzutem nadużyć
służbowym, upraszam o zamieszcze-
nie sprostowania następującej treści:

Nie prawdą jest, że byłem za-
trzymany i osadzony w  więzie-
niu w związku z naudżyciami służ-
owymi, a natomiast prawdą jest,
iż wadze sądowe zarządziły docho-
dzenie administracyjne w związku z
wynikami kontroli agend urzędo-
wyjch, przeprowadzonej przez dele-
gata Kontroli Państwa w dniu 22-go

 

Ostatnie dni Pocz. o-2ej

„Diewcze z BadapesztaMAR

 

 
 

Polskie Kino Dziś po raz pierwszy

ŚWIATOWIO| Lilian Hary
Paul Kemp i inni Gyimie DZIECIwym filmie 39
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Następny
program kin „Helios“35   ey, Willi Frit

Sala dobrze ogrzana.

sch
SZCZĘŚCIA"

 

ynek, proso i t. d.

do nabycia w Polskim SkladzieAptecznym

Władysława Trubiśły
Wilno, Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.

Tamże wody kolońskie na wagę:

„Brodway*. Sztuka swemi specjalnemi na-

strojami wywołuje wielkie wrażenie, któ-

re wzmacnia doskonała gra artystów, z

Tatrzańskim, Wawrzkowiczem i Wyrwicz-

Wichrowskim na czele, jednocześnie reży-
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i иощидантане йе

Polskie Radio, Szkoły Muzyczne, Statki

sołej plotki WASZA p.

IL, całkowicie nowa rewia p.t. w H

działem Janusza Ściwarskiego

Waskowską, Mario Malwanć,

e: 6.30 i 9,15. Wniedzielę 3 seanse

POSZUKUJĘ
posady mierniczego —
posiadam długol.prak-
tykę, z dobrymi świa-
dectwami, lub rządcy,
|buchaltera czy w han-

statnie 3
a Ł„WILNO POD GAZEM%

ALANSE HUMORU", w opra-

oraz atrakcyjnego powiększonego
zespołu

Szpakowskim, Orłowskim i brawuro-

oracje i kostiumy art, A 0R
dek

 

TANIO SPRZEDAM:
fortepian mahoniowy,
w dobrym stanie, wie-,

deńskie meble wypla- U.S.B., fachowy kore-

cję, Oferty do admin.
„Dz. Wil pod „B“.

508—4Student

 

PRACZKA

dlu. Mogę złożyć kau-|

biczówna i Z. Kalinowska. Efektowny ta-

niec „narkotyk w wykonaniu M. Martów-

ny i J. Ciesielskiego.
— Wieczór tańców hiszpańskich w

„Luini“. W niedzielę 14 b. m. wystąpi raz

jeden tylko słynna tancerka hiszpańska

Noti Morales. W jej interpretacji ujrzymy

oryginalne tańce hiszpańskie w eiektow-

nych, bogatych kostjumach, przy akompan-

 

  

Wytworna galanteria. Ceny niskie
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UMEBLOWANE

Н
 jako pielęgniarka fa-|państwowe zł. 37.470.83, b) papiery hipo-

chowa do chorych. teczne zł. 257,334,60, c) akcje zł. 492.719.28;
Wilno „uPoste-restan- Udziały i akcje w przedsięb, konsorc. zł.

te” legitymacja b. u- 75,000,—; Banki krajowe zł. 25.10.42; Ban-
rzędniczki 5167.

PRACA, $

$ ZAOFIAROW. į
+04644440044000000797

|ki zagraniczne zł. 103.612.08; Weksle zdys-
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38 LOTERIA
PAJNSTWOWA zł. 1.000.000

Losy do nabycia w szczęśliwej kolekturze

ZAMKO-5, GORZUCHOWSKIEJ zę
Cena losu — 40 zł., Pół — 20 zł. Ćw. — 10 zł.
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Zegarki, biżuterja, srebro stołowe, papierośnice
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14, MRDZOL“
leczy i gol ranki powstałe od od-
mrożenia, Sprzedają apteki i składy

PIÓR WIECZNYCH ,

ODMROŽENTE
Oryginalna mašė (Z kogutkiem) *

 

apteczne

 NZSTJ-ZOROSZAOZC ROWACETEZRESKCEOEPTRRECETOCPZRZCZE

Okazyjnie

 

NAJLEPSZE ŹRÓDŁO |

2 pokoje, z łazienką,
wśródmieściu do wy-
najęcia na okres 3-ch
miesięcy, — Obejrzeć
można od godz. 12—1
popoł. Adres w Adm,
„Dzien. Wil” — 493-3 
DO WYNAJĘCIA

2 pokoje ке wszel-'
kiemi wygodami i o-,
sobnem wejściem. —

 

 

kontowane zł. 4.035.254,27; Rachunki bie-

'žące (salda debetowe otwartego kredytu)

77000600 +:004%0%+0= „) zabezpieczone zł. 3.177.166.17, b) nieza-
|bezpieczone zł. 336.925.89; Należności z ty-

WAKUJE

posada biuralistki-ko-
respondentki w chrz. 
irmie, Pierwszeństwo R

dających per- į zd: „tulu układów konwers. zaopatrz. w akcep-

iekt język niemiecki, '*9+%00€c%%04400400 | ty B-ku Akceptacyjnego zł, 883,386.01; Ru-

pożądany francuski.| z: ,. |chomości zł. 68.743.20; Nieruchomości zł.

Konieczne biegłe pi-| przedstawiciele | 1.153,424,02; Różne rachunki zł. 445.988.89;
sanie namaszynie, ra-| €n|Koszty handlowe roku przyszłego 1937

miejscowi i okręgowi.
na opatentowane no-
wości poszukiwani, —

zł.12,000.—; Suma bilansowa zł.11,641.662.02;

Udzielone gwarancje zł. 553.960.81; Inkaso

zł. 1.894,143.60; Razem zł. 14.089.766,43.

chowanie oraz prak-
tyka handlowa. Krót-
kie oferty. odpisami
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ADMINISTRACJA; Wilno, ul, Mostowa 1, czynna.od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr, Ko m

słowo zł. 0,15, słowo tłaste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz dru ku

sobie prawo zmiany terminu

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. .. Dr„A

unikaty zł, 1— za mm, jednoszp.,

30 gr. Za ogloszenia cytrowe i tabelary czne o 25%/o

druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

ukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa 1.

NENASABER OPERA RUSSIANTSSNERA

z odnoszeniem do do mu lub przesyłką poczt:

nekrolog

 
 

 

ową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 śr. 50, zagranicą zł. 6—

ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
i 40 gr, za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne

Administracja zastrzega
drożej. Dla poszukujących pracy 50%0 zniżki.

 

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


