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Obrady budżetowe w Senacie
(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 5.3. Senat rozpo-, Rady Narodowej oświadczył, iż bę-| łuje zajścia w szkołach wyższych, |
czął dziś obrady nad budżetem. dzie ona wyczekiwała na zaję(ie odznacza się tchórzostwem, bra-:
Rząd stawił się na posiedzenie in przez obóz płk. Koca stanowiska. kiem honoru i poczucia prawa. A| zgonu
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BADANIE PRZYCZYN ZGONU
Wandy Parylewiczowej

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 53, W sprawie
Wandy Parylewiczowej i

corpore. | wobec ludności niemieckiej.
Reierował sen. Ewert, krytycz- Nie pominięto też młodzieży

nie oceniając sytuację gospodarczą akademickiej. Poruszył ją sen. Mi-

państwa i podkreślając szczególnie| chałowicz, który korzysta z każdej
wysychanie zapasu kapitałów. sposobności, by zaatakować mło-

| przecież to są właśnie przyszli ofi- przeprowadzonej sekcji zwłok do-
|cerowie polscy. Druga — nie prze- wiadujemy się, iż wnętrzności zmar-
| ciwstawia się temu i jest zdolna tyl- łej zostały przesłane do Instytutu
| ko do szeptania po kątach, Tę gru-| Medycyny Sądowej w Warszawie,
| Р® oświadcza sen. Michałowicz celem zbadania mikroskopijnego i

wiczowej uległy konfiskacie

W dyskusji poruszano m. in. de- dzież, w dzisiejszym zaś swym prze-. można nazwać grupą ślimaków.
klarację płk. Koca.

Makowski,

sen.
jak sen. jak

Niemiec,

nowski,

wreszcie

Sen. Hasbach w imieniuNiemieckiej grupy. Jedna to ta — która wywo-

ni I mm a

Mianowania w sądownictwie
WARSZAWA: 5.3, Na wniosek

ministra sprawiedliwości Pan Prezy-
dent Rzeczypospolitej mianował: sę-
dziego Sądu Apel. w Wilnie Wiłald.
Krukowskiego — prezesem Sądu
Okr. w Sosnowcu, wiceprokuratora
Sądu Okr. w Toruniu Czesława Po-
łowińskiego — wiceprezesem Sądu
Okr. w Nowogródku, sędziego Sądu
Grodzkiego w Dokszycach Jana Ro-
dziewicza — sędzią Sądu Okręgo-

Rada Naukowo - lekarska
Ubezpieczeń Społecznych

WARSZAWA 5,3, W dniu 5 bm.|

Oświadczali się mówieniu

za nią zarówno sen. Miłguj-Mali- szczególnie jaskrawo.

odbyło się w śmachu zakładu ubez-|
pieczeń społecznych inauguracyjne
posiedzenie Rady Naukowo-lekar-
skiej Ubezpieczeń Społecznych, któ-
ra powołana została przez ministra
Opieki Społ. Zyndram-Kościałkow-
skiego, jalko instytucja badawcza, o-
piniodawcza i wnioskodawcza w
Cziedzinie lecznictwa  ubezpiecze-
niowego i profilaktyki.

Uwięziono 11 narodowców
Echa aresztowania praskiego koła S. N.
Z pośród blisko 40-tu aresztowa-

nych w poniedziałek na zebraniu
koła praskiego członków Stronni-
ctwa Narodowego, na mocy decyzji
sędziego śledczego w stosunku do
jl-tu zastosowano tymczasowy a-
reszt, osadzając ich w więzieniu,
resztę natomiast m. in. prelegenta
zebrania akademika Floriana Ku-
skowskiego zwolniono. :

Wśród uwięzionych znajduje się
kilku członków zarządu koła pra-

„Putkownicy“ wszeregach p.Koca
„ABC“ donosi, że w czwartek

odbyła się kilkugodzinna konferen-
cja plk. Koca z płk. Sławikiem. Roz-
mowa ta wywołała zrozumiałą sen-
sację w kołach politycznych, wiado-
mo bowiem, że płk. Sławek odnosił
się krytycznie do akcji płk. Koca.

Jak się Idowiadujemy w wyniku
konferencji działacze związani poli-
tycznie pe Sławkiem przystąpią
do O. Z. N. pułkownika Koca, jed-

Znowu nadużycia
Jak wykazały| znaniu w latach od 1930 do 1934,POZNAŃ 53.

przeprowadzone dochodzenia, 31-
letni sekretarz sądowy Marian Ry-
dlewski, w czasie pełnienia funkcji
Skarbnika Sądu Okręgowego w Po-

 

wystąpił przeciw niej, . Wywodom tym dał ostrą odpra-

| wę sen. Petrażycki. Oświadczył on,
Młodzież polską, podług sen. Mi- że słucha ze zdumieniem tych słów.

Wiesner. chałowicza, można podzielić na dwie Skoro się sen. Michałowicz martwi,
, kim będą, ci młodzi ludzie, szkoda,

że nie zapytał przed tym o opinię o
| nich władz wojskowych. Usłyszałby
| w odpowiedzi, że młodzież ta właś-

nie jest pełna honoru i poczucia

wejjo w Nowogródku acęńkaaihwo |
tera Sądu Okręg. w Nowogródku| W dyskusji zabrał też głos wice-
Mikołaja Bohdana — sędzią Sądu| premier Kwiatkowski, Wbrew ocze-
R reg м СГМВПіе. Е a Sadu, kiwaniom nie zajmowal się on sen.
rodzkiegdo w TZešCiu nai 1em | ©. 1 22 £ е

]т:нь_;гепіивіа Jackowskiego — a Bostowskim й оароуийді ma
Sądu Okręg. w Grodnie, asesora są- $9 wystąpienie, natomiast polemi-
dowego w Okr. Sądzie Apel. w Lub- zował z drukowanym referatem
linie Władysława Garczyka — sę-| sprawozdawcy generalnego sen,
dzią Sądu Grodzkiego w Wilnie. Ewerta, który ujemnie ocenił sytu-

jację gospodarczą Polski, w szcze-

|gólności podkreślając małejący za-

pas kapitału.

| — Dyskusja nad budżetem w Sena-
cie będzie trwała do 12 bm. włącz-
nie.

 

Po przemówieniu min. Kościał-|
kowskiego rada przystąpiła do wy-
boru władz. Na przewodniczącego
powołano gen. dr. Rouperta, na wi-
ceprzewodniczącego prof. dr. M. Mi-|
chałowicza, a na sekretarza gen. dr.|
J. Szumskiego, b. dyr. Ubezp. Społ.|
we Lwowie.

Z kolei wyłoniono komisję dla
poszczególnego przepracowania pro-
jektu regulaminu.

| Kronika telegraficzna
** Niebezpieczeństwo lawin w Austrii |

wzrasta z każdym dniem, pociągając za so- |
bą coraz nowe ofiary. Wczoraj znów zginę-

ło w katastrofie lawinowej koło Kitzbuehl

18-letnia córka znanego finansisty wiedeń-

', skiego Wecingera.

** Z Paryża donoszą, iż wody na Se-

kwanie i jej dopływach znacznie opadły.

** Od 1 lipca 1938 r. w Szwecji ma
wejść w życie zakaz uboju rytualnego.

Od tej daty ubój we wszystkich rzeźniach

ma się odbywać po uprzedniem  ogłusze

niu zwierząt.

Habilitacja
dr. Kruszyńskiego

na U. S. B.
P. Minister Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego zatwier-
dził habilitację na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie dra Jana

skiego Str. Nar., m. in. pp. Józef
Przybysz, Jan Gontarczyk, Henryk
Kwasieborski i Antoni Nowak.

Uwięzieni pozostają pod zarzu-
tem zakłócenia zebrania nieznanego
bliżej Stronnictwa Demokratyczne-
go.

Wbrew pogłoskom lokal Stron-
nictwa Narodowego na Pradze w
Warszawie, w którym dokonane by-
ły aresztowania nie został opieczę- Kruszyńskiego, jako docenta  hi-
towany. storiologii i embriologii na wydziale

lekarskim.
—

Bezrobocie na Litwienak sam płk. Sławek pozostanie na

iboczu. 2 TYLŽA 5.3. Z Klajpedy donoszą:
Powyższe wyidarzenie jest du-| cdbyla się tu wielka demonstracja

zym sukcesem płk. Koca, gdyż udaje| ;ezrobotnych, w której wzięło u-
mu się zjednoczyć cały niemal) (ujął parę tysięcy osób. Demon-
dawny obóz sanącyjny z „naprawą”,

grups „pułkowników” itd.
związku z tym mówi się, iż

obydwaj marszałkowie Sejmu i Se-
natu zbliżeni do płk. Sławka  zgło-
szą swój akces dopiero po zgłosze-
niu akkcesu przez rząd,

stranci domagali się zwiększenia za-
pomó$ oraz jaknajszybszego rozpo-
częcia robót publicznych. Żądania
te przedstawione zostały władzom
"miejskim Kłajpedy oraz dyrektorium
kraju,

Wybory municypalne
w Londynie

LONDYN 5.3. Agencja Reutera
donosi: ostateczne rezultaty wybo-
rów municypalnych: Labour Party
75 mandatów, konserwatyści 49
mandatów. Labour Party zyskała 6

dopuścił się sprzeniewierzenia oko-
ło 50 tysięcy zł. Do zdefraudowania
takiej kwoty Rydlewski przyznał się.    mandatów.

na podstawie tego ustalenia przy-
czyny zgonu, |

„Wieczór Warszawski” donosi,
że podług niepotwierdzonych wer-
syj, żadnych zmian nowotworowych
nie dostrzeżono,

Za doniesienia o zgonie Paryle-

„War-

szawski Dziennik Narodowyi „Go-
nie Warsz.”.

ROKOWANIA O UNORMOWANIE STOSUNKÓW
polskiej ludności w Czechosłowacji

WARSZAWA 5.3, Prasa Czesko- Rokowania-prowadzone są z
słowacka donosi, że od 2-cH tygodni jednej strony przez premiera Cze-
prowadzone są rokowania o unor- skosłowackiego Hodżę i ministra
mowanie stosunków polskiej mniej- spraw zagranicznych, zdrugiejprzez
szości w Czechosłowacji. Obejmują polską delegację międzypartyjną,
one zakres spraw szkolnych, wyzna- grupującą delegatów wszysikich or-
niowych, kościoła, zagadnień go- ganizacyj polskich na terenie Cze-
spodarczych i zatrudnienia robotni- chosłowacji.
ków polskich.

2 POETA ZER IIALНЫо-нааоа да шы

Uchwały rządu tronctuskieso
w celu stabilizowania franka

PARYŻ 5.3. Po obradach francu-
skiej rady ministrów dn. 5 bm. wy-
dano komunikat stwierdzający, że|
jeżeli chodzi o walutę, rada mini-
sirów uznała, że podstawą polityki
monetarnej Francji pozostaje w dall-
szym ciągu układ w dniu 25 wrześ-
nia r. ub., zawarty ze Stanami Zjedn.
i W. Brytanią. Tym samym wyłą-
czono więc możliwość wprowadze-
nia ograniczeń dewizowych. Rada
ministrów zwróciła się |do Banku
Francji o przywrócenie swobodnego
importu i handlu wewnętrznego zło-
tem. Z dniem 8 bm. Banku Francji
ma już zacząć zakup złota po kursie
dziennym bez wymagania przedsta-
wienia dokumentów. Najbardziej
zdecydowane zalecenia skierowane
zostały do wszystkich resortów, aże
by uniknąć nieprzewidzianych wy-
datków. Rząd nie wprowadzi
nych zmian nowych wydatków, z,
wyjątkiem ewentualnych tych, któ-
re posłużą na poprawę bytu majgo-

|
żajd- |

| nabywane po kursie dnia i bez obo- rzej uposażonych urzędników.

W Hiszpanii
FAŁSZYWE INFORMACJE ,

CZERWONYCH. |
SEWLLA 5.3. Gen. Queipo de |

Llano oświadczył na temat ostatnich|
wiadomości, jakoby wojska rządowe|
wikroczyły-ldo Toledo po przepro-
wadzeniu silnego natarcia na całym
odcinku rzeki Tago, — iż wiadomo-|
ści te są absurdalnie fałszywe, Po”|
dobnie jak i wiadomości, dotyczące|
Oviedo. Dowódcy wojsk czerwonych
— oświadczył Gueipo de Llano —
otrzymali rozkaz zajęcia miasta,
więc naturalnie puścili wiadomość o
jego zdobyciu, podczas $dy w rze-

Wyroki śmierci
MOSKWA 5.3. W, dniu wczoraj-

szym w Sarańsku zapadł wyrok ska-
zujący na śmierć przez  rozstrzela-
nie sędziego rejonowego sądu ludo-
wego Demidowa, który, dwukrotnie  

Nadzwyczajne kredyty na cele
zbrojeniowe rząd decyduje się po-
uryć w drodze wielkiej pożyczki o-
brony narodowej z gwarancją iopcją
co do kursu. Bęądzie to jedyna po-
życzka długoterminowa w 1937 r.,
gdyż wszystkie inne potrzeby skar-
bowe łatwo będą pokryte w drodze
operacyj ikrótkoterminowych, Emi-
sja pożyczki obrony narodowej na-
stąpi w poniedziałek i zostanie po-
przedzona przemówieniem przez ro-
dio prezydenta republiki.
Jak widać z powyższych decytzyj,

niają one dia gospodarki francuskiej
znaczenie podstawowe. Jeżeli cho-
dzi w szczególności o obrót złotem,
z komunikatu należy wnioskować,
że rząd rezygnuje z dotychczasowej
zasady niepremiowania tezauryzacji
i nabywania złota po cenie przed-
dewaluacyjnej. Odtąd będzie ono

wiązku legitymawania się ze strony
sprzedawców.

nic nowego
czywistości zostali wszędzie odpar-
ci. Na frontach tych nie ma nic no-
wego. W końcu generał zaznaczył,
iż w dniu wczorajszym ma pozosta-
łych frontach nie było nic szczegól-
nego.

STRĄCENIE SAMOLOTÓW
RZĄDOWYCH

AVILA 5.3. Korespondent Hava-
sa donosi, że generał Aranda zako-
munikował, iż lotnictwo powstań-
cze w ciągu ostatnich waik
wietrznych strąciło 4 spośród 7 sa-
molotów, tworzących eskadrę rzą-
dową.

w Sowietach; >‚ NN

podpalił gmach sądu i zamordował
stróżkę gmachu sądowego, aby znisz
czyć dowody swego łapownictwa.
Czterej obywatele, którzy dawali
łapówki skazanemu, zostali skazani
na więzienie na okres od 2 do 7 lat,



Zgon Porylewiczowej nastąpił niespodzińnie
Wobec wielkiego zainteresowa-,

nia, który budził zapowiedziany

proces Parylewiczowej, zgon jej jest

wypadkiem żywo omawianym w ca-

łej prasie polskiej.

Wanda Parylewiczowa 'chorowa-

ła niemal od pierwszych dni jej

aresztowania.

Dla obserwacji, ustalenia choro-

by i ewentualnego leczenia przenie-

siono ją do szpitala więziennego,

gdzie była pod stałą kontrolą lekar-

ską,
Po okresie krótko stosunkowo

trwałej depresji Parylewiczowa po-

częła się normalnie odżywiać i nic

nie wskazywało na to, ażeby stan

jej zdrowia miał się do tego stopnia

pogorszyć, że trzeba się będzie li-

czyć z katastrolą.

