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Echa strzelani
Aresztowanie

(Telefonem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA.4.5..Jedna z tu-
tejszych agencji donosi, iż: policja

stwierdziła, iż ci, co strzelali w dn.

1 maja do pochodu Bundu na rogu

ulic Smoczej. i Miłej w Warszawie,
rekrutowali się z pośród nielegalne-

go O. N. R.
Wi związku z tym została prze-

prowadzona rewizja u szeregu zna-

myich działaczy b. O. N. R.
Wszyscy, którzy są posądzeni o

strzelanie, są studentami. Są to:

Otwarcie. UniwersytetuWarszawskiego
(ieietonem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWIA 4.5. Dziś otwarty

został uniwersytet warszawski. Na

razie są czynne tylko seminaria i

pracownie. Wykłady jeszcze się nie

odbywają. Wejście ido gmachu uni-

wersyjtetu odbywa się za specjalny-

mi przepustkami, wobec czego wy-

Echą sprawy przytyckiej
(Teletonem od własnego korespondentaj.

WARSZAWA 4.5. W Sądzie Naj-

wyższym jutro rozpatrzona będzie

skarga kasacyjna przeciwko wyro-

kowi Sądu Apelacyjnego w Lublinie,

podwyższającemu karę żydom, ska-

Uroczystości żałobne
ks. Biskupa

KIELCE 4.5. We wtorek wieczo-

rem nastąpiła eksportacja zwłok

śp. biskupa Augustyjna Łosińskiego

z pałacu biskupiego do katedry.

kondukcie żałobnym, który prze-

szedł ulicami ks. biskupa Bandur-

skiego, pl. MarszałkaPiłsudskiego i

ul. Kilińskiego, uczestniczyło 9 bi-

skupów, kilkuset księży z całej die-

cezji i lkilkudziesięciotysięczne tłu-

my ludności. Za trumnąpostępowali

przedstawiciele miejscowych władz,

związków i organizacyj orąz przed-

stawiciele rady miejskiej. Z budyn-

ków w ulicach, którymi przeciągnął

(kondukt, powiewały żałobne  cho-

rągwie. Przed trumną niesiono oko-

ło 100 wieńców różnych związków,

wrganizacyj przybyłych z terenu ca-

 

 
Z lewej strony wysadzony

zrujnowane ulice w Eibar.

- PO ZDOBYCIU EIBAR PRZEZ POWSTAŃCÓW

przez czerwonych most kolejowy. prawej т bezpieczeństwa
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ny na Smoczej
4 studentów

student medycyny Jan Smoleński,

student (wydziału matematycznego

Henryk Pastura, student medycyny|

Janusz Olejniczak i student PRAWA! ania o ró ało.)

„KonstantyOkińczyłk. wyjch, Šoki Boe azja
Podczas rewizji u Pastury znale” od 2 dni kościół w Guernica, który|

ziono materjały wybuchowe i che- wraz z gmachem parlamentu ocalał

| mikadje, służące do wyrabiania pe- podczas. niszczenia miasta.

|tard, u innychnielegalne wydawnie- ' /' zATRZYMANIE TYLKO
twa. Miszyscy“ "wymienieni. zostali |: CHWILOWE

aresztowani. Dochodzenie w toku. 4 'SALAMANKA 4.5. Tutejsza ra-

| - : [diostacja podaje szczegóły _o sytu-
jacji na froncie baskijskim. Operacje ;
| wojsk powstańczych na tym froncie
jnie są'ani powstrzymywane ani za-
į wieszone. Posuwanie się naprzód
| powstańców było tylko chwilowo

zatrzymane, ponieważ przez  szyb-
kie marsze w ciągu ostatnich dni od-
działy powstańcze zbytnio oddaliły

się od swych baz aprowizacyjnych.
Z drugiej strony należało zreorgani-

CZERWONI BOMBARDUJĄ
KOŚCIÓŁ

VITORIA 45. Według oświad-

tworzyły się w dniu dzisiejszym 0-

gonki studentów, oczekujących na

|wydanie przepustek. Dziś wydano

700 przepustek do zakładów nauko-

wych i pracowni. zować większe jednostki wojskowe,

Wykłady mają «ię rozpocząć w celem — ułatwienia akcji ścigania

Sk wajBa A " | przeciwnika w dolinach i wąwozach.

2 Z chwilą zakończenia reorganizacji,

dalsza akcja podjęta będzie nie-

zwłocznie i armia powstańcza w
jednym marszu dotrze do Bilbao.

ZGON BOHATERSKIEGO
KAPITANA

ANDUJAR. 4.5, Korespondent|
Havasa podaje,że kapitan Cortes,
dowódca powstańców. obleganych w

klasztorze Cabeza zmarł wskutek
ran odniesionych podczas decykdują-
cego ataku 'wojsk rządowych.

, CISZA POD MADRYTEM
MADRYT 4.5. Havas donosi: W!

dniu wczorajszym artyłeria powstań
cza nie ostrzeliwała po raz pierw-

zanym w procesie o zajścia w Przy-

tyku.
|  Dwuch żydów, których termin
|odbywania kary już wikrótce mija,

j skargęwycofało. °

Łosińskiego
łej diecezji oraz bractw  kościel-|szy od dłuższego czasu stolicy. Jak
nych. : a zapowiadają, nastąpiło to na skutek

Właścwe uroczystości żałobne! pewnych rozkazów idowództwa po-
rozpoczną się jutro o godz. 7-ej ra-

sumie żałobnej
podzie- |

wstańczego otoczonych ścisłą tajem

nicą.

3REECEYROREAOIZRCZA POWOROKÓWFORDEM

Kronika telegraficzna
— Po raz pierwszy od lat trzech w

stanie Chihuahua (Meksyk) blisko tej die-

mo. Po uroczystej
nastąpi złożenie zwłok w
miach katedry.

Odpowiedź  

 

 Stolicy Aposto!skiej
CITTA DEL VATICANO 4.5, W

ambasadzie niemieckiej przy Waty-

kani edoręczono odpowiedź Stolicy

Apostolskiej na notę niemiecką, wy-

stosowaną z powodu encykliki Ojca

świętego w sprawie sytuacji katoli-

ków w Trzeciej Rzeszy. i

cezji —- jedyny kapłan uprawiony do od-,

prawiania nabożeństw — celebrował wczo-|

raj Mszę świętą. с '

— Znakomity inžynier Rali Modrzejew-

ski zapadł na ciężką chorobę nerek w

Kalifornii. Inż. Modrzejewski ma 76 lat. |

— Wiadomości z pogranicza persko i

aigańsko - turkiestańskiego mówią 0 po-

ważnych rozruchach w sowieckim Turkie-
*stanie. Ruch na kolejach jest często prze-

    
  

stern z wodą, większość kooperatyw i klu-

bów przestała istnieć, z powodu  bojkoto-

wania przez ludność, Z Sirabadu donoszą o

starciach oddziałów wojska sowieckiego z

uzbrojoną ludnością.

— Na mocy wyroku sądu przysięgłych

w Wupper (Niemcy) ścięto wczoraj nie-

jakiego Mixa i jego kochankę Mayerową,

którzy otruli wspólnie męża Meyerowej.

— Na żądanie władz francuskich miej-|
scowy konsul francuski przesłał mętrykę

urodzenia p. Wallis Wartield Simpson, u-

rodzonej w Monterey (Pensylwania) 19 lip-

ca 1896 r.

— Strajk pracowników autobusowych

pod Londynem rozszerzył się wczoraj na

Hull i Peterberough. Jeżeli związek  pra-

cowników transportowych nie uzna tego

strajku za legalny, komitet strajku prowin-

cjonalnego gotów jest przystąpić do bezpo-

średnich rokowań z pracodawcami.

—Strajk w wytwórniach filmowych w

Hollywood rozszerza się. Obojętne stano-

wisko bogatych gwiazd filmowych oburzy-

ło strajkujących, których przewódca Char-

les Lessing oświadczył, iż nie gwarantuje
filmowych gwiazd, w

chwili gdy będą przychodzić do prosy. |

  

10 gr.
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DROBNE OPERACJE |

PARYŻ 4.5. Havas donosi: Woj-|
ska powstańcze zajęły! wdzoraj sze-|
reg pumiktów celem ułatwienia ope-|
racyj w kierunku Bilbao. Poza aj
skierowano głównie wysiłek na ope|
racje oczyszczające. Na północy od-
działy (brygady morskiej oczyszciły
okolicę górzystą pod Soullube, któ-
ra dochodzi aż do oceanu i której!
Skraje dochodzą do Bermec, Mnun-
daca i Pedernales. W. tej pozycji
powstańcy panują nad całą okolicą
pomiędzy) Guernica a Bilbao i mogą
ogniem artyleryjskim całkowicie u-
nieruchomić przeciwnika na tymi
odcinku. W kierunku Durango po-|
wstańcy oczyścili drogi, wiodące
do Bilbao.

EWAKUACJA BILBAO |
PARYŻ 4.5. Władze francuskie ij

angielskie przedsięwzięły już  za-,
rządzenia ewakuowania Bilbao. |

Ewakuacja rozpocząć się ma w
nocy z 4 na 5. W. porcie znajdują się
już pod parą dwa okręty hiszpan-
skie, oraz 9 brytyjskich statków
handlowych.

Przybyć ma ponadto z Bordeaux
kilka okrętów francuskich, które|
będą mogły przewieźć na swych po-
kładach około 2 tys. osób.

Okręty przeznaczone do ewaku-
acji znajdować się będą pod ochro”;
ną wielkich bateryj nadbrzeżnych,
portu Bilbao, z chwilą zaś gdy о-)
puszczą baskijskie wody terytorial-
ne opiekę nad nimi obejmą brytyj-
skie i francuskie okręty: wojenne.