Pierwszym objawem, który na-

kazał zwiększenie czujności w sto-

suniku do pacjentki było przede-

wszystkiem jej śwałtownę chudnię-

cie, Dosłownie więdła w  oczaca.

Ten fakt był może najbardziej za-

sadniczym objawem, jaki kazał

przypuszczać,  iž Parylewiczowa

cierpi na złośliwy nowotwór,

grudniu, a_ zwłaszcza pod koniec

miesiąca, Parylewiczowa była talk

dalece wyczerpana, iż nie można

jej było przesłuchiwać. Nie mogła

- skupić myśli, żaliła się bóle głowy i

ma ogólne osłabienie.

| Ponieważ lekarze nie mogli

* stwierdzić przyczyny jej stanu cho-

robowego a wyniszczenie organiz-

mu postępowało, postanowiono w

styczniu przewieźć Parylewiczową

ma klinikę prot. dra Tempki i tam

poddać ją jalk najdokładniejszym ba-

daniom. Badania prowadzone przy

pomocy wszystkich środków klinicz

mych, a więc przy użyciu promieni

Roentgena, badań fizjologicznych,

chemicznych, mikroskopowych nie

wykazywały w zasadzie istotnej

przyczyny cierpienia.  
Pozwolenia

Ministerstwo W. R. i O. P. za-

wiadomiło kuratoria okręgów szkol- |

nych, że właściciele gimnazjów pry-

watnych, zamierzający od: nowego

roku szkolnego uruchomić licea

ogólno-kształcące, mogą już obecnie |

wnosić pożania o wydanie pozwo-|

lenia na liceum, wykazując się speł-|

nieniem warunków określonych w |

 

| sko dwa tygodnie

na tworzenie liceów
prywatnych |

Parylewiczowa przebywała  bli-
na klinice prof.

'Tempki. Stan jej cokolwiek popra-

wił się i przewieziono ją do szpitala

więziennego.

Katastrofy bezpośredniej nikt

się nie spodziewał. Nie byllo niczego

takiego, coby mówiło za baąiź co

bądź bardzo szybkiem zejściem Pa-

ryllewiczowej.
Tymczasem w niedzielę — jak

pisze „IKC“ — nagle stan Parylewi-

czowej pogorszył się. Wystąpiły

pewne objawy, które poczęły być

niepokojące. Chora traciła siłyi sta-

wała się senna.
Ponieważ stan ten utrzymał się

w ciągu poniedziałku i wtorku po-

stariowiono we środę przewieźć ją

ma klinikę dla ostatecznego ustale-

nia jalkości cierpienia.
Chora z godziny na godzinę za-

mierała. Wreszcie mimo pomocy le-

karskiej i użycia wszystkich środ-
ików, stojących do dyspozycji medy|-
cyny dzisiejszej. _ Parylewiczowa

zmarła.
W. dniu 4 marca odbyła się sekcja

zwłok W. Parylewiczowej.
W sekcji wzięli udział lekarze:

prof, dr. Wachholz, prof, dr. Ol-
bryicht, proł. dr. Tempka, prof. dr,

Ciechanowski, asyst. dr. Godłowski

i lekarz więzienny dr. Kaczyński.

Podczas sekcji byli obecni przed-

stawiciele władz sądowych, sędzia

ślekiczy Korusiewicz, prok. dr. Gar-

baczyński, sędzia dr. Martini i ase-

sorowie Gołębski i Parkosz.
Wyniki sekcji otoczone są ścisłą

tajemnicą.
Po uzgodnieniu protokułu wysto-

sowany zostanie komunikat urzę-

Napad bandytów
w Warszawie

W; nocy z środy na czwartek do-

konano potwornego napadu ban-

dyckiego na mieszkanie kupca Jó-

zela Chicinskiego przy ul. Hrubie-

szowskiej 2. Żona Choińskiego We-

ronika i służąca Stanisława Biela-

kówna zostały zamordowane przez

bandytów. Choiński ocalał jedynie

dzięki temu, że kula, wystrzelona z

rewolweru jednego z napastników,

u$odziła Choińskiego w to miejsce

czoło, gdzie po trepanacji czasziki

wsławioną miał srebrną płytkę, na

miejsce wytciętej kości. Według re-
lacyj Choińskiego przebieg napadu

Z.
oło godz. 1i-ej w nocy przybył

do Choińskich ich m je)

Adamski w towarzystwie jakiegoś  dowy. osobnika. Goście siedzieli do późnej

 

Walka о surowce
Dnia 8 marca zbiera się w Gene-

wie komisja, mająca się zająć spra-

wą surowców. W związku z tym, se-

kretariat Ligi Narodów przygotował

memorandum, zawierające dane, mo-

gące służyć za podstawę do dyskusji.|

Memorandum zawiera listę Surow-

ców, zaczerpniętą ze studium m, de

Vilde, zamieszczonego 15 września

1936 r. w „Foreign Policy Reports.

Według listy tej, surowce dzielą się

ma dwie grupy: surowce podstawowe

i surowce o znaczeniu mniejszym,

Memorandum stwierdza na wstępie,

że głównymi wytwórcami surowców,

mależących do wyższej kategorii, są:

imperium _ Brytyjskie, Francja i jej

kolonie, Holandia wraz ze swymi Iko-

loniami, Stany ZjednoczoneAmeryki

Północnej oraz ŁSSR. Memorandum

zawiera też zestawienie, obrazujące|

udział procentowy -wspomnianyich

krajów w produkcji następujących

surowców: Wlęgiel, nafta, rudy że-

dazne,- nikiel, siarka, kauczuk (97,3

proc.), bawełna, wełna, leje roślinne.

Co do innych krajów, to znaicz-

miejszy udział w światowej podukcji

pierwszej kategorii istnieje w Niem-
czech odnośnie węgla, cynku, ołowiu

irud żelaznych, we Wiłoszech siarka,

jedwab, w Belgii oleje roślinne,

miedź i cyna, len i węgiel. Polski u-

dział 'w produkcji Światowej jest

znaczniejszy| tylko odnośnie surow-

ców drugiej kategorii, mianowicie:

grafitu (28,8 proc.), konopi (7,9proc.),

inu (4,4 procent). Е

Memorandum analizuje następnie

skargi, stormułowane przez państwa,

ubogie w surowce, i przytacza sze-

reg wniosków oraz sugestyj, zmie-
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NA CZASIE.
Wiele potraw nabiera smaku jedynie w  połączeniu z mięsem, W okresie postu nie 

ustawie io szkołach prywatnych.

Kównocześnie Ministerstwo wy-

jaśnia, że podstawę decyzji w spra-

wie uprawnień klasy pierwszej lice-

ów ma fok szkolny 1937-38 stanowić

będą  uprawienia czteroletnich gi-

mnazjów oraz uprawnienia klas 1-ej

i 8-ej gimnazjów.

"FRANCUSKA REWOLUCJA CYGAROWA
W najbliższym czasie zostanie otwarta w

Paryżu wystawa pod nazwą „Sztuka i ta-

baka”, Fakt ten pozwolił jednemu z czo-|

łowych pism paryskich do wysnucia histo-

rii sprowadzenia pierwszych cygar do Eu:|

ropy. `

"Bylo to w okresie wiosny roku'-1793,

* Do portu francuskiego w Boulogne sur Mer

przybiłstatek korsarski, należący do żegla-

rza nazwiskiem Delpierre.Statek* wiózł ła-

dunek tytoniu ipoważny zapas cygar. Przy-

wieziony towar nie był zńiany jeszcze przez

celników, którzy dla zbadania jegowłaści-

wości, postanowili odesłać próbkę do Pa-

ryża. Ładunek umieszczono czasowo w Su-

chych i obszernych magazynach portowych.

Ludność bacznie jednak przyglądała się

statkowi i po pewnym czasie zaobserwo-

wała, że załoga ćmi grube zwijki, Zaintry-|

gowani tym robotnicy portowi, postanowili

również zaciągnąć się tymi dymiącymi zwij-   
. Zdjęcie z Addis Abeby,

kami, jak je powszechnie nazywano, „Mary-

narze z wielką chęcią wyrzucili na brzeg

pozostały zapas cygar i już po kilku godzi-

nach całe miasto osnute było kłębami dy-

mu, niemal każdy delektował się i z dumą

palił grube cygaro.

' Kiedy zabrakło już cygar, większa gru-

pa. osobników napadła na komorę celną, wy

'łamała drzwi, wiódące dó- składów i zrabo-

wała olbrzyihie ilości cygar, Demonstracja

tła w szybkiny czasie: wywołała niezwykłe

zainteresowanie się całej Francjiwyrobem.

cygari żostała nazwana jako rewolucja cy-

garowa. 6 maja 1893 roku, po stu latach

od chwili wybuchu rewolucji, urządzono w

starym porcie Boulogne sur Merwspaniały

obchód jubileuszowy, zakończony bankie-

tem i obdarzeniem licznych gości reprezen-

tacyjnym pudełkiem wykwintnych cygar

hawańskich. Ё

dokonane na chwilę przed zamachem na wi-

cekróla Abisynii, gen. Graziani (x), obok którego stoi z lewej strony

(z parasolem) głowa kościoła koptyjskiego — abuna Cyryll.

zawsze jednak można używać mięsa i wten-

| azas trudno Pani Domu przyrządzić potra-

|wy, które by każdemu smakowały. W ta-

| kich wypadkach nieocenione usługi oddaje

j kostka bulionowa KNORR, której można

| użyć nie tylko do przyrządzenia wyśmieni-

| tego bulionu do picia, ale nie w mniejszym

| stopniu do polepszenia smaku potraw, w

szczególności postnych, jak: zup, jarzyn,

ryb, kapusty kiszonej i innych, KNORR w

cenie 80 groszy. Przy zakupie należy zwró-

cić baczną uwagę na brązowo-żółte opa-

| kowanie i znak KNORR, który daje $wa-

rancję za bezwzględnie doskonały towar.

5 р © & i.
„POPISY JAZDY NA LODZIE,
Na zakończenie sezonu łyżwiar-

skiego roku 1936/37 Wileńskie Tow.

Łyżwiarskie urządza jazdę popiso-

wą w jeździe ligurowej ma łyżwac

Pań i Panów — pojedyńczej i parami

w niedzielę dnia 7 marca rb. o godz.

12 i 18-ej.
Popisy odbędą się na ślizgawce

'w Ogrodzie Sportowym im. gen. Że-

ligowskiego w Wilnie.

NARCARSKI SPE WĘDROWNY

W; czasie iod 20 do 30 marca Se-

kcja Narciarska A. Z. S. organizuje

dla zaawansowanych narciarzy о-

bóz wędrowny po Czarnohorze,

Koszt obozu wyniesie około 62 zł.

Informacje i zapisy codziennie (o-

prócz świąt) od godz. 19 do 20 wlo-

kalu A. Z. Ś. Św. Jańska 10, U.S.B.

ZAWODY MIĘDZYUCZELNIANE

W, dniu 7 b. m. o godz. 11,30 od-

będą się zawody _międzyuczelniane

U.S. B. i S. N.P. w sali Ośrodka

Wychowania Fizycznego ul. Ludwi-
sarska 4 pod protektoratem J. M.

Rektora Staniewicza i Dyr. S. N. P.

Wielhorskiego. Zawody te zgiloma-
dzą najlepszych sportowców w _wal-

ce o puhar ufundowany przez Szko-

ię Nauk Politycznych. Ę

SUKCESY POLAKÓW

 

rzających do zmiany istniejącego
stanu rzeczy. Wnioski te zmierzają
m: in.: do zniesienia istniejących о-
becnie przeszkód w wymianach (kon
tyngenty, zakazy przywozu, taryfy
celne i t. d.), generalizacji istniejącej
obecnie tylko w niektórych teryto-
riach zasady otwartych drzwi, prze-
miany Ikolonij na tereny mandatowe
lub poddania kolonii administracji|
organów międzynarodowych, zawar-|
cia układów międzynarodowych co
do rozdziału surowców, udziału
przedstawicieli spożywców w kolo-
niach, produkujących surowce i t. d.

znajomy Józef |

nocy. Kioło godz. 3-ej w nocy, gdy
służąca Bielakówna spała: już w
kuchni, przybyli wyjęli niespodzie-

walnie rewolwery i rozpoczęli strze-

lanie w kierunku Choińskich.
Choińska padła trupem na miej-

scu, a jej mąż trafiony czterema ku-

iami w ramiona upadł na podłogę.

Wówczas jeden z bandytów strzelił
do niego jeszcze raz, mierząc w о-

wę.
Po dokonaniu mordu bandyci za-

częli się dobijać do drzwi kuchen-

nych, które służąca Bielakówna, 5!у-

sząjc odgłos strzałów, zamknęła na
zasuwę. Drzwi nie wytrzymały: na-

poru, Bandyci wpadli do kuchni i
rzucili się na służącą.

Ponieważ wszystkie ładunki by-

ły wystrzelane, jeden z bandytów

przytrzymał służącą, drugi zaś po-

derżnął jej krtań nożem kuchennym.
Była godzina 3 nad ranem.

W, tym czasie przyjechał do Cho-
ińskich mleczarz, który codziennie

dostarczał nabiał do sklepu. Gdy
nikt nie odpowiadał na pukanie do
okna, mleczarz otworzył okiennicę.

W. tej chwali usłyszał brzęk tłuczo-
nej szyby. „Przez wybite okno ze
strasznym krzykiem wyskoczył Cho-
iński, ocielkkający krwią. Mieczarz
widząc okrwawionego Choińskiego
zaczął również krzyczeć.

Na krzyki te bamdyci, plondrują-
cy| mieszkanie w poszukiwaniu pie-
niędzy, uciekli drzwiami kuchen-

| nymi.
| Zaalarmowane o napadzie wła-
| dze policyjne prowadzą śledztwo i
| pościg za bandytami.

 
Rada Miejska w Łodzi
nie chce obradować nad budżetem
Na początku czwartkowego po-

siedzenia Rady Miejskiej odczytane
zostało pismo od wojewody: łódzkie-
$o, zawierające ostrzeżenie, że wo-

jewództwo wyciągnie konsekwencje
z faktu, że łĄdzka Rada Miejska nie
chce przystąpić do obrad nad bud-
żetemi.
W imieniu większości socjali-

styczno-żydowskiej zabrał głos rad-
ny Chodyjūski, oświadczając, że gru-
pa jego do prac nad budżetem nie
przystąpi, dopóki wybór Zarządu
Miejskiego nie zostanie zatwierdzo-
ny przez ministerstwo.

astępnie zabrał głos mec. Ko-
walski w imieniu radnych obozu na-
rodowego .Stwierdził on, że za nie-
porządki w gospodarce miejskiej
odpowiedzialne są władze nadzorcze
i PPS, bowiem w r. 1935 uczyniono
wszystko, by prezydium ówczesne
z większością obozu narodowego
nie zostało zatwierdzone. Nasze sta-
nowisko jest nie zmienione, Nikt
nam nie wydrze naszego przekona-
nia, że źródłem przerostu kapitaliz-
mu i klasowości są żyldzi, którzy po-

winni zrozumieć nareszcie, że czas,
„by się z Polski wynieśli.

Winiesiono następnie dwa wnioski
nagłe obozu narodowego.