Następny transport zabrać ma
drugą partię uchodźców na ogólną
ilość 20 tys. osób. Okręty ewakuują-
ce uchodźców płynąć będą pod fla-
śą Czerwonego Ka

ANARCHIŚCI CHCĄ PRZE-
WROTU W KATALONII

PARYŻ 45. Z pogranicza hisz-
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ewolucja anarchistów w Katalonii
Krwawe walki toczą się na ulicach Barcelony45 „&

pańskiego madeszła wiadomość o
krwawych wydarzeniąch w Kata-
lonii, podczas których poległ prezes
komitetu. anarchistycznego w m.
Puigcerda Antonio Martin. Stosunki
pomiędzy anarchistami a pozostały-
mi partiami lewicowymi są bardzo
napięte. Rząd kataloński wysłał 400

karabinierów na wzmocnienie straży
granicznej. Komitety anarchistyczne
w Puigcerda i Seu d'Urgell zmobili-
zowały i uzbroiły swoich zwolenni-
ków. Alkcja anarchistów ma na celu
dokonanie zamachu stanu w  Kata-

i lonii.

WALKI W BARCELONIE

PERPIGNAN 4.5. Według infor-
macyj maocznego świadka, który
przybył samolotem z Barcelony, sy-
tuacja w stolicy Katalonii przedsta-
wia się w sposób następujący: rząd
Walencji zaproponował nominację
pewnego generała ma stanowisko
naczelnego dowódcy sił kataloń-
skich. Anarchiści sprzeciwili się tej
nominacji, Na tym tle doszło do
walki, W! różnych częściach miasta
umieszczono tanki i karabiny ma-
szynowe. Zdaje się, iż rząd katalońr
ski panuje nad centrum miasta,
anarchiści opanowali przedmieścia.
Około godz. 14-ej, według tegoż na-
ocznego świadka, było już ok. 100
zabitych. Szpitale są przepeinione
rannymi. Komunikacja telefoniczna
z Barceloną jest przerwana.

ANARCHIŚCI W BARCELONIE
ZWYCIĘŻAJĄ

PERPIGAN 4.5. Reuter donosi,
iż, według ostatnich wiadomości,
pochodzących z Barcelony, anar-
chiści rzekomo opanowali część
miasta w pobliżu centrali telefonicz
mej. Companys zwrócił się do rządu
Walencjj z prośbą o przysłanie
wojska.

 

Ks. Windsoru przybył do Francji
LONDYN 4.5. Ks. Windsoru prze-|serdecznie mu dziękował za udzie-

jechał ю godz. 3.30 nad ranem eks- |loną w ciągu 4-miesięcznego pob

presem paryskim przez Bazyleę. Na |w Austrii opiekę. `

granicyiw Bazylei do pociągu мак-
|ta grupa detektywėw  z francuskiej|4

Książę wysiadł około południa
stacji Vereneuil, gdzie express w

Surete Generale, którzy zastąpili tym celu specjalnie się zatrzymał.
detektywów austriackich. Szef po-|
licji austriackiej Schauber towarzy-  

micy i książę, żegnając się z nim,

Z Vemneuil ks. Edward poiechał sa-
mochodem do zamiku w Cande, nie-

|rywany na skutek uszkodzenia toru i cy- szył ks. Windsoru osobiście do $ra-| daleki Tours, gdzie oczekiwała go
p. Simpson.

Katastrofalny głód w Maroku francuskim
ORAN 4.5. Głód, jaki panuje

wśród ludności południowej części
Maroka francuskiego przybiera roz-
miary katastrołalne. Od 18 miesię-
cy w okolicach, nawiedzonych gło-
dem nie było deszczu, skutkiem cze-|
go zasiewy zostały w zupełności
|wypalone. Ludność dotknięta klę-
ską głodu ciągnie tysiącami kara-
wan. iku północy, gdzie władze fran-
cuskie ustanowiły ośrodki rozdziela-
nia żywności. Karawany te pędzą:

przed sobą wynędzniałe stada owiec
i kóz, z których znaczna ilość, skut-
kiem braku pożywienia zdycha po
drodze. Wśród głodujących wybuch-
ta epidemia tyfusu.

Aby zapobiec skutkom  nieuro-
dzaju protektorat w Maroku wy-
asygnował już 10 milionów franków,
Ikwota ta jednak niewystarczająca
jeśli się zważy, że koniecznym
jest zabezpieczenie wyżywienia lud-
ności aż do przyszłych zbiorów.

Wizyta von Neuratha w Rzymie
RZYM 45. Minister sprawza- |wystawy sztuki w akademii nie-

granicznych Rizeszy von Neurath u-
dał się dziś rano o godz. 10 do pa-
łacu Kwirymalskiego, gdzie został

przyjęty przez króla Emanuela. O

i
+ 11-ej król Emanuel w obecno-| Ci

minin. Neuratha dokonał otwarcia

mieckiej.

Minister Neurath o godz. 17-ej
udał się do pałacu Chigi na konie-
rencję z ministrem spr. zagr. hr.
iano.

m remi
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Manifestucje młodzieży narodowej
w Warszawie

„WI dniu święta narodowego mło-|
dzież akademicka w Warszawie po
wysłuchaniu Mszy św., w ogrodzie
Botanicznym zorganizowała  impo-
nujący pochód ulicami stolicy.

Że śpiewem „Hymnu Młodych”|
ruszył pochód Al. Ujazdowskimi w.
kierunku Al Szucha. Na czele kro-|
czył oddział Stronnictwa Narodo-|
wego w jasnych muniiurach, Za nimi|
korporacje z pocztami sztandaro-|
wymi i studenci. |

Przed ministerstwem W. R. i O.
P. manilestującym drogę zastąpiła
policja. Ponownie wrócono się
więc w Al. Ujazdowskie, a dalej
Nowym: Światem, Krakowskim.
UIAaiSkI im TR iA aS MIA

FILATELIŚCI
źbieracze całego świata czytają największe
pismo  filatelistyczne — najskuteczniejszy
organ ogłoszeniowy.