1) O usunięcie 47 uczniów żydów
z państwowego gimnazjum im. Pił-
sudskiego w Łodzi, i o przyjęcie na
ich miejsce uczniów Polaków, synów
robotników i rzemieślników.

2) Wniosek o uzupełnienie par, 1
statutu o poborze podatku od pla-
katów i szyldów w tym sensie, by
szyldy i plakaty, o ile reklamują
przedsiębiorstwa chrześcijańskie, —
zwolnione zostały od podatków.

„_ Oba wnioski odesłane zostały do
komisji,

Przystąpiono następnie ido obrad
nad poszczególnymi punktami po-
rządku dziennego, m. in. d: ›
wano nad sprawą a= społecznej
i; dożywiania dzieci. Klub Narodowy
domagał się wprowadzenia popra-
wek, by z opieki społecznej korzy-
stala wyllącznie ludność chrześcijań-
ska. Poprawki te głosami żydów i
socjalistów odrzucono. 

„Afera stypendiallna"
w Mia. W. R. i O. P.

- Prasa warszawska donosi, że w
! Ministerstwie Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego ujawniono
znaczne nadużycia, których do-
puszczał się jeden z urzędników wy-
działu stypendiów St. Nowicki,

Dopuszczał się on defraudacji od
6 lat. Nowickiego i jego żonę, pra-
cującą w tym samym  wyliziale, a-
resztowano. Wiysokość sum zdefrau-

   

Z WOJNY W MENTONIE
Weczwartek w dalszych rozgryw-|

kach tenisowych międzynarodowego|

turnieju polscy zawodnicy odnieśli
dalsze sulkic |

Niemkę|
icesy.

Jędrzejowska poklonała
Zełiden rewanżtjąc'się za porażkę|

odniesioną na mistrzostwach Rze-

6:4, 6:4, : |

Tłoczyński wyeliminował fawo-

ryta Chin.
Tartowski odniósł zwycięstwo. Į

|
|
|

\
i
!

|
\nad Czechem Cejnarem 6:4, 6:2,

szy. Polka zwyciężyła w stosunku| -

Kolumna powstańcza z końmi ob
podczas

= ”

  
|dowanych nie jest w tej chwiłi do-
| kładnie ustalona, w. każdym -razie
| nadużycia sięgają kilkudziesięciu
|tysięcy zł. Zdełraudowane sumy
| Nowicki zużywał na różne spekule-
|cje finansowe, śrając między innymi
| na czarnej giełdzie,

W związku z aferą Nowickiego
| zwolniono ze stanowiska kierowni-
|ka kierownika rachuby Kazimierza
| Zawadzkiego.

HISZPAŃSKIEJ

juczonymi sprzętem wojennym — |

marszu.
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SĄD,
i SPOŁECZEŃSTWONa środowym posiedzeniu sejmo-

wej kom.sji prawniczej rozpatrywano

rządowy projekt usiawy o zniesieniu

sądów przysięgłych.

Jak wiadomo, sądy przysięgłych

istnieją tylko w b. Galicji, gdyż prze:

pisy konstytucji marcowej, wprowa-

dzające je w całym państwie nigdy
nie weszły w życie.

Sądy przysięgłych różnie są oce-
niane w nauce prawa. Obok zdekla-

rowanych zwolenników, mają wne

zdecydowanych przeciwników, za-

rzucających im brak fachowości, kie-

rowanie się uczuciem, przypadko-

wość oraz ,niejednokrotne łamanie

prawa.

Mimo tych zarzutów, sądy przysię-

głych utrzymały się we wszystkich

naogół państwach cywilizowanych.

Oprócz Jugosławii i Bułgarii, wszę-

dzie, w takiej czy innej formie, do-

puszczony jest udział w sądownic-

twie czynnika społecznego. W  je-

dnych krajach wyraża się on w for-

mie klasycznych sądów przysięgłych,

w drugich, jak we Włoszech i Niem-

czech, w postaci sądów ławniczych.

Wynika to, z powszechnego, w kra-
jach naszej cywilizacji, zrozumienia

potrzeby uzgodnienia wyroków sądo-
wych z poczuciem prawnym społe-
czeństwa i bliższego zespolenia sądu

ze społeczeństwem.

Tylko w ustrojach politycznych,
które lubują się we wzorach państwa
policyjnego, czynnik społeczny z są-

downictwa jest rugowany, a to w imię

zasady wszechmądrości i doskonalo-

ści biurokracji rządzącej.

Min. Grabowski, przemawiając na

posiedzeniu komisji sejmowej za pro-
jektem rządowym, oświadczył, że in-

stytucja sądów przysięgłych była o-

broną przed przemocą władzy zabor-

ców, nie jest przeto potrzebna we

własnym państwie. Nie możerńy po-

dzielić tego twierdzenia w całości.

Każda władza sprawowana przez a-

parat państwowy ma naturalną
skłonność do rozszerzania swoich

wpływów i każdej grozi niebezpie-

czeństwo . przekraczania granicy
swoich uprawnień. Jesteśmy tylko

ludźmi, zarówno zwykli obywatele,
jak i ci, którzy sprawują rządy.

Dlatego też państwo współczesne,

które powinno być najwyższą formą
zorganizowanego narodu i służyć

jego interesom jako całości, musi bu-

dować swoje instytucje w taki spo-
sóp, aby czynnik społeczny, zespala-
jąc się z czynnikiem biurokratvcz-

nym, mógł go ograniczać i sprawo-

wać niejako nad nim stałą kontrolę.
Uznając wszystkie braki sądów przy-

sięgłych i rozumiejąc konieczność 'ch
reorganizacji oraz przystosowania do

naszych specyficznych warunków,

nie możemy jednak z taką łatwością,

jak to uczyniła większość komisji sej-
mowej przejść do porządku dzienne-

$o nad udziałem czynnika społecz-

nego w wymiarze sprawiedliwości

Do tych względów zasadniczych,
które wynikają nie z doktryny libe-

ralnej, ale z natury społecznej współ-

czesnego państwa, dołączyć trzeba i

tę okoliczność, że sądy nasze są jesz-

cze bardzo młode i dalekie od tego

stopnia doskonałości, do jakiej się

dochodzi w miarę rozwoju i krzep-

nięcia danej instytucji.

Dla nikogo w Polsce nie jest tajemm-

nicą historia ostatnich lat naszego są-

„downictwa. Pisano o niej w prasie,
dyskutowaną szeroko w parlamencie,

oświe!lano ją szczegółowo. zwłasz-

cza w okresie reform sądowych p.
Cara i p. Michałowskiego.

Zarówno te reformy, jak i towarzy-

sząca im dyskusja utrwal.ła w spo-

łeczeństwie polskim przekonanie. że

udział czynnika społecznego w wy-

miarze sprawiedliwości, nie przesą-
dzając zresztą formy tego udziału

jest dla poczucia prawnego  spole-

czeństwa konieczny, dla powagi zaś
sądu bardzo pożądany.

 

SOCJALIZM, INFLACJA I DEFICYT
Z Paryża nadchodzą -wiadomości

o projektach reorganizacji rządu p.
Bluma, o niezadowoleniu radykałów,
o protestach stronnictw środkai t. p.

Wszystko to świadczy o' trudno-
ściach, na jakie napotyka rząd „Fron-
tu Ludowego”, rząd p. Bluma. Tru-
dności te są przede wszystkim natu-
ry finansowej i gospodarczej. Były o-
ne do przewidzenia, bo wynikają z
natury rzeczy, z .psychologii i takty-
ki rządu, wyznającego zasady socja-
listyczne. Powtarzało się to już nie-
zliczoną ilość razy, a mimo to są lu-
dzie, którzy nie chcą czy też nie mo-
śą tego zrozumieć. Bieg wydarzeń |
jest bardzo prosty. Przychodzą do |
władzy socjaliści, którzy, chcąc wy-
konać przyrzeczenia, zrobione klasie
robotniczej, wpływają wszelkimi
środkami, będącymi w rozporządze-
niu państwa na podniesienie zarob-
ków. Zwiększone płace robotnicze ;
robią produkcję droższą i zmuszają |
przedsięb'orców do podnoszenia |
cen.* Podniesienie cen sprawia, że |
utrzymanie rodziny robo*niczej jest |
droższe. Zwiększone zarobki nie wy-
starczają i pchają robotników do no- |

'

 
wych żądań. I tak w kółko!

Oto pierwszy wynik polityki go-
spodarczej socjal'stów. Pierwszy,
lecz nie jedyny. Następują zaburze-
 

nia w życiu społecznym i gospodar-
czym kraju. Podatki wpływają źle, w
skarbie powstaje deficyt, rząd socja-
listyczny ratuje się przez inflację...
Proces powyżej wskazany wynika

z natury każ 6 jest nieodpartą ko-
niecznością. Obserwowaliśmy ją już
wielokrotnie. Patrzymy na nią obec-
nie we Francji.
Ktoś powiedział, że Francuz ma

serce z lewej strony, lecz kieszeń z
rawej. Burżuazja francuska i chłop

wadnaski wyznają w dziedzinie poli-
tycznej i społecznej wiarę radykal-
ną. Lecz gdy w grę wchodzą intere-
sy materialne, gdy chodzi o kieszeń,
są konserwatywni i os'rożni.
Dopóki p. Blum i jego ekipa nara-

żała na s'raty i klęski interesy mo-
ralne, kulturalne i polityczne Fran-
cji, szeroka op.niaFrancji drobno-
mieszczańskiej i burżuazyjnej była
spokojna. Bo są to sprawy odległe,
nie łatwo zrozumieć i przewidzieć
następstwa ich niewłaściwego. załat-
wienia. Lecz gdy się pokazało, że
polityka gospodarcza i f'nansowa
rządu p. Bluma prowadzi do inflacji
(już dokonanej), gdy na horyzoncie
zarysowała się pewność def'cytu bud-
żetoweśo, zwyżka cen, zniszczenie
oszczędności przez inflację i t. d.,
wówczas niepokój ogarnął szerokie

oc=)

 

sfery, a przede wszystkim tych, któ-
rzy są wyborcami posłów radykal-
nych.
Oto jest istotna przyczyna zanie-

pokojenia opinii we Francji i trudno-
ści, na jakie napotyka rząd p. Blu-
ma. Wydawało się p. Blumowi i ko-
łom za nim stojącym (loże i jaczejki),
że frazesem patriotycznym zdoła u-
spokoić szerokie stery społeczne, że
będzie mógł poświęcić realne intere-
sy Francji na rzecz interesów wszel-
kiego rodzaju międzynarodówek. W
polityce tej wszakże zapomniał p.
Blum i ci, których jest reprezentan-
tem, że są sfery życia narodu, gdzie
nie ma wpływu frazes i szumie ha-
sła — do nich należy życie gospodar-
cze i finansowe. W tej dziedzinie
trzeba się poddać żelaznym prawom
życia. Prawa te zaś mówią, że zasady
i me'ody socjalistyczne prowadzą z
nieubłaganą logiką do inflacji i defi-
cytu, słowem, do bankructwa.

Q:o w istocie rzeczy sytuacja poli-
tyczna Francji współczesnej po krót-
k'm okresie rządów w stylu Kiereń-
skiego. Z sy'uacji tej są tylko dwa
wyjścia — albo rewolucja komuni-
styczna, albo reakcja narodowa. Nie
jesteśmy dziś w s'anie przewidzieć,
która z tych dwóch możliwości na-
s'ąpi we Francji. S.K.

 

_Wrzenie polityczne we Francji
Niepokojący wzrost mściwych porachunków

Nie ma prawie miesiąca, by Francja
nie została wstrząśnięta jakimś nie-
zwykłym zgonem osobistości, mniej
lub więcej związanychz życiem poli-
tycznym.

Każdy z tych zgonów urasta sam
przez się do znaczenia politycznego
faktu.
Nie mówimy tu o zamachach i jaw-

nych merderstwach. Śmierć jugosło-
wiańskiego króla Aleksandra, zamach
na komisarza Kirowa w Leningradzie,
bestjalskie zamordowanie tuż
przed wybuchem powstania — przy-
wódcy. nacjonalistów —hiszpańskich,
Calvo Sotelo, oraz dziesiątki innych,
podobnych faktów — stanowią wyda-
rzenia wprawdzie tragiczne i wstrzą -
sające; ale bądź co bądź wyraźne,

Mówimy o skrytobójstwach, doko -
nanych podstępnie i ostrożnie, a za-
maskowanych kłamliwym  narzuca-
niem opinii publicznej jakiegoś sfał-
szowanego (częstokroć nawet uwłacza
jącego pamięci zmarłego) mniemania
o powodzie śmierci.

Najczęściej opinia publiczna dowia
duje się, że nastąpiło . samobójstwo.
Nieraz jednak wytłumaczenie jest
inne. To następuje nieszczęśliwy wy-
padek, — samochedowy lub samolo-

 
 

towy, albo wypadnięcie z pociągu,
albo przejechanie To znów deli-
kwent przepada bez wieści, wyjeżdża
w jakąś podróż —i ani rusz, przez la-
ta całe, nie można go znaleźć, ani do-
wiedzieć się, gdzie się „podział.

Zaiste, nie było chyba od czasu epo
ki Renesansu — i to tylko we Wło-
szech — okresu, w którvm skrytobój -
stwa, popełniane przez związanych z
obozami politycznymi sprawców, po -
zostających nieznanymi, zdarzały się
tak często. Nie będziemy zapewne da-
lecy od prawdy, gdy wyrazimy przy-
puszczenie, że jest to skutkiem wielce
w ostatnich dziesięcioleciach wzmożo-
nego wpływu żydowskiego na europej
ską cywilizację, zasadniczo rycerską i
brzydzącą się podstępem, kłamstwem,
uderzaniem z za pło'u.
Najwięcej skrytobójstw — lub wy-

padków, w których się opinia publicz-
na skrytobójstw domyśla—miało w o-
statnich latach miejsce we Francji, Ro
syjski generał Kutiepow wróg komu -
nizmu, — zaginął we Francji bez wieś
ci Stawiski znający wszystkie taj-
niki masońskieśo, lewicowego regi-
me'u, — popełnił samobójstwo w chwi
li wkraczania policji do jego miesz-
kania, w takich okolicznościach, że
prawdopodobniejszem się wydaje za

 

0 przyrost ludności we Włoszech
- Uchwały Wielkiej Rady Faszystowskiej
RZYM (PAT). Agencja Stefani

komunikuje: Wielka Rada Faszy-
stowska odbyła pod  przewodnic-
twem Mussoliniego swe trzecie po-
siedzenie w 15 roku ery faszystow-
skiej i omawiała zagadnienie demo- |
graficzne kraju „Mussolini zagaił dy-
skusję rozwijając i ilustrując powyż-
sze zagadnienie na podstawie porów-
nań z innymi krajami.

W.leka Rada Faszystowska po-
wzięła następującą otlatąć Rozpa-
trzywszy sytuację demograficzną kra-
ju i wysłuchawszy sprawozdania
Bottai, Wielka Rada Faszystowska
postanowiła udoskonalić politykę

 

Siły
Frontu Patriotycznego

w Wiedniu

WIEDEŃ —PAT— W Wiedniu od
był się apel Frontu Patriotycznego, na
którym burmistrz Wiednia ošwiad-
czył, że w Wiedniu jest 800.000 człon
ków Frontu Patriotycznego, co czyni |
65proc. uprawnionych do głosowania |
według dawniejszego systemu wybor |
czego. Gdyby członkowie Frontu Pa-
triotycznegc zostal zmuszeni do czyn
nego wystąpienia okazania. właści-
wego nastawienia politycznego wie-
deńczyków, to nie ulega wątpliwości,
że wszystkie inne obozy polityczne !
znalazłyby się-w.znacznej mniejszoś- |
gl.