„Filatelia-Kurier“ administracja, Koro-
nowo, skrytka 15, żądajcie bezpłatnie pro-
spektów — poszukujemy  współpracowni-
ków.

DRL ili i BELaAEL TOYODTD ARUACACIOKKE

Strajk autobusów
w Londynie

LONDYN. 4.5. Zagadnienie straj-
ku pracowników autobusowych
przedstawia się w ten sposób, że
dla znalezienia niezbędney sumy .1/2
miliona tuntów sterlingów celem po-
krycia dodatkowych kosztów w
związku z ewentualnym skróceniem
dnia roboczego o 1/2 godziny, trzeba|
by albo podnieść opłaty, za przejazd,|
albo też zmniejszyć dywidendy
akicjonarjuszy przedsiębiorstwa. Pod|
niesienia opłat za przejazd nie nale-|
ży przewidywać, wywołałoby to bo-
wiem wielką opozycję w pariamen-
cie i całym Londynie. W grę wcho-
dzi obniżenie dywidendy. (ransport
pasażerski utworzony został 5 lat
temu drogą zlania: się wszystkich
istniejących wówczas jeszcze pry-
watnych linii kursowych. Z prywat-
mej eksploatacji autobusów powsta-
ło coś w rodzaju korporacji publicz-
nej. Drogą ustawy parlamentarnej
wszystkie przedsiębiorstwa prywat-
ne uległy przymusowemu wykupowi
przez utoworzone w tym celu przed-
siębiorstwa londyńskiego transportu
pasażerskiego, reprezentujące  ol-
brzymi fumdusz 110 milionów iun-
tów. W, r. 1932 parlament zatwier-
(dził .przymusowy wyłlkup z rąk pry-
watnych wszystkich linii autobuso-
wyjch i ustanowił dla „vykupionego
w: ten sposób kapita.u dywidendę w
wybokości przeciętne 52 proc. Aby
więc tę dywidendę obniżyć, Ко-
nieczna jest zgoda parlamentu. We
dług wszelkiego prawdopoa_vień-
stwa, zostanie obrana ta kroga.

|mTazas

Dzieci kresowe wołają o szkołę.
Chcesz zapobiec klęsce analiabe-

tyzmu — zióż ołiarę na

 

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

Przedmieściem  maszerowały karne
oddziały akademickie w kierunku
grobu Nieznanego Żołnierza,

Szeregi idących stale się zwięk-
szały.

Publiczność witała młodzież o-
klaskami i okrzykami „Niech żyje
Obóz Narodowy”, „Niech żyje Pol-
ska Miłoldzież Akademicka”.
Na pl. Marszałka Piłsudskiego od-

bywała się w tym czasie rewia. Dla-
tego pochód ruszył w kierunku Wy-
brzeża Kościuszkowskiego pod pom-
nik Żołnierza - Dowborczyka. °

Po drodze spotykano maszerują-
ce oddziały wojska. Witano je okrzy
kami na cześć armji narodowej. Ma-
niłestacje młodzieży spotkały się z
żywą, pełną uznania i sympatii re-
akcją publiczności, tłumnie zalega-
jącej chodniki.

Oficerowie na okrzyki odpowia-
dali salutowaniem.

Pad pomnikiem  Żołnierza-Dow-
borczyka przemówili do zebranych
Aleksander Górecki i Żarnowski.

Odśpiewaniem Hymnu Młodych
i okrzykami na cześć Stronnictwa
Narodowego zakończono pochód.

Uliczkami robotniczymi na Po-
wiślu przeszli następnie akademicy,
serdecznie witani przez publiczność,
wiznosząc stale okrzyki na cześć ar-
mii narodowej, Obozu Narodowego,
narodowej Hiszpanii i gen. Franco,
przeciw żydom i komunizmowi. Roz
rzucano także ulotki antykomuni-
styczne.

Podkreślić należy, że obok aka-
demikėw w  maniłestacjach 3-cio
majowych wzięły udział liczne rze-
sze narodowców-robotników i człon
ków „Pracy Polskiej”.

Trzeci maj w Warszawie upłynął
pod znakiem: wspaniałej rewii woj-
ska polskiego oraz entuzjastycznej
manilestacji młodzieży narodowej.

|

 

Proces 0 zajścia w Czyżewie
Sąd uniewinnił 18 oskarżonych narodowców

W) drugim (dniu procesu o zajścia
antyżydowskie w Czyżewie przesłu-
chamo 120 świadków.

Pierwsi zeznawali policjanci, któ-
rzy stwierdzali, iż widzieli poszcze-
gólnych oskarżonych w tłumie.

18 świadków żydów w  zezna-
niach swoich stara się obciążyć o-
skarżonych. W kilku wypadkaca
oskarżeni, odpierając zarzuty, twier-
dzą, iż zeznania powodowane są
zemstą. Tak np. oskarż. Grades, na
którego świadek Sura Gąsior wska-
zała, jako na napastnika, zaznacza,
iż miści się ona poprostu za to, że
on swego czasu jako prezes „Strzel-
ca' oskarżył ją o handel bez paten-
tu. ‚

PROJEKT MILICJI NARODOWEJ

Ciekawe były -zeznania świadka
przodownika policji, H. Bandurskie-
go. Bandurski w swoich zeznaniach
podkreśla, iż narodowcy wylkazy-į
wali najlepszą wolę, czego dowo-

 

dem było, iż osk. Stefan Kraszew-
siki zwracał się do świadka w Czy-
żewie rano krytycznego dnia z propo
zycją ubworzenia. milicji narodowej
dla utrzymania porządku podczas
jarmarku. Świadek zameldował o
wniosku staroście, który, na utwo-
rzenie milicji jednak się nie zgodził.
Według opinii świadka, Kraszewski
chciał szczerze .zupełnie zapobiec
możliwym zajściom i wszelkimi środ
kami utrzymać porządek.

POLICJANCI BILI KOLBAMI

Ciekawe są zeznania wójta gmi-
ny Dmochy - Glinki, Wiktora Ja-
kubskiego, który zeznaje, iż w przed
dzień, jak i krytycznego dnia miał
głębokie wrażenie, że dojdzie do
zajść. W związku z tym zwołał soł-
tysów ma konierencję, którzy, wyra-
zili taką samą opinię. Obsiąża osk.
Dąbrowskiego. Stwierdza, iż policja
biła ludzi, nie biorących w zajściach
udziału, t. j. kilku sołtysów. Świadek

wyrok
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 4,5. Dziś o godz.
2-ej Sąd Okręgowy w Łomży ogłosił
wyrok w procesie 34 narodowców,|

oskarżonych o udział w  zajściach|

antyżydowskich w dn. 5 stycznia wi

Czyżewie.

Uniewinniono 18-tu oskarżonych,|

m. in, Konstantego Nestera, 4-ch,
braci Godlewskich i Lucjana Otreb-|

skiego. 16-stu oskarżonych zostało ,

skazanych w tym: KazimierzGrodz-.

ki na 10 miesięcy, b. więzień Bere- |

zy Kartuskiej, Stelan Kraszewski,
Stefan Zasieński i Stefan Nester po

8 miesięcy, 8-miu oskarżonych na 6

miesięcy, pozostałych 6-ciu zostało

skazanych równiek po 6 miesięcy

więzienia z zawieszeniem  wylkona-

nia kary. Wszystkim skazanym zo-

stał zaliczony areszt śledczy.

Powództwo cywilne zostało za-

sądzone tylko od 3-ch oskarżonych

po 500 zł.

Obrona zapowiedziała apelację.

 

W rocznicę powstania śląskiego
Szesnaście lat temu, w nocy z

2-$o na 3-ci maja wybuchło na Slą-
sku trzecie powstanie śląskie, zwa-
ne wielkim. ;

Na ulicach Katowic, Chorzowa,
Szopienie, Mysłowic, Bytomia 1 wie-
lu innych miejscowości zaterkotaly
karabiny maszynowe i  zaświstały
kule, A broń dzierżyło nie regularne
wojsko ale brać górnicza, robotnicza
chiopska, garstka inteligentów, rze-

mieślnicy i kupcy — słowem wszyst-

ko to, co na Siąsku stanowiło naród

poiski. Na prędce' zorganizowani w

oddziały, podzieleni na grupy opera

cyjne i poddani jednolitemu dowódz

twu szłi powstańcy ofiarnie na

śmierć, aby walczyć z odwiecznym
wrogiem o wolność ziemi śląskiej i

połączenie jej z Macierzą po 600 la-
tach niewoli.

Zgon ś.p. Wacława Tokarza
WARSZAWA. 4.5. Wi dn. 3 ma-

ja zmari po dłuższej chorobie ś. p.
proł, Waciaw Tokarz, wybitny histo
ryk, profesor  Uniwersyt:tu J: P.,!
czynny członek Polskie, Akademii
Umiejętności. ”

Prof. Wacław Tokarz urodził się
w r. 1873 w Częstochowie. Ukończył
Uniwersytet Jagielloński z tytułem
doktora filozofii. W r. 1902 obejmuje
asystenturę przy katedrze historii
па бушёе uniwersytecie. Od r. 1905
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jest docentem, a następnie profeso-
rem historii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W, r. 1909 powołany: zostaje
na stanowisko szefa wojskowego in-

stytutu  maukowo - wydawniczego.
Na stanowiskii tym pozostajć do r.

1927. W! r. 1928 obejmuje katedrę
historii Polski nowożytnej na uni-

wersytecie J, P. W r. 1926 wybrany

zostaje członikiem
a następnie członkiem ozynnym Pol
skiej Alkademii Umiejętności.