 

demograficzną kraju wedle następu-
jących dyrektyw:

1) Pierwszeństwa zatrudnienia oj-
sów licznych rodzin, ponieważ na licz
ne rodziny spada w wyjątkowych dla
ojczyzny momentach największy cię-
żar ofiar i największy podatek ludz-
ki, 2) odpowiedniej polityki płac,
przystosowanej proporcjonalnie do
ciężarów rodzi«nych, 3) rewizji obec
nych zarządzeń demograficznych w
kierunku nadania im bardziej bezpo-.
średniego charak'eru oraz zapewnie-
nia w sposób trwały, warunków życio-
wych licznych rodzin; 4) wprowadze
nia instytucji pożyczek dla młodych
małżeństw i ubezpieczeń posagowych
dla młodych robotnic, 5) utworzenia
narodowego stowarzyszenia licznych
rodzin, 6) skasowania na podstawie
rezultatów spisu ludności, który ma
być przeprowadzony w r. 1941 tych
śmin i prowincji, $dzie przerzedzona |
i starzejąca się ludność ma mniejszą
potrzebę korzystania z instytucyj pu
blicznych, 7) ponadto zostanie zorga-
nizowany centralny organ - kontroli i
przeprowadzenia polityki rógime'u w
politytyce demograficznej.

Wielka Rada po zatwierdzeniu po-
wyższych «dyrektyw, którym zostanie
nadany charakter obowiązujących
raw uroczyście przypomina wszyst-
im faszystom, żezagadnienie popu-

lacyjne jest zagatnieniem pierwszo-
rzędnej wagi. ponieważ bez młodzie-
ży nie ma ani potęgi wojskowej, ani
ekspansji gospodarczej, ani zapewnio
nej przyszłości dla ojczyzny.

Posiedzenie rady zakończyłe się e
godz. 2,30 nad ranem.
zbierzesię ponowniew dniu 5 marca.

Wielka Rada-  

strzelenie go przez tęż policję. Sędzia
śledczy Prince, w wigilię. ogioszenia
rewelacyjnych wyników swego śledz-
twa w sprawie Stawiskiego został
przejechany przez pociąg, przy czym
imputowano mu po śmierci różne wys-
sane z palca, a uwłaczające jego pa-
mięci historie o tym, co robił w dniu
śmierci i skąd się w miejscu śmierci
znalazł; nie zdołano jednak wyjaśnić,
dlaczego zwłoki jego miały skrępo-
wane ręce. Minister Salengro, kompro
mitujący swą przeszłością masonerię,
popełnił w Lille samobójstwo, przy
czym nie zdołano wyjaśnić, dlaczego
sąsiedzi jego słyszeli, że tak przeraź-*
_liwie krzyczał. Obecnie, zupełnie świe
żo zginął w zagadkowych okolicznoś =
ciach Rosjanin Nawaszin, który „wie
le wiedział”* o kontaktach masonerii z
komunizmem. — Nie jest to lista kom |
pletn»; gdyby dodać fakty z lat nieco
dawn'ejszych, oraz fakty mniej waż-
ne i głośne — urosłaby lista jakichś
kilkudziesięciu nazwisk.

Czy te skrytobójstwa są właściwo-
ścią jednej tylko Francji? — Nie! To
zdaje się tylko ustrój Francji sprzyja
publicznemu omawianiu tego, czego
się opinia publiczna domyśla. W kra-
jach południowych mściwość tajnych

sił jest bodaj ostrzejszą niż we Fran-
cji.

„ Jak to było z katastrofą samoloto-
wą, której uległ śen. San Jurio w dro
dze do Hiszpanii? Dlaczego, jeden po
druśim, w istnym śmiertelnym kon -
tredansie, umierali wszvscy wodzowie
i działacze dwóch wrogich obozów w
Grecji — od Venizelosa i Kondylisa
zaczynając? Dlaczego wypadła z po-
ciąśu, ponosząc śmierć na miejscu,
przybrana córka Kemala  Atatiirka,
bezpośrednio po tym, gdy ten zastoso
wał represje wobec masonerii? Jak
to było z operacją (bodaj ślepej kisz-
ej Frunzego w Moskwie? Ttak da-
ej.

Historia byė može wiele z tych fak-
tów wyjaśni. Ba! wiele z tych faktów
spotka się może jeszcze z karzącą rę-
ką sprawiedliwości. — Ale większość
z nich pozostanie zapewne niewyświe-
tlona na zawsze.
LAR

 

PRZEGLĄD PRASY
ELEMENTY ŻYDOWSKIE —›

W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

Jakie zasady i idee żydowskie
przeszły w ciągu dziejów do kuliury
ludów europejskich? 1 czym wytłu-
maczyć „najdziwniejszą przygodę, w

jaką zaplątała się nasza cywilizacja”,
owo poddanie się narodów zachod-
nich wpływom rasy wrogiej?
Temat jest rozległy, a mało zbada-

ny. Zajmuje się nim w niezmiernie
ciekawym artykule p. Feliks Jordan
(„Tęcza“ Nr. 2).

„Pasią pisarzy żydowskich — pisze p.
Jordan — było zawsze poniżenie czło-
wieka, poszukiwanie w motywach dziaia-

nia bohaterskiego elementów drugorzęd-
nych, a w wycbraźii żydowskiej pier-
wszoplanowych. Ambicją żydowskiego
isarza było i jest ukazać wielkość jako

błażeństwo; określic sprężyny bezintere-
sowności, idealizmu, bohaterstwa, jako
podświadome odruchy działania intere-
sownego“.

Istotą bowiem „tragiczności” prze-
jętej od Żydów, jest upadek człowie-
ka o urojonej czy też wrodzonej
wielkości w zmaganiu -z własną ma-
łością, podczas gdy istotą tragedii
wziętej od Greków, jest upadek czło-
wieka przed mocą od nieśo w pew=
nym sensie wyższą. „W walce z tą
mocą człowiek nawet łamiąc się i gi-
nąc, nie stracił nic ze swej wielko»
śe:

Żydzi są dalej wrogami wzniosłości
i wrogami autorytetów świata chrze=
ścijańskiego. Nie mieli w tym ża=
dnych skrupułów, nie posiadali bo*
wiem żadnego przywiązania do na-
szych tradycyj i obyczajów. Z tego
źródła pochodzą różne „odbronzo*
wiania” postaci historycznych w 0-
sta'nich czasach.
Motywem pochodzenia żydowskie-

"go jest także — zdaniem p. Jordana
— motyw samotności człowieka. (U
nas Nałkowska, Dąbrowska, Goja-
wiczyńska,  Szelburś - Zarembina).
Cywilizacja europejska rozwijała się
w kierunku związan'a człowieka z je-
go otoczeniem, z rodz:ną, narodem, z
ziemią, na której żył i umierał.

--—„Gdy węzły te były mocno związane,
człowiek nie czuł się samotny. Chyba że
więzy te odczuwał iako męczący ucisk,
jako przeszkodę, ograniczenie „wolnoš-
ci“, jako coś obcego, wrogiego, sztucz-
neśo.
Otóż jest rzeczą naturalną, że Żydzi

wszystkich wieków od czasu rozprosze-
nia walczyli z wsze!ką formą skrępowa-
nia, narzuconą im przez organizacje spo-
łeczne obce. Gdybv nie utracili włesnej
o:czyzny, Żydzi zrezyśnowaliby zapewne
z wielu przywile'ów jednostkowych, wy
walczonych w imię „postępu” i „wól»
ności... Sadzę, że cały ów rozwichrzo*
ny indywidualizm, który cechuje pisa-
rzy żydowskich, wynika głównie z fak-
tu, iż Żydzi żyją w rozproszeniu”.

W Żydach powstał po utracie pań-
stwa głęboki uraz psychiczny. W cią-
gu wieków zamienił się w „niena*
wiść do świata, który rozwijał się,
nabierał mocy i piękna... Zniszczyć tę
moc, pows!rzymać rozwój, zniweczyć
piękno — jest niemal reakcją każde-
go Żyda, odczuwającego rozproszenie
jako tragedię narodową”. To poczu-
ście samotności wobec świata, obce
naszej kulturze, zdołali Żydzi siłą
swych talentów narzucić naszej wyo-
bražni. Paczy ono i wykoleja ta-
łenty. .
Wspomina jeszcze p. Jordan ©

dwóch naibardziej znanych elemen
tach psychiki żydowskiej: o cyniź«
mie, który jest formą rozpaczy, i o
maniackim seksualiźmie, który dziś
wyraża się m. in. w pojęciu ,,życia u
ła'wionego". '
Prasa żydowska często dziwi się,

dlaczego piszemy o konieczności эЪ-
rony kulturalnej przed żydostwem.
Czym my wam kulłuralnie zagraża-
my? — zapytuje. Wnikliwy artykuł
p. Jordana w „Tęczy* daje na to —
oczywiście cząstkową ale trafną —
odpowiedź.

 

Co organ Z. Z. Z.
MA DO POWIEDZENIA OMAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ?

„Organ Z.Z.Z. „Głos Powszechny”,
pisząc o naszych alarmach z powodu
Małopolski Wschodniej, robi nieinte-
ligeniną uwagę na temat „tężyzny
nacjonalizmu polskiego”

„dla którego pakt z organizacją poli-
tyczną narodowości, stanowiącej  więk-
szość ludności dużej i pięknej części ob-
szaru Polski, oznacza „likwidację” i ka-
tastrofę polszczyzny,

1 który losy polskości uzależnia od
takiej lub innej taktyki czynników admi.
nistracyjnych,
Dobra podpora dla rozwoju państwo-

wej Polski... ten cały nacjonalizmi.. "
Nacjonalizm polski został w swej

pracy w Małopolsce Wschodniej po r.
1926 zupełnie sparaliżowany. Działa-
ła tam wyłączniesanacja. Gdy rozwi-
jał się ruch narodowo - demokratycz-
ny przed wojną, czyniła polskość ol-
brzymie postępy.  

Ponadto — trzeba być niemądrym
lub udawać niemądrego, by zaprze-
czać olbrzymim skutkom, jakie na
terenie narodowo mieszanym wywo-
łuje taka lub inna praktyka admini-
stracyjna. Może ona zmienić — i nie-
raz w historii zmieniała — stosunek
lościowy narodów obok siebie mie-
szkających.
Organ Z.Z.Z. widzi w naszej akcji

w sprawie Małopolski Wschodniej je-
dynie „straszak” i ,przygrywkę do
uderzenia w te czynniki rządowe,
które wr. 1935 zawarły pakt z Un-dóm”* Mi

„Wyrazić należy współczucie temu
polskiemu bądź co bądź dziennikowi,
że tyle tylko ma'do powiedzenia o
tym doniosłym i tak groźnej aktual-

ności - nabierającym  proble«
mie.ę 4 +
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O sprawie ruskiej na Ziemi Czer-

wieńskiej, którą omawiał wczorajszy

artykuł wstępny, wygłosił przed kil-

koma dniami aiczyt w Warszawie

zasłużony działacz narodowy, proł.

Stan. Głąbiński.
Opinia polska — wywodził pre-

legent — coraz żywiej interesować

się zaczyna sprawą ruską. Budzi się

zrozumienie konieczności podniesie-

nia kuliuralnego i gospodarczego na-

szych Kresów; mnożąsię alarmy, że
ziemia polska przechodzi w obce

ręce. Nad tym wszystkim góruje

wszalkże zagadnienie, które szerzej

i otwarcie ująć należy, jako zagad-

mienie bezpieczeństwa, ony i —

po prostu przynależności Kresów

MWischodnich |do Rzeczypospolitej.

Chodzi tu przede wszystkim o Zie-

mię Czerwieńsiką.

Ziemia Czerwieńska wichodzi w

sdkiad historycznego terytorium pań-

stwa polskiego. Stwierdza to Nestor

— współczesny Chrobremu. Od Ka-

zimierza Wielkiego do pierwszego

rozbioru, a więc z górą cztery wieki

mależy do Polski, Roszczenia ukra-

ińskie, zrodzone pod wpływem Au-

strii, względami historycznymi uza-

sadnić si ęnie dadzą.
Nowym ar$umentem, mającym po-

przeć dążenia ukraińskie, jest oqpo-

wiednio skonstruowana statystyka

ludności.

Od lat czterech ukazuje się, re-

dagowany przez docenta Uniw. Ja-

giellońskieg — Kulijanowicza, rocz-

milk statystyczny ,„WUkraina” w języ-

kach angielskim i ruskim. Wydaw-

nictwo to o charakterze wybitnie

propagandowym wykazuje, .że Zie-

mia Czerwieńska jest rzekomo ob-

szarem, zamieszkałym przez zwario

osiadłą ludność „,ukraińską”, że o|

ludności mieszanej można mówić w

odniesieniu (do Podlasia i Chełm-

szczyzny.,
Dziwne jest, że tego rodzaju pu-

blikacje docenta polskiego uniwersy-

tetu, szkodzące wyraźnie państwu

polskiemu, cieszą się u nas toleran-

cją. Dziwne też, że nasz Rocznik

Statystyczny pomija milczeniem spra

wę ludności niepolskiej, zamieszku-

jącej nasze terytorium. Tych rzeczy

lekceważyć nie wolno.
Ostatni spis ludności z r. 1931 wy-

kazał, że obszar Ziemi Czerwieńskiej

zamieszkuje (odliczając 300 tys. ży-

dów, przyznających się do języka

polskiego) 2.700.000 ludności pol-
skiej. Ludność ruska, stanowiąca o-

ikoło 45 proc. całego zaludnienia,
dzieli się na „Ukraińców” (1,7 miln.,

t. j. około 27 proc.) i właściwych, lo-

jalnych wobec Polski, Rusinów —

(1.400.000, t. j. ok. 18 proc.). Nawet

połączenie obu grup nie przekracza

więc połowy ludności.
Mimo znacznego zażydzenia miast,

mimo braku jednolitości wyznanio-
wej, stan liczebny polskości na Zie-
mi Czerwieńskiej uznać trzeba za
dostateczny. Braki równoważy fakt
posiadania władzy. Przy odpowied-
mim poparciu ludneści polskiej i roz-
sądnej polityki, stalibysmy tam —
ma Kresach — mocną stopą.

Ale właśnie chodzi o politykę.
(W. pierwszych latach niepodleg-

łości mąciły ją utopie federalistycz-
me. A potem różne układy i per-
traktacje z tymi właśnie, którzy se-
paratyzmu wyrzekać się nie zamie-
rzają.

"Przykro jest stwierdzić, že pro-
ces coiania się polskości na Ziemi

Czerwieńskiej przypada właśnie na
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amerykańskiego, polegający
rozwijający jako samochód szybkość 158 km. na godzinę —

minut zamienionynasamołot. Pierwszepróbydałypomyślnewyniki.

Santa Monica, w Kalifornii, zademonstrowano wynalazek pewsego konstruktora

naskombinowaniu samochodu z samolotem. Aparat ten,

okres, rozpoczynający się odzyska-
niem naszej państwowości. |
Zabrakłb wielkiej idei, jaka wzma-/

cniała Polaków pod zaborami, prze-
ciwstawiając się skutecznie ruskim
słom, których punktem wyjścia była
czysta negacja.