Ikoresponlientem,

  

SK AEу ЯМН А

TTT
> ża

W szkołach tureckich wprowadzono ćwiczenia wojskowe dla młodzie-   ży obojga płci,
 

|

: wielkopolskim, drugim zwycięskim

įnych z głębi Niemiec dla wyrówna-

| też, dzięki wysiilkom Wojciecha Kor

Szli przekonani o słuszności wiel
kiej sprawy, gotowi do największych
poświęceń i pełni uiności dla tych,
którzy mimi kierowali i wezwali ich
do złożenia ofiary krwi. I zwycięży-
li! Zwyciężyli nie tylko dzięki swe-
mu  bezgranicznemų  bohaterstwu,
ale taikže dzieki temu, že ci, ktorzy
rzucili hasło do boju, opierali je na
i politycznych szansach zwycięstwa,
A położenie było ciężkie i trud-

ne, wymagające szybkich i stanow-
czych decyzyj. Flebiscyt śląski, na-
rzucony Polsce przez Lloyda Geor-
ge'a, posiłkowanego erudycją sym-
patyka Niemiec, żyjda Filipa Kerra,
odbywany pod „opieką” niemieckiej |
administracji, przy nacisku wszech-
potężnego wówczas niemieckiego I
przemysłu, przy udziale 200.000 nie-
mieckich emigrantów, sprowadzo-

nia niedoborów głosowych, oraz

I warto lu jeszcze podkreślić, że
zwycięstwo zapewnił mu jego pow-
szechny, narodowy charakter, boha-
terstwo powstańców oraz odpowied
nie i przewidujące kierownictwo po-
lityczne. Dzięki harmonii tych
trzech czyjaniłyów krew przelana nie
poszła na marne.

Na przestrzeni dziejowych zma-
gań* polsko - niemieckich powstanie
śląskie odznacza się tym, że po
przerwie wielu wieków było pierw-
szyun zwycięstwem rozszerzającym
władztwo polskie na ziemie, które
juž za czasów przedrozbiorowej, hi-
storycznej Polski, boć przecie za 0-
statniego królewskiego Piasta, do-
stały się w ręce niemieckie. Po wie-
lu nieporozumieniach w walce z na-
porem niemieckim państwowość pol
ska sięgnęła tam, gjdzie nie zdołała
dotrzeć przez długi szmat swej hi-
storii. Zaklęty, zdawałoby się mur przy słabej i oprócz Francuzów obo-

jętnej lub nieprzychylnej Polsce za-
łodze koalicyjnej — nie dał w pełni
sprawiedliwego obrazu woli Śląska.
Zaraz też usiłowali to wykorzystać
Niemcy i ich przyjaciele, aby wywo-
łać decyzję obdzielającą Polskę tyl-
Iko małymi skrawkami Śląska pozo-
stawiającą resztę przy Niemczeck. |

Dziś patrząc na polskośc Sląska|
i nikły, stosunikowo procent Niem-
ców (6 pet.) widać, jak wielka by-
łoby to niesprawiedliwoscią _ Nie-
»piawiedliwości tej nelezało prze-
ciwdziałać stanowcz». I stąd decy-
zją powstania dla  zademonstrowa-
mia światu właściwego oblicza Ślą-
ska oraz oburzenia na ówczesne pla
ny jego podziału. To był ce, walki
zbrojnej i powstanie śląskie było de
monstracją zbrojną, a nie wsjną. I w
dniu 5 lipca 1921 r. skończyło się

‚ — który złożył swój nuan-
sat polekiego komisarza  płebyscy”
lowego i stanął na czełe ruchu pow*
stańczego — kiedy spełniło uiożliwie
swój cel i kiedy groziła osawa, że
z demonstragi przerodzi się w nie-

równą wojnę Górnego Śląska z Niem
cami. A walka taka groziła wielu
komplikacjami Polsce leczącej się z
ran wojny rosyjskiej. ;

Nie osiągnęło: powstanie siąskie
pełni łączonych z nim nadziei. Nie
spowodowało przyłączenia całego
Górnego Śląska do Polski. Ale wply
nęło na decyzię Rady Ambasadorów
która rozgraniczyła terytorium ślą-
sikie w sensie dla Polski korzystnym
w stosuniku do poprzednich planów
podziału. Było ono, po powstaniu

  

  

powstaniem narodowym, po wielu
zbrojnych porywach, które skończy”  ły się klęską.

niemieciki zostai przerwany.

Powstały jednak nowe mury. Po
drugiej ich stronie są wioski: polskie
i ludność przywiązana do wiary oj-
ców i mowy ojczystej. W wiosko-
wych cmentarzach na Opolskim. Ślą-]
sku śpią snem wiecznym liczni bo-|
haterowie wielkiego. powstania ślą-
skiego. W. rocznicę tego powstania
biegną nasze myśli pełne czci i hoł-
du ku tym mogiłom. A pełne otuchy
— ku żywym, jako dzieržycielom

Jakubski był bardzo zdenerwowany
taktem, że Polak bije Polaka, Po-
licjanci bili karabinami.

JAK KOBIONO PORZĄDEK
Ks, Stanisiaw Chmielewski, wi-

kariusz z Czyżewa zeznaje: W dniu
5 stycznia b. r. między godziną 12 a
13 usłyszałem krzyk na ryniku, Zau-
ważyłem większą ilość policji. Zapy-
tałem się komisarza poucji, kto ka-
zał wyrzucać luazi ze sklepów
cnrzescyjanskich. Komisarz — оаро-
wiedziai, że starosta Swiątkiewicz.

Swiadek udał się do starosty i od
niego dowiedziai się, że Str. Nar. nie
prowadzi ubecnie bojkotu, a akkję
antypaństwową, więc dlatego staro-

sta chce zrobic porządek w powie-
cie za pomocą sprowadzonej policji
i czyni to z czystym sumieniem,

isomisarz P. r. żąłaai od księdza,
aby usunął ludzi chroniących się
przód paikami policyjnymi na cmen-
tarzu kościelnym. Świadek odmówił
temu żądaniu, gdyż na cmentarzu
schroniły) się kobiety i dzieci, nie
posiadające kijów, kłonic ani ka-
mieni,

Świadek słyszał, jak ludzie ucie-
kając krzyczełi: „Policja bije, ucie-
kajcie'!

Ks. Stanisiaw Zaremba, wika-
riusz z Zambrowa zeznaje, że sły-
szał od członików S. N., że: mieli po-
iecenie spokojnej akcji bojkotowej,
W, czasie zajść był w Czyżewie i w1-
dzia izachowanie się policji, Widział
jak „zielona“ policja bita kolbami
ludzi, między  innymi oskarżonego
Uldakowiikiego,  ktėorego „bito w
sposób nieludzki, leżącego na zie-
mi. Świadek widział to na własne
oczy. Folicja goniła i wyłapywała
ludizi. kolaków rozpędzano, zaś gro-
mady żydów nie rozpędzano, 'Wi-
dziai świałiek, jak przy wypędzaniu
ze sklepów policja tak biła, że na-
wet luia odpadła od karabinu. Wi-
dział także poplamione krwią skle-
py. Jednemu z pobitych udzielił о-
statniego namaszczenia Olejami
Świętymi. Widział także, jak poli-
cjanci bili 'kobiety, a wystraszeni
Polacy pochowali się. Na rynku po-
została tylko policja i żydzi. Tego
rodzaju akcja policji wywarła na
ludności Czyżewa bardzo złe wraże-
nie.

ZEZNANIA JURSZA, b. WIĘŹNIA
Z BEREZY

Następnie zeznawał b. więzień
Berezy Kartuskiej, św. adw. Marian
Jursz: Według jego zeznań, hasło do
walki z handlem żydowskim podjęto
już w roku 1923. 29 listopada 1936 r.
starosta Świątlkiewicz wezwawszyi
do siebie świadka, zażądał, aby u-
trzymał spokój w powiecie, bo pre-
mier Składkowsiki ma inspekcji po-
wiatu zagroził p. Jurszowi Berezą w
wypadku niepokojów. Na to świa-
dek opowiedział, iż. zachowanie
spokoju jest zadaniem policji, która
ma do dyspozycji auta, telefony i
środlki techniczne. Przewodniczący
kilkakrotnie przerywał zeznania
świadka.

Frzesłuchano  taklże  kilikudzie-
sięciu świadków odwodowych na
okoliczności alibi poszczególnych
podsądnych.

Po przemówieniach stron sąd
zapowiedział ogłoszenie wyroku we
wtorek, 4 b .m. o godz. 2 pp.

Trzeba zaznaczyć, iż prokurator
zrzekł się oskarżenia w stosunku do
siedmiu podsądnych (na 34 oskarżo-
nych) z powodu braku dowodów mowy i kiultury ojczystej.
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W Berlinie otwarto wystawę p. n.-„Dajcie mi cztery lata”,
grafii aparaty lotnicze

WYSTAWA W BERLINIE

ich winy.
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DYKTATORZY
BEZ BUSOLI *

Pisma francuskie przytaczają taki

ustęp z niedawnego przemówienia

gen. Mola:

„Dyktatura z 13 września 1923 r.

zakończyła się klęską, mimo rozsądku

i patriotyzmu generała Primo de Ri-

very. Stało się to dlatego, że nie posta-

wiła sobie jasnego celu, nie miała bu-

soli”. н

Karol Maurras zaš cytując te dwa

zdar'a z mowy hiszpańskiego żołnie-

rza, dodaje od siebie taki komentarz:

„Można dziś już osądzić dwie me-

tody dyktatorskie na podstawie do-

świadczenia. Ani „technika”, ani szyb-

kość działania, ani zdolność wrodzona

do „czynu” nie wystarczają. Nie moż-

na zrobić nic wielkiego w polityce bez

poparcia opinii narodowej a nie mo-

žna porwać narodu bez idei, Trzeba

zapewne jeszcze różnych innych rze-

czy, lecz te dwie przede wszystkim”,

Gdy dziś w Polsce jest na porząd-

ku dziennym zagadnienie rządu i or-

ganizacji narodu, warto się zastano-

wić nad prawdą wypowiedzianą tak

ściśle i jasno przez Maurrasa: „Nie

nożna zrobić nic wielkie -

go w polityce bez po-

parcia opinii narodowej,

a nie można porwać na-

rodu bez idei". Prawdę te po-

"wierdza doświadczenie: Z jednej

slrony są dyktatury Mussoliniego, Hi-

Ulera, Salazara, z drugiej Primo de

Rivery i inne! We Włoszeh, w Niem-

czech,w Portugalii, dyktatury trwająi

wzmacniają się, w Hiszpanii po dy-

ktaturze przyszła rewolucja i wojna

dmowa, w innych krajach na razie
dekompozycja... m

Dyktatury są z natury rzeczy u-

strojami przejściowymi. Mają one

sens wówczas, gdy zadaniem ich jest

przeprowadzić naród przez okresy

wielkich przeobrażeń. Bo w okresach

takich ustalone przez dłuższy czas

zasady polityczne tracą wpływ na lu-

dzi, powstaje pustka i rząd nie może

się oprzeć na ideach, przyzwyczaje-

niach i wierzeniach mocno zakorze-

nionych w duszach ogółu obywateli.