Rusinów, ludność bezradną i zatrwo- |
żoną postępami ekspansi ukrainiz-
mu, pozostawia się własnej odpor-'
ności. A tę odporność niszczy kkm-
sekwentnie i walka z polską ideą
narodową i dziwna tolerancja wo-
bec wzrastających roszczeń i pogró-
żek ukrainizmu. |

Podstawa do obaw jest tym wię-
cej uzasadniona, że przy akompania-
mencie żądań ukraińskich polityków
kurczy się zastraszająco nasz stan
posialiania na Ziemi Czerwieńskiej.

Warto tu raz jeszcze „podkreślić,
tyle razy przypominany fakt, że na
obszarach poł. - wschodnich na 254
tys. ha rozparcelowanej ziemi 190,

tys. ha: — około 80 proc. dostało się|
w ręce ruskie.

Jeśli przy tym wspomnimy o nie-
zwykle skromnym stanie katolickich
kościołów i duchowieństwa, przy je-,
dnoczesnym uprzywilejowaniu cer-|
kwi i słanatyzowanych księży ukra-|
ińsikich — obraz stosunków naZie- |
mi Czerwieńskiej będzie mniej wię-|
cej kompletny.

Smutny elksperyment osobliwie
pojętego wychowania państwowego.
dokonał reszty. W. imię hasła: „Nie.

drażnić Rusinów* — dokonał spu-|
stoszenia ideowego wśród ludności
polskiej. Osłabił ją i do resztyroz- |
broił A jednocześnie odbywała się,
gospodarcza inwazja ukraińska na
polskie miasta. A | 

| Z powodu tego odczytu korespon-|
Ident „Kuriera Poznańsikiego" przy-|
"tacza trochę wspomnień o Głąbiń-|
skim: JĘ

Wszak to jeszcze w r. 1902, pod-
ówczas jako młody prołesor Uniwer-
sytetu Lwowskiego, Stanisław Głą-
bińsiki wystąpił na wielkim wiecu wi
Żółkwi z tezą, że w Galicji wschod-|
niej mieszkają chłopi polscy. Niedłu-
go potem na wielkim zjeździe naro-

 

Pięć lat minęło w dniu 1 marca

od uroczystego aktu proklamowania

niepodległości Mandżurii. Dnia tego
upłynęła rocznica koronacji Pu-Yi,
jako cesarza Mandżurii, zwanej

dżu-Kuo. i
Na wczesne dzieje Mandżurii zło-

żyły się wzajemne stosunki Chińczy-
ików, Mandżurów i Mongołów z prze-
możnym wpływem Chińczyków. W r.

1616 odwrócił się układ sił pomiędzy

Mandžurią a Chinami. Mandżuria z0-

stała włączona do Chin jako dome-

na mandżurskich cesarzy. Od końca”

XIX stulecia wypadki na Dalekim

Wschodzie szybko się potoczyły, na-

ruszając równowagę istniejących sił,

Pierwszym aktem tych przemian by-

zwycięstwo nad Chinami w r. 1894-

95, potem porażka Riosji w wojnie z
Japonią w 1905 r. Rewolucja chiń-

ska z lat 1911-1912, która obaliła

wlalicėw mandżurskich, wojna świa-

towa i wreszcie rewolucja rosyjska|
— ay decydująco na zmianę

ukłalu sił i wpływów w Mandżurii.
Zbrojne wystąpienie armii japońskiej

 
SAMOLOT

 może być w ciągu 3-ch

   

91 niska mi Ziemi Czerwleńgkiej
Odczyt prof. Stanisława Głąbińskiego

dowym we Lwowie wystąpił z ośro-
mnym elaboratem statystycznym, do-

wodzącym prawdziwości swej tezy.

Qlkrywano wtedy polskiego chłopa

w tej części Polski. W! kilkanaście

lat potem ten sam chłop polski bro-
|nił Lwowa przed najazdem ukraiń-

Dzisiaj ludność polską i lojalnych skim.
Różne przeżywaliśmy, czasy, a

Głąbiński trwał nieustannie na swym

posterunku lwowskim, chociaż tym-

czasem spadały na niego różnzlite

odpowiedzialne obowiązki, Zawsze
znalazł czas na odwiedzenie Lwowa
ina pracę dla niego.
Usunięcie go z uniwersytetu przez

J. LE i przeniesienie w

stan emerytalny przy ,czystce” pro-

fesorskiej Głąbiński odczuł głęboko.

Ale życie wyrządziło Jędrzejowiczo-
wi psikusa i Głąbińskiego nie mógł

się pozbyć: musiał go angażować

specjalnie, bo — wylkładowców eko-

nomii braklo!:

Więc wychowuje mtodziež nalial,

zawsze przez nią uwielbiany, a i ko-

chająjcy młodzież jak ojciec.
za żywotność człowiekal

Wiszalk Głąbiński liczy już około sie-

demdziesiątki. Zawsze jednak pełen

wiary, zawsze oddany namiętnie idei,

której życie poświęcił i z którą się

zrósł... ;
Niedawno wydał broszurę o pol-

gkości Ziemi Czerwieńskiej i o nie-

bezpieczeństwach jej grożących. A-

larmowal, jak ongiś, nawoływał, bro-

nił twardo. Przed laty trzydziestu
zwyciężył. Idzisiaj zwycięża rów-

mież.
Fantasmagorie t. zw. „wyższej po-

lityki* pryskają. Oportunizm, tory-

tujący obce elementy ze szkodą ro-

dzimych, a ze stratą dla całości i

zagrożeniem bezpieczeństwa, zała- |

muje się. Zawzięte jest to pokolenie

starsze. Pomimo ciężkiego życia,
pomimo tylu przeżyć, jest pełne nie-

* | słabnącej energii i żywotności. Wie | obozu rządowego w Polsce z zainte-

czego ichce, ma jasne spojrzenie w

rzegzywistość,
Głejbiński mówi — tak samo jas-

mo, żywo, operując stosami dat, in-

formacyj, doświadczeniem lat. I tak

samo z wiarą w instynkt narodui
jego wewnętrzną siłę...

 

Pięciolecie mandzurskiego panstwa
w 1931 r. przeciwiko chińskim guber-
matorom Mandżurii skierowało histo-
rię kraju na nowe tory. W oparciu
o Japonię, Mandżuria staje się w r.
1932 niepodległą. Pu-Yi, potomek
Nurchaczi, wielkiego wodza Man-
dżurów, który podbił Chiny, i ostat-
mi cesarz chiński z. dynastii Czing,
zdetronizowany przez rewolucję
chińską, zasiadł ma tronie nowej
Mandżurii jalko jej pierwszy cesarz.

Pięć lat idziejów Madżu-Kuo — to
właściwie dalszy ciąg procesu umac-
niania się Japończyków na konty-
mencie azjatyckim i drugi etap roz-
$rywiki pomiędzy Japonią a Rosją o
wpływy nad Chinami. Gdyby, uchy-
liė kulisy japońskiej życzliwości dla
niepodległości Mandżurii, okazałoby
się, że poza chęcią zapewnienia so-

bie przez Japonię źródeł surowiców,
decydujący wpływ miała sprawa
stworzenia dla armii japońskiej no-
wej bazy operacyjnej na wypadek

| zbrojnego koniliktu z ZSSR i bramy

wypadowej Ito Mongolii i Chin na
wypadek „nielojalności'” w stosunku
do Japonii. Zabezpieczając się od

wpływów. komunistycznych, idących

z Mongolii Zewnętrznej, obsadzili
Japończycy prawie całą Mongolię
Wewnętrzną. W rzekomej trosce ©

ład w Północnych* Chinach, przekro-
czyli Mur Chiński. ь

Prawdopodobnie ekspansja tery-

torialna Japonii na kontynencie az-

jatyckim poszłaby znacznie dalej,
gdyby nie ciągła walka, jaka toczy
się w samej Japonii pomiędzy sfera-
mi wojskowymi a gospodarczymi.

W systemie azjatyckich interesów

Japonii Madżu-Kuo jest obecnie bo-
Idaj najcenniejszą pozycją. Wojsko-
wość japońska, reprezentująca dąż-

ności imperialistyczne Kraju Wscho-
dzącego Słońca, nie szczędzi też pie-

niędzy na militarne umocnienie Man-

dżurii. Czyni to oczywiście wyłącz-
mie z uwagi na interesy Japonii.
"_ Buforowy! charakter najmłodsze-
go cesarstwa azjatyckiego jest 'oczy-

 

- JESTEŚMYJEDNEJKRWI
GROSZNA

| tchnienie oceanicznych wichrów”.

W Niemczech
płka

Berlin, 3 marca.
Sympatie sfer kierowniczych

Trzecie; Rzeszy do reżimu rządzą-
cego w Polsce są tak notoryczne, że
zbędnym jest przypominać tego do-
wody.

Od aktu dyplomatycznego, jakim

był układ nowej Rzeszy z Polską z

26 stycznia 1934 r., aż do popular-
nych sikojarzeń w słowie i piśmie,
jakich po dziś dzień używa się w
Niemczech dla podkreślenia przy-
jaźni tłwóch symboli państwowych:
Niemiec poweimarskich i Polski po-
majowej — tj. Hitlera i Piłsudskie-
go — każda okazja bywa wyzyska-
na, by podnieść więź tych symboli.

Nic to, że analogie, których źró
diło leży: nie w poaobnych ideolo-
giach, lecz w taktyce politycznej,
wypaczają w oczach przeciętnego
obywatela niemieckiego istotny o-
braz nastrojów w Polsce. Na przyr
kład, co się tyczy kwestii żydow-
skiej w Polsce, celowo przysłanią
się widzowi niemieckiemu program
i dążenia polskiego ruchu narodb-
wego, by mie zmniejszać prestiżu|
warszawskiej polityki rządowe, w|
której „rdzenny'* marodowy socjali-

| sta rychło mógłby znaleźć powód do
krytyki.

W. takim to duchu publikowano
też w Niemczech pierwsze komen-|
tarze do programu plk. Koca, gdzie|

| przemilczenie jednych ustępów mo-
wy, a uwypuklenie innych pozwoli-
ło na oględne potraktowanie wy-
jtycznych mowego obozu w Polsce,
tak że pierwszy” obraz odgłosów
niemieckich o akcji pik. Koca był|

па ogół życzliwy. Odrazu musiało|
też uderzać, jak wiele miejsca po-|

| święcono w dziennikach niemieckich|
| wystąpieniu płka -Koca, co przyj
„zglajchszaltowaniw” prasy niemiec-|

|ikiej, musiało nasuwać przypuszcze-
| nie, iż berlińskie sfery urzędowe

samego początku  traktowały akcję

  
| resowaniem i sympatią.

Wszakże pierwotny ten obraz
ulega obecnie zmianie. Po życzli-
wych dla pilka Kloca komentarzach
głównego organu hitlerowskiego
„Vólkischer Beobachter", nadcho-
dzić powoli zaczęły do Berlina wia-

 

wisty wobec ścierania się sfer inte-
resów japońsko - sowiecko-chińskich
na obszarze Mandżu-Kuo. Obecnie
ma tam zdecydowaną przewagę Ja-
ponia dzięki polityce swych wojško-

| zliczone d
| czywistości pochodzi

 wyłch.

ZBIGNIEW JASIŃSKI: MORZE,

W POEZJI POLSKIEJ, . antologia

marynistyczna. Nakładem Głównej|

1937. Opracowanie graficzne iakwa-

forta Atelier Girs-Barcz, Czcionkami|

Drukarni Narodowej w Krakowie.|

Stron 324, cena 20 zł. |

Antologia „MORZE Wi POEZJI|
POLSKIEJ*, trzecia z kolei książka

Zbigniewa Jasińskiego, wydana о-

statnio przez GŁÓWNĄ KSIĘGAR:-|
NIĘ WOJSKOWĄ, mieści w sobie i|

poetyckie spojrzenie autora na mo-

rze, i żmudną, zapewne wieloletnią,|

pracę rozmiłowanego w przedmiocie |

swych badań kompilatora. |

„W/ antologii tej jednak — jakpi-|

sze autor 'w jej przedmowie — nie|

należy szukać tylko poezyj £. zw.

polskiego morza. Nie o Вай-

tykk tu chodzi, lecz © morze wośóle,

mie o wąski skrawek polskiego wy-

brzeża, lecz o widoczne poprzez

gdyńskie wrota na świat, a przeczu”

wane najdawniejszymi  tęsknotami

młłodzieńczymi szerokie, tęgie

Antologia została ułożona według

pewnych cykli poetyckich, w któ-

rych poszczególne utwory różnych

poetów. wiążą się z sobą pewnym:

dominującym zabarwieniem uczucio-

wym lub cechami rzeczowymi,Znaj-

dujemy tu „więc cykl „Mare No-

strum” (dotyczący wyłącznie „morza

polskiego”), dalej „Pieśni portu”, „Z

nad morza”, „Morze dzieciństwa”, 

Księgarni Wojskowej — Warszawa|

 

o deklaracji
Koca.
domości, świadczące o rezerwie
społeczeństwa polskiego wobec no-
wego programu—i w związku z tym
odczuwa się obecnie w Niemczech
pewien odwrót od: pierwotnego en-
tuzjazmu, który to falkt jest godny
zanotowania. :

„W. takim to, wielce trzežwym
tonie publikuje świeżo „Frankfurter
Zeitung” artykuł swego Ikorespon-
denta warszawskiego, gdzie nie ma
już ani śladu owych pozytywnych
komentarzy do miowy plika Koca,
które toż samo pismo drukowało na
swyich łamach jeszcze tydzień temu.
„W, obliczu wielkich oczekiwań—

pisze wspomniany organ — musiał
ów dokument, który pułkownik czy-
tat w radio i który teraz zdobi mu-
ry wszystkich domów w Polsce,
działać wielce rozczarowująco.Myśli
w nim zawarte nie mogły wywołać
entuzjazmu. Co prawda usiłuje ofi-
cjalna agencja „Pat” przytaczać nie-

y akcesu, ale w rze-
ten akces od

organizacyj i osób, które i bez tego
należały do obozu rządzącego. Naj-
mniejsze nawet związki i instytucje
wyliczane są przez prasę sympaty-
zującą, np. „Iowarzystwbr Popiera-
nia Kultury Fizycznej Kobiet”, dy-
rekcja opery warszawskiej, lub straż
pożarna w Czerniakowie, wiosce w
pobliżu stolicy”, W takim tonie cha-
rakteryzuje dziennik niemiecki na-
stroje ludności polskiej nie tając
swej pesymistycznej oceny progra-
mu plka Koca.

„Dwa młodzi ludzie — konty-
nuuje „Franikł, Ztg.' — zostali w
Warszawie  zaareszlowani, ponie-
waż uszkodzili plakat z deklaracją.
płka Koca. Okazuje się, że pochodzą
właśnie z tego obozu politycznego,
od którego spodziewał się p. Koc
poparcia. Jedno więc da się już dziś
powiedzieć: młodzież narodowa, na
którą liczono, pozostała głucha. O-
kazuje się, że nie dowierza słowom,
które wystosował do niej szef pro-
paganiiyy płka Koca w zeszłym ty-
„godniu.

„Ideologia narodowa, która wśród
młodzieży polskiej jest żywa, nie
znalazła: w dekllaracji pilka Koca wyr
razu, W: ogóle nic nowego się nie
ukazało”.

Znamienny ten odgłos prasy nie-
mieckiej o programie pika Koca jest.
tym bardzie; godny uwagi, że pocho-
dzi ze środowiska  nie-berlińskiego,
nieco odległego od bezpośredniej
inspiracji urzędu min. Goebbelsa.
Że pochodzi z tak poczytnego w
Niemczech jak za granicą organu,
jakim jest „Frankłurter Zeitung“,
jest podwójnie znamienny. m

OE SRITIS NIKINRIITSRST TITANOIKTKOS

Nowości wydawnicze
„Morza-'dalekie”, „Słowa na wietrze”
(poświęcone maryinarzom), „Sny ©
dnie morza”, „Którzy zostali* (po-
święcony tym, których imiona na za-
wsze związane są z morskim żywio-
łem: Conradowi, Alainowi Gerbauilt,
kapłanowi Slocum, Janowi z Kblna

li Ł d.), „Miłość — i miłość morza”.
wreszcie „Litania fal“ (cyikl, pošwię-
cony morzu jako žywiolowi).

Książka — naprawdę piękna, go-
dna uwagi i polecenia.

MŁODZIEŻ PRZECIW

KOMUNIZMOWI
„Świeżo ukazał się nowy (marco-

wy) numer „Orląt“ ilustrowanego
miesięcznika młodzieży szkolnej, Nu-
mer jest naładowany treścią. Głów-
mie roztrząsa się sprawy komunizmu
(artykuły: „Precz z komunizmem”;
„Jak. powstał raj"; „Sowiety bez ma-
ski”; Nowela „W. krainie fałszu”).-

Ciekawych wiadomości dowiaduje-
my się z artykułów: „Polska pod
światło”, „Polska monoliiem”. Poza
tym 'widzimy stałe pięknie ujęte
działy: poezje, „Słońcem w oczy”,
„Tylko dla klasyków”, „Co czytać?”,

„Z dni i z miesięcy”, „Świat przy
warsztacie” i szereg innych artyku-
łów, między innymi także wywiad

z młodym wynalazcą gimnazjalnym
Jędrzejewskim. Trzebą powiedzieć,
że „Orlęta” stoją na wysokości swe-

zadania. Obfita i przemyślana treść,

dobra forma literacka i miła szata

graficzna są stałymi cechami tego
pisma. Miesięcznik ten wysuwa się

na czoło wszelkich pism młodzieży.

Administracja „Orląt* znajduje się

w Poznaniu, przy ul. Aleje Marcin-
kowskiego 22. P.K.O. nr. 212.884.
Roczna prenumerata zł. 2.70. „Orlę-
ta" można nabyć w każdej księgarna.
za 30.gr. egzemplarz. Numery oka-
zowe wysyła inistracja gratis.



 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro o godz. 815 sztuka E, O'Neilla „„An-

na Christie“.

— Jutro na popoludniowem przedsta-

wieniu, po. cenach propagandowych, po raz

* ostatni sztuka. Wł. Fodora „Tajemnica le-

karska'. >

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś „Rose-Marie" z

J. Kulczycką.

— Jutro o g. 4 pp. wystąpi Janina

Kulczycka w op. „Rose Marie“.

-— Jutro koncert Katarzyny Jarboro w

„Lutni”.

—Premiera bajki dla dzieci w „Lutni”.

Jutro 0.4 1215 w poł. bajka według An-

dersena „Księżniczka na grochu”.

— Kino „Helios“. Jutro odbędzie się

w „Heliosie pierwsza premiera w Polsce fil

mu z udziałęm mistrza Paderewskiego p. t.

„Sonata Księżycowa”. Celem złożenia hoł-

du wielkiemu patriocie uprasza się Sz. Pu-

bliczność o wpisywanie się do specjalnej

księgi, która będzie wyłożona w kinie a

następnie przesłana do Ignacego Paderew-

skiego.

Z za kotar siudio
Pogodny week-end przy głośnikach.

Sobotni program muzyczny Polskiego

Radia stoi jak zwykle pod znakiem roz-

rywki i pogody. Najróżniejszego rodzaju

audycje o charakterze lekkim składają się

na całokształt muzyczny tego dnia.

Już w poludnie o godz. 12.03 nadaje

radio z płyt utwory amerykańskiego kom-

pozytorą jazzowego Gerswina, pełne nie-

słychanej werwy, humoru i rozmachu. Po

krótkim koncercie muzyki lekkiej z płyt o

godz. 15,15, „melodie dla zakochąnych“ о

godz. 16.15 wprowadzą radiosłuchaczy w

nastrój zgoła. odmienny. +

Najważniejszym punktem rozrywkowe-

go programu dnia będzie występ przed mi-

krofonem świetnej, popularnej śpiewaczki

Lucyny Szczepańskiej i Orkiestry Symio-

nicznej Polskiego Radia pod dyr. O. Stra- |
szyńskiego. Arie i pieśni, łatwozrozumiałe

i wdzięczne utwory orkiestrowe składają

się na tę audycję, która rozpocznie się o

godz: 21.00.

Nie wystarczy słuchać — trzeba graćl

Radio zachęca do „muzykowania*,

Radio, które otwiera tak wielu lu-

dziom uszy na muzykę, które uczy ich do-

brych, wartościowych utworów, powinno

samą. swoją istotą zachęcać do muzykowa-

nia w domu, w majściślejszym gronie. Jak

powinno się w domu muzykować, jak po-

winno się program dobierać pokaże radio-

słuchaczom audycja w sobotę o godz, 19.30

p. t. „W polskim domu”. Utwory skrzyp-

cowe, fortepianowe, w tym niektóre na 4

ręce; oraz pieśni polskich kompozytorów,

jak Moniuszki, Gawrońskiego, Zaremb-

skiego, Niewiadomskiego i innych figurują

w programie. Wykonawcami audycji będą:

T. Zygadło, M. Grąbczewski, $. Nadgry-

zowski, $. Nawrocki i L. Urstein.

Q nowej Warszawie w Radio, — Audycja

dla Polaków z zagranicy.

Człowiek, który przed kilku laty był

w Warszawie i teraz znów do niej przyje-

dzie zaskoczony będzie ogromnymi zmia-

nami, Przybyło wiele nowych, wspaniałych

budowli, powstały całe nowe dzielnice

mieszkalne, nowoczesne, pełne zieleni i

słońca, połączone ze śródmieściem coraz

*o lepszą komunikacją; na wszystkich pe-

ryferiach budują się nowe domy, wielkie

bloki, lub małe wille. Warszawa rośnie w

szybkim tempie, coraz. bardziej nabiera

charakteru wielkiego, europejskiego miasta.

Radio chce o tej nowej Warszawie opowie-

dzieć rodakom z zagranicy, aby wiedzieli,

że stolica nasza coraz jest większa i pięk-

miejsza. Audycję dla Polaków z zagranicy

w dn. 6 marca p. t. „Nowa Warszawa“

opracował red. Antoni Bida. Audycja roz-

pocznie się o godz. 19.00,

Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 6 marca,

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka, Muzy-

ka z płyt. Dziennik poranny. Informacje i

giełda rolnicza, Muzyka na dzień dobry.

8.00 Audycja dla szkół. 11,30 Aud. dla mło-

dzieży. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03

Z twórczości Mussorgskiego. 12.40 Dzien-

nik południowy. 12.50 Skrzynka rolnicza.

13.00 Koncert życzeń. 14.30 Związek 4-ch

zuchów=słuchowisko dla młodzieży. 15.00

Wiadomości gospodarcze. 15,15 Skecz re-

klamowy. 15.22 Koncert reklamowy. 15.23

Życie kulturalne miasta i prowincji. 15.30

Odcinek prozy. 1545 Muzyka operetkowa.

16.15 Melodie dla zakochanych — koncert.

17,00 Nabożeństwo z Osterj Bramy. 17.50

Pogadanka aktualna. 18.00 Przegląd wy-

dawnictw. 18.10 Wiadomości sportowe.

18.20 Audycja dla wszystkich: Piosenki A.

Bartelsa. 18.50 Pogadanka aktualna. 19.00

Audycja dla Polaków za granicą. 19.30 w

polskim domu — audycja muzyczna. 20.30

Nowości literackie. 20.45 Dziennik wie-

czorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00

Koncert wieczorny. 22.00 Kukułka Wileń-

ska, 22.30 Mała ork. Polskiego Radia. 22.55

Ost. wiad. dzien. rod. 22.58 Komunikat
sportowy ze Lwowa. 23.00 Mała ork. P. R.

DAJ GROSZ NA FUNDUSZ
OBRONY NARODOWEJ.  

 

Program
1.GO KURSU MEDYCYNY SPOŁ, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ.

WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSY TETU S. B.
TAMENI UBEZPIECZEŃ SPOLEC

W WILNIE I DEPAR-
ZNYCH MiN-WA OPIEKI SPOŁ.

OD 10 DO 25 MARCA 1937.

Środa 10 marca od godz. 18*).

1. Dziekan Wydz. Lek. proł, dr. S. Hil-

ler — Zagajenie,

2. Dyr. Depart. Min. Op. Społ. dr. T.

Dybowski — Słowo wstępne.

3. Prof. dr. K, Michejda — Podstawy

ideologiczne medycyny społecznej (1 godz.)

4. Dyr. Ub. Sp. A. Galiński — Organi-

zacja ubezpieczeń społecznych (1 godz.)

Czwartek i1 marca od godz, i7,

1. Mag. St. Balcerski — Struktura

ubezpieczeń społecznych i podstawowe

wiadomości z zakresu stanu ubezpieczeń w

Polsce i innych państwach (4 godz.)

Piątek 12 marca od godz. 17.

1. Naczelny Lekarz Ub. Sp. dr. B.

Szniolis — Zakres środki działania w

lecznictwie ubezpieczeniowym (4 godz.)

„ Sobota 13 marca od godz. 18,

1. Dyr. Min.. Op. Społ. dr. Babecki —

Systemy organizacji pomocy leczniczej i

dane statystyczne ilustrujące działalność

leczniczą w ubezpieczeniu chorobowym

(3 godz.)
Poniedziałek 15 marca od godz. 17.

1. Dr. J. Bohuszewicz — Orzecznictwo

w ubezpieczeniu chorobowym (2 godz.)

2. Dr, 5. Rudziński Orzecznictwo

w ubezpieczeniach emerytalnych (2 godz.)

Wtorek 16 marca od godz. 17. °

1. Prof. dr. Zembrzuski Orzeczni-

ctwo w ubezpieczeniu wypadkowym (2 g.1

2. Prot. dr. S. Schilling-Siengalewicz —

Ogólne podstawy orzecznictwa lekarskiego

(2 godz.)
Środa 17 marca od godz, 18.

1. Dr. Bortkiewicz - Rodziewiczowa —

a) Lekarz higienista i klinicysta na terenie

zakładów pracy (1 godz.)

b) Organizacja pracy zawodowej

punktu widzenia higieny pracy (2 godz.)

*) Wykłady odbywać się będą w Sali

Towarzystwa Lekarskiego, ul. Zamkowa 24.

z

Czwartek 18 marca od godz. 17.

1. Dr. Bortkiewicz - Rodziewiczowa —

Ustawodawstwo sanitarne w dziedzinie hi-

gieny pracy (1 godz.)

2. Prof. dr. K. Pelczar — Pojęcie cho-

rób zawodowych (2 godz.)

3, Prof. dr. T. Pawlas — Choroby za-

wodowe skóry (1 godz.) z

Piątek 19 marca od godz. 17.

1. Doc. dr. J. Hurynowicz — Higiena

pracy umysiowej (2 godz,)

2. Prof, dr. M. Rose — Znaczenie вро-

łeczne opieki nad psychicznie chorymi 2 &)

Sobota 20 marca od godz, 17.

1. Major lek. dz, Ryll-Nardzewski —
Znaczenie społeczne chorób wenerycznych

(3 godz.)
2. Prof, dr. Wł. Jakowicki — Opieka

nąd matką (1 godz.) 3 ”

Poniedziałek 22 marca od godz. 17.

1. Dr. Wł. Prażmowski Epidemia

chorób zakaźnych ze stanowiska społecz-

nego (2 godz.)

2. Prof. dr. K. Pelczar — Ogólne pod-

stawy epidemiologii (1 godz.)

3. Prof. dr. M. Reicher — Higiena rasy

| E toz е
| Wtorek 23 marca od godz, 17.

ł 1. Doc, dr. W. Świda — Odpowiedzia|-

ność karna i cywilna lekarza (2 godz.)

2. Nacz. Wydz. Zdrowia dr. H. Rudziń-

ski — Organizacja zwalczania chorób spo-

| łecznych (2 godz.)
Środa 24 marca od godz. 18.

| 1. Dr. $. Brokowski — Postulaty higie-

| ny szkolnej (2 godz.)

| Czwartek 25 marca od godz, 18,

|

|
1

|

 
t
|

|

1. Dyr. S. Sasorski — Problemy perso-

nalno - lekarskie w ubezpieczeniu społecz-

nym i rola lekarza w ubezpieczeniu spo-

łecznym (3 godz.)
| Kierownik Kursu

i Proi. dr. S. Schilling-Siengalewicz.

| Zakład Medycyny Sądowej U. S$. В.

! Zakretowa 23, tel. 11.87.
#

Kursy Akcji Katolickiej wmarcu
Oprócz obecnie azbywającego się

w Wilnie kursu Akcji Katolickiejdla |

kobiet, w najbliższych dniach odbę-

dą się następujące kursy: w dniach

od 7 do 8 b. m. w Gieranonach kurs

dla kierownictw Kat. Stow. Młodz.

męskiej i żeńskiej, od 8 do 14 b. m.

Kurs dla kobiet katolickich w Bia-

lymstoku, od 8 do 14, w Raduniu dla
przodowników organizacyjnychmło-

Organizacja kas

;dzieży męskiej i żeńskiej, od 13 do

20 — wizyłtacje oddziałów oragniza-

|zacyj młodzieżowych w okręgi mo-

| łodeczańskib, od 18 do 20 w Łunnie

| kurs dla kierownictw К 5. М.
całego okręgu Tunneńskiego, wresz-

cie w dmiu 22 bm. w Dąbrowie —

| kurs «la młodzieży męskiej i żeńskiej

| z okręgu dąbrowskiego. (m)

bezprocentowych
na Wileńszczyźnie

Donoszą z prowincji, że w ostat-

nim tygodniu w 15 parafiach archi-

diecezji organizacje Akcji Katolic-

kiej zapoczątkowały organizację kas

; bezprocentowych. Ludność katolic-

|ka odniosła się jak naiprzychylniej
do tej akcji, wpłacając udziały i pro-

pagując ideę kas. (m)

Rekrutacja robotników polskich
do Łotwy

Na terenie powiatów: święciań-

skiego, brasławskiego i dziśnień-

skiego przeprowadzana jest obecnie

relkrutacja robotników na roboty!

rolne do Łotwy.

| Rekrutacja w szybkim tempię

postępuje naprzów. Chętnych na wy
jazd na roboty do Łotwy jest bardzo

wielu, Rekrutacja trwa. (h)

Akt oskarżenia przeciwko księżom Litwinom
Do sądu okręgowe w Wilnie wpły-

nęły trzy akty oskarżenia z art.286,

$ 1 k. k. przeciwko księżom Litwi-

nom: Michałowi Przyałgowskiemu,

Baltazarowi Budreckiemu i Piotrowi

Pińskiemu, proboszczom w powiecie

święciańskim, których prokuratura

oskarża o to, że, jako urzędnicy sta-

nu cywilnego, zniekształcali nazwis-
ka polskie i nadawali im brzmienia
litewskie. ;

 

Zmiany w ustawie o ochronie pracy
W dzienniku Ustaw R. P. nr. 6,

z dnia 29 stycznia 1937 r., poz. 41,

pojawiła się ustawa z dnia 23 stycz-

nia 1937 r. o zmianie rozporządzenia

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia

4 czerwca 1927 r. o ochronie ryniku

pracy. |

Ogłoszona obecnie ustawa prze-

widuje dwie zmiany w dziedzinie o-

bowiązującego prawa o ochronie ryn

ku pracy. Przewiduje ona przede-

wszystkim możność cofnięcia udzie-

lonego pracodawcy zezwolenia na za-

trudnienie cudzoziemca. Decyzja ta-

to mogłaby być spowodowana wzglę

dami na zagrożenie ważnych intere-

sów gospodarczych państwa. „Powtó-

re, cudzoziemcy, przebywający w

Polsce od 1 stycznia 1922 r. będą o-

trzymywali specjalne zezwolenia na

pracę, O ile umowymiędzypaństwo-

we nie stanowią inaczej, zezwoienia

takie będą wydawane na podstawie

swobodnego uznania władz.

W ten sposób można będzie wpro”

j wadzić zasadę wzajemności w sto-

sunku do tych państw, które zbyt
rygorystycznie stosują swe przepisy

o zatrudnianiu cudzoziemców wobec

obywateli polskich.

2500 bezrobotnych
robotników fiz.

korzysta z zasiłków
Podług ostatnich danych Fun-

dusz paz wypłaca obecnie na te-

renie ileńszczyzny zasiłki
2500 bezrobotnych robotników— В-

|zycznych, którzy po przepracowa”

niu ustawowego okresu utracili
pracę. Robotników korzystających

-z zasiłków na terenie samego Wilna

| jest 1500 osób. (h)

| CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
| STRONNICTWA NARODOWEGO?

iż z

 
 

 

Kronika wilenska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Naogół chmurno i miejscami drobne o-

pady. Rano mglisto,

Temperatura bez większych zmian.

Słabnące wiatry z południo-wschodu.

Z MIASTA.
— Konierencja w sprawie roz-

mieszczenia trumien królewskich
w kaplicy św. Kazimierza. Do Wil-
na przybyli generalny; konserwator

Rómer oraz jego zastępca inż. He-
neberg. W! związku z ich przyjazdem
konserwator dr. Piwocki zwołał
wczoraj w lokalu Urzędu Włojewódz

kiego konferencję pąświęconą za-

gadnieniom artystycznego rozwią-

zania koncepcyj związanych z koń-

cową fazą restauracji katedry wi-
leńskiej. W. szczególności chodziło o
plan rozmieszczenie trumien Alek-

sandra Jagiellończyka i królowych
Eiżbiety i Barbary.
W  konierencji udział również

wzięli: architekci inż. Narębski, Bo-

rowski, Pekszo, ks. Śledziewski prof.

Morelowski, pp. Berensztejn i Stu-

dnicki.
Zdecydowano wyłonić specjalną

komisję dla przestudiowania sprawy

i opracowania odpowidčnich projek-

tów. (h)
— Wilnianie poznajcie Wilno.

W najbliższą niedzielę 7 marca r, b.

zwiedzimy „Wystawę Młodej Gra-

fiki”,  Wycieczkę poprowadzi prze-

wodnik Zw. Propagandy Turystycz-

nej.
Zbiórka jak zawsze w ogródku

przed Bazyliką. Ruszawy © godz.

12-05.
—Biblioteka im. Tomasza Zana

w Wilnie ul. J. Jasińskiego 12.

Chcąc udostępnić korzystanie z

książek i czasopism pracownikom

sklepowym, robotnikom, ioraz

wszysikim osobom, zatrudnionym w

dnie powszednie przez dzień cały
— Biblioteka będzie otwarta w nie-

dzielę od godz. 15 do: 19-ej.

EESTA
Jarzyny, kapusta
kiszona, ryby, sa
łatki 1 wszelkie
potrawy postne
są smaczniejsze.

EEE! strawniejsze po dodaniu

ES kostki bulionowej %7202
EEE. laska » 3 kostki » tylko 10 grosz.

 

POCZTA I TELEGRAF.
— Ulgowe telegramy w „šlad za

adresatem“. W urzędach telegra-
ficznych wywieszono obwieszczenia
o telegramach nowego typu „w
ślad za adresatem". Na życzenie
nadawcy depesze w razie nie zasta-
nia adbiorcy pod wskazanym adre-
sem z powodu wyjazdu itd. będą
wysyłane w ślad za nim do nowego
miejsca pobytu. Czynność ta wylko-
nywana ma być, aż do doręczenia
telegramu. Za każde dodatkowe
przesłanie telegramu doliczana bę-
dzie opłata w wysokłości 50 proc.

taryfy. (h)
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Akademickie Sodalicje Ma-
riańskie powiadamiają swych człon-
ków, iż w niedzielę dn 7 marca b. r.

odbędzie się wspólna Msza św. w
kaplicy S. S. Urszulanek (Skopów-
kaj, poczem kulig do Czarnego Bo-
ru. Zbiórka przed biblioteką Wiró-
blewsikich (róg Arsenalskiej i Zy-
gmiuint iej) o godz. 10.15.
— Nowe władze Konwentu „Ba-

toria* W dniu wczorajszym odbyły
się wybory Poe władz Konwen-
tu „Batoria”*, Wybrani zostali prez.
K. Horoszko, wiceprez. W. Czarnoc-
ki, sekretarz M. Sypniewski, older-
man St. Czyżyłk.

" Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Rekolekcje wielkopostne in-

teligencji Katolickiej m. Wilna.

Związek Polskiej Inteligencji Kato-
lickiej komunikuje, iż rekolekcje
wielkopostne dla Inteligencji Kato-

lickiejiNauczycielstwa m. Wilna

odbędą się w dn. 15—21 marca o
godz. 7 m. 30 wieczorem w kościele
0.0. Franciszkanów.

° "Nauki rekolekcyjne wygłosi ks.
kan. J. Worcniewski ze Lwowa. Po-
xa konferencjami ogólnymi są prze-

widziane konferencje stanowe i
specjalna konferencja dla Nauczy-
<ielstwa.

piłę wistema już można naby-|
wać w Księgarni św. Wojciecha (ul.
Dominikańska 4).
— Z życia Akcji Katolickiej przy

afii SS. App. Filipa i Jakuba w
ilnie, W związku z „Tygodniem

przeciwalkoholoowym" odbędzie się

w dniu 7 marca br. o godz. 12 m. 30

Akademia w górnej sali, na którą

złożą się: 1) Słowo wstępne p. Bar, kierownik katolickiego koła absty-

' nentów; 2) odczyt p. prof. d-ra Gno-
ińskiego; 3) kwartet instrumentalny;

4) deklamacje; 5) <hór. Wstęp

wolny.
KRONIKA POLICYJNA.

— Na kiermaszu „Kaziuka”* dokonano

16 kradzieży. Policja w 12 wypadkach u-

jawniła sprawców. (h)

—- Zaglnięcie chłopca. M. Miścibrodz-

ka (Sofiana 7), powiadomiła policję, "že jej

10 letni syn Ryszard wyszedł z domu ś za-

ginął. (b) :

— 24 protokuly karne. Policja w cza-

sie kiermaszu św. Kazimierza, sporządziła

18 protokułów za opilstwo i 6 za zakłóce-

nie spokoju publicznego. (K)

ViAINAITa 5.

Stronnictwo Narodowe

KOŁA ZARZECZE — POPŁAWY.

Zarząd Koła podaje do wiadomo-
ści swych członków i sympatyków,

że w niedzielę dnia 7 marca o godz.
13 odbędzie się poświęcenie lokalu

Kola S. N. przy uL Popławskiej
2 m. 27.

Kurs kandydacki dla nowowstę-

pujących członków do S. N. odbę-
dzie się w piątek dn. 12 marca o $o-

dzinie 19 wiecz. Sekretariat i świet-

lica czynne we wtorki i piątki od
godz. 16 do godz. 18. Zapisy na

członków przyjmuje Sekretariat S:
N. ui. Popławska 2—27.

ZWIERZYNIEC — SOŁTANISZKI

W dniu 7 marca (niedziela) o

godz. 12 w lokalu przy ul. Sołtań-
skiej odbędzie się zebranie człon-

kėw S. N.
 

Młodz. Wszechpolska
Zarząd Młodzieży Wszechpolskiej

podaje do wiadomości, że w niedzie-
lę dn. 7 marca o godz. 18-tej w loka-
lu „Ogniska* Ak, odbędzie się ślu-

bowanie oraz dekoracja nowych
członków, (którzy ukończyli kurs
kandydacki w roku ak, 1936/37). Na

powyższą uroczystość zarząd @-

przejmie zaprasza wszystkich  sym-
patyków.

Obecność członków MŁ W. obo-
wiązkowa. :

Giełda warszawska
z dn. 5. 3 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 289.05 289.75
Londyn 25.76 25.83
N. J. czeki 529 5261pół
Paryż 24.49 24.55
Praga 18,41 18.46

Akcje:
Bank Polski 100.00 101.00

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 65.75
97% ” ”
5 proc. konwersyjna 53,63
5  „ kolejowa 5200
6 „ dolarowa 4725 kupon 47.41
4 „ ' premj. dolarowa 45./5
7? „ . stabiliz. 361.00 kupon 68.32
4 „ _ konsolid. 54.25 54.50 >

< waluty:
Dol. amer. 528 i 526
Marki niem. 1 120.00

Giełda Zbożowo -towarowa
i lniarska w Wilnie

Dnia 5 marca 1937 r.

Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno,przynof-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

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

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

szych ilościach. 5 ' m
W złotych:

Żyto 1 stand, 696 g/l *) 24.50 — 25.00

Żyto II stand. 670 g/l *) 24.00 — 24.50
Pszenica I stand, 730 g/l*) 30.00 — 31.00

Pszenica II stan. 710 g/l") 28.50 — 29.50
Jęczmień I stand. |

**678/613 g/l 24.00 — 24.50

Jęczmień II stand. 649 g/l 23.00 — 2350

Jęczmień III stand,
620,5 6/1 22.00 — 22.50

Owies I stand, 468 g/l 23.50 — 24.0
Owies II stand. 445 g/l 21.75 — 22:50
Gryka 610 g/l 31.00 = 32.00 ,
Siemię lniane b. 90% f-co *

wag. stoc. 5150 — 5250

Len trzep, stand. Woło-
żyn b. I sk. 216.50 "1700.00 — 1740.00
Len trzep. stand. Horo-
dziej b.I sk. 216.50 1820.00 — 1860.00

Len trzep. Miory b. SPK з мы

sk. 216.50 540,00 — 1580.00

Len trzep stand, Traby b. + B
1 sk. 21650 = =

Len czesany Horodziej b. я

TSG o 2010,00 —- 2050.00

Kądziel Horodziejska b. |
sk. 216.50 я 1560.00 — 1600.00

Та.гяапі%/шовму ASOT-
tyment 70/30 9€0.00 — 1000.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się ©30—45

groszy taniej w odległościach powyżej:



 

V
EW trumfalnym pochodzie prz
Nareszcie jutro w Wilnie

* Munumentalny Film

Początek o

pierwszy i jedyny film, w któ

Ignacy Pade

 

pol

nowsze krawaty. Torebki damskie. 

 

Sonata Księ
Czarowna opowieść o miłości dwojga serc

WIELKA11, tel. 19-69 WILNO — $-TO JAŃSKA 6 (»

i ieliznę damską i m „ Trykotaże, Bluzki, Swetry,

R 1 * дц?щюс‹\:у. Skarpetki, Parasolki, Fartuszki

 

godz. 2-ej. POLSK FILM O POTĘDZE POLSKI!

Fim, który każdy powinien zobaczyć.

ez stolice Świata

życowa'"
rym wystąpi wszechświatowej

sławy kompozytor, niezrównany mistrz tonów

rewski
ukie „HELIOS“

Przedsprzedaž biletów w biurze „Orbis”, Miekiewicza 20 i Wielka 49
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poleca W, NOW I CKI wietka 30. E 7 bsantes. Mie res: ul. Popowskas a.

Własna wytwórnia gwar. modnego O В U W 1A 3—4 popol. 6281 Ss cony, z b. dobrą opi-

Kalosze, śniegowce, deszczówki. z —— wi SO0 02 Dewywyoć |NIĄ i refer. zgodzi się

NOWINKI SEZONOWE. : CENY NISKIE. SPRZEDAM $ PRACA į|wyiechač. Złoży kau-
cję do 700 zł. Oferty

: -cosorosvcvcossvs--i Folwark ;ż POSZUKIW { ргосге kierować do

= eg = 50 ha: pod WilnemSE |adm. „Dz. WiL” dla
$ ы sr * zagospodarowany — PRACOWNIK SĘ -

Zegary, zegarki, budziki, ||: mwentarzem — in- 2 długoletnią prakty.| POSZUKUJĘ  GWARANT. PIERWSZORZ. FIRM

  

Naj- || wanym — może być
je

formacji udzieli Mle-
czarnia W. Czechowi-

CGIINSAro

PŁOMIENNE SERCA
Najpiękniejsze widowisko filmowe

i kobie
Mais Willam Poweil, Myrna Loy i Luisa Rainer

=

 

i

Wszelkie możliwości fiimu muzycznego wyczerpane. į
Nadprogram atrakcja i aktuaiia. Początek seausėw: 2, 4.30, 7.30 i 10.30
 

HELIOS|ye "wsi
„Gary Coope

Buffalo Bill
(Niez wyciężony Bill)  

Nadprogram:|_$.
Atrekcje. Pocz.
2, 4,6,8i10415 _

 

Ceny znižone na wszystkle seanse: Balkon 40 gr. Parter po 70 gr. l,i.zł |

Polskie Kino

WIATOWID| ,.
й sezonu

$
*

 

i

Poraz pierwszy w Wilnie najpiękniejszy i najmelodyjniejszy°

„StradivariL t SAB
W rol. gł..GUSTAW FROEHLICH i SYBiLLE-SCHMITZ. Koncertowa.gra artystów,

przepiękna muzyka, fascynująca „treść filmu najłtle wojny światowej.
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STUDENT U. $. В. / MOGĘ ZŁOŻYĆ
przygotowuje jak rów kaucję w wysokości

jmięż udziela lekcji z'1,500 zł. ewentualnie
kios gimnazjum Z wynagrodzenie za wy

wynikiem  gwaranto- robienie posady
kasjera, księgowego,
administratora domu,„| za mieszkanie lub о-

   

ką biurową — pisze dožorstwa wśródmie-
na maszynie, poszu-! ściu, mogę złożyć kau-

 

PL0400046VALLL4664sw

š RÓŻNE

$. „
JUŻ CZAS

zącząć przerzedzanie
koron drzew owoco-, -
wych, cięcie knze-
„Wow, oczyszczanie

|pni, przesadzanie ro-
ślin pokojowych, Wy-
konanie sumienne, ce
ny przystępne.
szenia: pod „Roboty
sezonowe” w Admi-

i nistracji.

CEROWANIE
I REPERACJA

bielizny, ubrań i poń-
czoch. Robotynadru-
tach i szydełkowe;
darcie pierza i wło-
sia, oraz roboty sło-
miane przyjmuje)
„Sala Pracy” w „Do-

 

> Najlepsze kupisz" — tej rady użycza cza Wilno, Zarzecz- kuje posady, pisarza, cji 500 zł. Oferty do mu Noclegowym dla

wi innym — kto kupił na 10. prowiantowego,  za- adm, „Dz. Wil" pod pieni e = 2Žr
: KS i = 1500“, lowski , w godz,

W. JUREWICZA uegnye  |pozezmą BEdeęcia PAL
u a w Wilnie ż MIESZKANIA $ dobrą. Zgłoszenia Ru- | Rządca-ohonom do 7 wieczór.

(b. mistrz Firmy P: Bure) į | POKOJE $,domino, pod Wilnem. =am
Le0000000000000000008!M. Basiukiewicz. samotny, poszukuje. Pracownią

— >=> | —- ргасумdużym gospod. +:S$zmukierska
BIURO "į POSZUKUJĘ samodzielnie lub do „i

EDS EESTITS PES TTTES

Jedyna w Wilnie chrześcijańska hurtownia szkła,  fajansu,
parcelany, naczyń i lamp

D.H. „T. ODYNIEC “ wi. J. MALICKA
WILNO ul. WIELKA 19

P, a po niebywale niskich cenach naczynie ze swych skla-

i ela |. Wielkiej 19 i Mickiewicza 6.
ilustrowany. Propagandowa sprze-

nych, Gramofony i naj-
Mickiewicza 6 po nieby-

dów detalicznych przy u!
Na życzenie wysyłamy cennik

daž serwisėw pc cenach fabrycz
nowsze przeboje płyt przy ul.

wale niskich cenach. Dogodne wa:

PETS o ÓOTSATRA

004003000300000200 OKAZYJNIE
$  kuPNO

0

il: powodu wyjazdu,

š 1 SPRZEDAŽ $ mahoniowe i jesiono-

„nocęscg000|We, meble stylowe,

OKAZJA! ` klub - gabinet,

powodi +, |Szafy, zegary i mne

zeady | ale do sprzedania oraž

zed kawiarnię- porcelana. Moniuszki

jadłodajnię z całko-|5 m 1. godz. 11—18.

witym urządzeniem, >
tylko dla powažnych SPRZEDAM
reflektantów. Adres sklep spożywszy. ul.

w Adm. „Dz, Wil". Ls 52 — 11;
 

 

is BUCK I FERRIN FRASER.

5
I spotkaliśmy: się. Zaledwie przy-

byłem do Raxau na północnym po-
graniczu Indyj, doszła mnie wieść
przez licznych znajomych krajow-
ców o ogromnym obozie głównym,
który wielki Bara Sahib ze swo-
imi pomocnikami sahibami roz-
bił na póinoc od Bilgange, pierwsze-
go miasta poza granicą Nepalu,

W. parę dni później natknąiem się
w Bilgange na jednego z podwład-
nych inżynierów Arbuthnota.
Usłyszawszy, że znam jego szefa, za-

-czął prosić, żebym pojechał z nim do
(obozu. Zgolaziłem się z radością,
gdyż bardzo chciałem zobaczyć Ar-
buthnota. Od pierwszej rozmowy
sprzed dwóch lat oczarowała mnie
jego wiara w siebie, wiara w ludzi
i kraj, którego wówczas prawie nie
znał, jego „misja'. Teraz już coś wie
o tym kraju i setkach milionów jego
mieszkańców. Chciałem go znów uj-
rzeć. Miałem nieuzasadnione uczu-  

IIaATRASALRA OS PROORWOOGAE RERZZÓAAEOALERZROORONOEONEZNESA)

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odn.

TEL. 4-24
do luksusowych.

 runki spłat.

kutytuiFORTEPIAN

 

NAUKA ij
įMIERNICZY

se TECHNIK

„UNIWERSAL” pracy do wszystkiego pomocy. 5 letnia prak- I-Wa „LABO
Mickiewicza 4 — 4, Z b. dobrym:gotowa-
telefon 22-11, poleca niem do małej rodzi-

mieszkania i pokoje DY bez prania, lub za » il d

od najskromniejszych Kucharkę do' kasyna. Nowany tamže adres,

tyka. Šwiadectwa dob-
re. Oferty do admin.
Dz. Wil.“ pod „Ruty-

Posiadam- referencje, "CZYTAJCIE
„wiek średni. Św. Jac-

g00s00000000000000000]KA 7 m. 1 w godz. | ROZPOWSZECH-
APM .| NIAJCIE PRASĘ

' . NARODOWĄ

Zakład optycznymłody, poszukuje pra-
y w zakresie mier-

 

krzyżowy firmy Muhl jętyki |Inictwa. Postawy Po-
ach Neha DE Z-kGermanistyki Nr. locka1 m. 24 W. 70
jnie sprzedam. nie- 19 2 (Cho Kura. , Pańkowski,

„drogo, ul. Krakow-, torjum Szkoln.) й RE] |
RER: = ORAa Al

DOM | STUDENT USB, inteligentas“ -Еа | 101
dwupiętr. murowany. udziela korepetycyj w się Paid dać WaSZkIEWICZA

ma własnej ziemi w, zakresie 8 kl. gimna+ mu kulturalnej osoby
zamienię naj zjum. Specjalność:ma-:lub

lub  podobnyjtematyka, fizyka, nie- poleceniami
j lub miecki. Oferty w adm. do

Wileńszczyźnie, Dow. „Dz, Wil.”, dla J.Ch. „Poste-restante"

Kownie
takiż
objekt w Wilnie

się w adm. „Dz, Wil.”

„Kły ipazury“
cie, że może się zmienił, że to, co o
nim '©powiadano, było przesadzone
lub nieprawdziwe.

Ale skoro go zobaczyłem, wszel-
kie wątpliwości pierzchły. Stał na
polanie przed swoją kwaterą. Smuga
słońca, przeglądająca przez drzewa
dżungli, padała mu na twarz i zapa-
lała we włosach złote błyski. Od ta-
zu wiedziałem, że ma złote włosy.
— Buck! krzyknął, — Frank

Buck! Jakiż jestem rad, że pana
widzę!

Ucieszyjł się, ale nie tylko dlate-
go, że biały człowiek zawitał do je-
go dżungli. Nie zapomniał mnie i był
szczerze rad, że go odwiedziłem.
Podaliśmy sobie ręce. Zaprowadził
mnie do swego obozowego bunga-
lowu.
— Napije się pan?
— Dziękuję. Pan dotąd nie pije?
— Dotąd nie piję — uśmiech-

nął się.

 

 

Wileńska 25, tel. 16-84

wykonuje binokle i o-
kulary, ściśle według
recept p.p. lekarzy о-
kulistów. Poleca naj-

nowsze modele.

jako fachowa, z
- siostra

chorych. Wilno
Do-

wód osobisty Nr, 1594

— Nie zmienił pan zdania o In-
diach? Już pan tu bawi dwa lata...
.'— Nie — odpowiedział, — Nie
myślę o niczyjej wdzięczności, myś-
lę o tym, do mogę zrobić.
Witedy poznałem, że ten człowiek

nie zmieni się do końca życia.
— А jak tam kolej? — zapyta-

łem. — Corbin mówił mi, że pan do-
tarł dowąwozu.
Oczy mu zamigotały jak dwa błę-

kitne płomyłki.
— Spojrzyj pan — rzekł.

Stół był zasłany planami i nie-
bieską kalką. Na wierzchu leżał du-
ży, przez architekta robiony rysunek
mostu. Piękny to był most, pełen
wdzięku i rozmachu, szerokim wspa-
niałym łukiem obejmujący głęboką
otchłań.
— Pan się na to porwie? — za-

pytałem.
Ton jego głosu był tak przeko-

nywujący, że widziałem już tę ogro-
mną konstrukcję z żelaza i stali go-
tową, przepuszczającą pociągi z da-
lekiego Tybetu do Kalkuty. Taka
siła dźwięczała w samym głosie Ar-
buthnota. 

TROCKA 9
wyrabia guziki, frędz-
le, sznury, Pasy,
chwasty itp.

040040290309460203000

$ pomóżmy {

532

 

 

į  BLiZNIM į
S

l SIEROTA,
dziecko zasłużonego
rodu kresowego zu-
pełnie bez jakiejkol-
wiek opieki, rzucony
ma pastwę losu, O
przyjęcie do nauki
jakiegoś rzemiosła —
może do cukierni —
o ubranie dla niego,
bieliznę, pościel, pal-
to (męskie) itp. oraz
© środki żywnościo-
we prosi gorąco CA-

Zgło-|

 

WDOWA
z trojgiem dzieci, w
wieku szkolnym, zpo-;
wodu choroby i nę-
dzy, prosi o pomoc.
Adres w admin, „Dz.
Wileńskiego".

BEZ UBRANIA
i środków do žy-
cia dwóch studentów

może studiować,nie
nie mając w czym;

wyjść nawet z domu,
Q ubranie, palta, bie-
liznę; pościel i żyw-

gorąco Instytut CA-
RITAS, Wilno, Zam-
kowa 8,

OSOBA

BEZ ŚRODKÓW
do życia urzędniczka
pocztowa zredukowa-
wana. O pomoc dla
niej prosi CARITAS,
£amkowa 8.

o
0
9
0
9
0
0
9
0
0
0
8
0

=

ność dla mich prosi,

W niedzielę'dn. 7 marca 1937 r.
o godz. 17-ej odbędzie się

PODWIECZOREK
w Restauracji „ST. GEORGES"

z udziałem artystów teatrów Wilenskich
Ireny Górskiej, Zofii Kalinowskiej

i Tadeusza Surowy
DANCING.. Tel. 22-98

 

   

 

który wszystko
MYJE i PIERZE

wYROÓB

raan„DOBROLIN”
WARSZAWA

60668658604488V
© Kino MARS

Ostrobramska Nr. 5.

Dziśżpocz. o 2-ej Film dla wszystkich 8

 

 ZASŁABŁ

z głodu student na
wykładzie. Ubogi,
bez opieki — prosi-
my o pomoc, Instytut
CARITAS, Zamkowa
Nr, 8.

GINIE
z głodu i strasznej
biedy inżynier z #0-

ną i dwojgiem ma-
łych dzieci, O ratu-
nek @а nieszczęśli-
wej rodziny przez do-
starczenie żywności,

odzieży, opału i bie-
lizny prosi gorąco:
CARITAS, Zamkowa
Nr. 8.

CHORY,
opuszczony starzec
umierający nie ma
ani bielizny, ani o-
krycia, nie mówiąc
już o odpowiedniej
opiece i pożywieniu,
Litościwym sercom
poleca go CARITAS,
Zamkowa 8.

  

Ludzie i dzikie bestie w płomieniach!

Nadprogram: Wilno, dodat. muzyczny ©

20000000000GQ

„PRASA*

Treść zeszytu: Witold Giełżyński: Re-

czypospolitej Polskiej oraz korespondentów

Wiedzy Prasowej. Sprawy prasowe w Sej-

Poraj-Biernacki: Propaganda własna wy-

zeum Reklamy, Franciszek Kusz: Światła i

Sprawy Dziennikarskie, Prasa Polska Za-

francuskim rynku ogłoszeniowym.

nabycia w administracji „Prasy” i w więk-

ul.

Zgoda 8. m. 4. Tel. 540-00. Konto rozra-

roli tytut. я <«
slynny tygrys „SZaldn-IUGUŻEJCA ©

© Szalona ucieczka przed tygrysem-mor-
e dercą, który wyrwał się z klatki!

i aktualia. (Uwaga Turyści! Poznajcie w
„ Wilno! Specjajny nadprogram. 6

a
RA > Gd dry
Wyszedł z druku zeszyt 2/37 r. (luty).

Miesięcznik Organ Polskiego Związku Wy-
dawców Dzienników i Czasopism.

jestr Dziennikarzy. Wykaz  dziennikarzy-

redaktorów, pracujących ma terenie Rze-

zagranicznych pism polskich, — Warszawa,

lista Nr. 1. Stanisław Katuzik: Towarzystwo

mie i Senacie. Jan Mokrzycki: Prasa jako

czynnik życia gospodarczego — III Janusz

dawnictw niemieckich, Wacław Gąsiorow-

ski: Prasa polska w Ameryce. S, A.: Mu-

cienie ilustracji w czasopismach, Sprawy

kolportażowe. Prace Związku Wydawców.

granicą. Kronika Krajowa. Prawo a Prasa.

Prasa na Szerokim Świecie. Sytuacja na

Cena zeszytu 1 zł. Prenumerata roczna:

w kraju zł, 10—, zagranicą zł. 12—, Do

„szych księgarniach i kioskach „Ruchu”.
Adres administracji; Warszawa,

chunkowe Nr. 761, Warszawa L.

OGŁASZAJCIE SIĘ W

 

Nazajutrz wyruszyłem w swoją
drogę z uczuciem, że więcej o nim
nie zwątpię. Odprowadził mnie ka-
wałek za obóz ścieżką w głąb dżun-
gli w kierunku Bilgange.

Podaliśmy sobie ręce i pożegna-
liśmy się.

‚ — Życzę panu największego szczę-
ścia — rzekłem.

—Dziękuję — uśmiechnął się. —
Cheerio!

Stałem chwilę i patrzyłem za
nim. Stąpał jak młody bóg. Szero-
kie ramiona posuwały się zamaszyś-
cie w wilgotną głąb dżungli, nogi
tratowały śmiało wysoką trawę. Ca-
łe Indie klochały i szanowały 'tego
młodzieńca. W Anglii mówiono o
nim w parlamencie i na Downing
Street, Nazwisko jego rozeszło się
po całym świecie, a praca miała już
wpływ na rynki światowe. Widoki
miał zaiste bezgraniczne: mógł zo-
stać największym współczesnym in-
żynierem — wicekrólem Indyj —
premierem Anglii! Przyszłość, która
się przejd nim słała, była szeroka jaik
cała ziemia. Gdy wyniosła sylwetka

RITAS, Zamkowa :98000906

 znikła w mrokach dżungli, odwróci-

oszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł, 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—

„DZIENNIKU- WILEŃSKIM.

łem się i poszedłem za swoimi

ludźmi.
Nepal jest dziką krainą. Wieści

rozchodzą się tam bardzo wolno.

Kolei nie ma, telegralu nie ma. Służ-

bę pocztową pełnią biegacze ze

skutkiem mniej więcej takim, jak na-
sza dawna poczta konna. Kirka,

czyli mieszkaniec Nepalu, odznacza

się rączymi nogami i wielką wytrzy-

małością. Depesze, wysyłane z Kal-
kuty do Katmandu, przenoszą roz-
stawni biegacze przez pierwszy łań-

cuch Himalajów do stolicy Nepalu.
Na szlakach dżungli spotyka się nie-

kiedy tych urzędowych biegaczy,
zbudowanych jak charty, w charak-
terystycznych jaskrawo czerwonych
kurtkach.

Po powrocie od Arbuthnota, roz-
starasowałem się tymczasem na
przedmieściu Bilgange i zabrałem do
przygotowań do polowania na noso-
rožoe. W dwa dni później wpadł do
obozu biegacz z takim pośpiechem,
jakby go ścigał gniew Wisznu i sie-
dem tygrysów.

(C. d. n.)

     

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr, za tekstem (10 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.

 
 

Miydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAMI JAKITOWICZ,