Stary świat idei i wierzeń się rozkła-

da, a nowy jeszcze się wewnętrznie

nie zorganizował i nie ma natury

powszechności. Nowe idee, nowe

wierzenia, nowe uczucia są wówczas

własnością tylko jakiejś mniejszości,

w której duszach rodzi się nowy po-

rządek, Dyktatura ma sens i cel, jeśli,
«pierając się na rodzących się ideach,

wierzeniach i uczuciach, przeprowa-

dza naród przez okres krytyczny i

kładzie podwaliny pod nowy porzą-

dek. Gdy to zadanie spełni, ustępu-

je miejsca ustrojowi, mającemu znów

na czas dłuższy charakter trwałości.

Dla nas nie ulega żadnej wątpliwo-

Ści, że Europa przeżywa takie wła-

śnie przeobrażenie między dwoma

wielkimi okresami dziejowymi. Koń-

czy się okres indywidualizmu i ma-

terializmu, zjawia się na widnokręgu

okres przewagi interesów  zbioro-

wych nad jednostkowymi i spirytua-

lizmu nad materializmem.

Świat stary jest reprezentowany w

polityce przez liberalizm, „demokra-

cję” (tę w cudzysłowie), socjalizm,

komunizm i t. d. Świat nowy niosą ze

sobą ruchy narodowe.

Starcie tych dwóch światów — gi-

nącego i powstającego — wytwarza

to, co nauczyliśmy się nazywać kry-

zysem; wywołuje ono zamęt nie tyl-

ko w stosunkach, lecz i w umysłach.
| trzeba ażeby się w duszach ludzi

współczesnych dokonała praw dzi-

wa rewolucja, jeśli mają po-

wstać ustroje polityczne, odpowia-
dające nowym warunkom material-

nym i moralnym. @

Dyktatury mają tylko wówczas

Sens i znaczenie, jeśli są narzędziem

nowych prądów narodowych, jeśli
służą celowi przeprowadzenia pań-
stwa przez okres zamętu, położenia

lundamentów pod nowy porządek i

utrwalenia tego nowego porządku.

Taką dyktaturę przygotowuje ruch

narodowy w, Hiszpanii Porównanie

pzez przyszłego historyka dyktatu-
e gen, Franco z dvktaturą gen. Prie

ra de Kivesy będzienajlepągą ilu:
 

sa 

Koronacja i wystawa
W tych czasach ustawicznych konie

rencji i podróży dyplomatycznych
nie możemy się uskarżać na brak for-
malnych wiadomości, ale komu nie wy
starczają komunikaty o „osiągnięciu zu
pełneśo porozumienia i zgodności za-
patrywań, ten dobrze zrobi dając po
kój tej lekturze, a zwracając baczniej
szą uwagę na wypadki, które aczkol-
wiek nie mają bezpośredniego znacze
nia politycznego, to jednak pouczają
o chwili bieżącej lepiej, niż przemowy
mężów stanu na konferencjach i ban
kietach. Do takich charakterystycz -
nych wydarzeń należą niewątpliwie
koronacja nowego króla angielskiego,
oraz perypetie z międzynarodową wy
stawą paryską,
O koronacji mamy pełno wiadomoś

ci we wszystkich dziennikach wszyst-
kich krajów. Znać w tym rękę propa-
gandy angielskiej, działającej, jak
zawsze, znakomicie na wszystkich po-
lach. Widać usilną chęć podniesienia
znaczenia tej uroczystości zarówno na
zewnątrz, jak i w samej Anglii, w po-
czuciu jej obywateli. Przyzwyczailiś-
my się traktować Anglię jako kraj nie
zmiernie rozwiniętego przywiązania i
poszanowania tradycji i skłonni jesteś
my sądzić, że tam zawsze tak z tymi
monarchicznymi aktami bywało. O-
tóż wcale nie; przez cały prawie wiek
osiemnasty i początek dziewiętnaste-
go brak jest w nich wszelkiej solen-
ności, odbywają się jak widowiska ma
ło poważne, nie świadczące bynaj-
mniej o wielkiej czci dla instytucji,
czy osoby władcy. Wspomnienia, któ-
re dziś, widocznie dla kontrastu, są
ogłaszane, mówią np., że w r. 1761 na
koronacji Jerzego III wszystko odby-
wało się w takim nieładzie i zamiesza
niu, że król musiał czynić publiczne
wymówki mistrzowi ceremonii, a ten
usprawiedliwiając się, zapewniał, że
„następnym razem wszystko już bę-
dzie jak należy”,Na ceremonię kościel
ną w opactwie Westminsterskim nie
wydawano zaproszeń, lecz miejsca
sprzedawano poprostu, jak na wido-
wisko. A „następnym razem”, mimo
zapewnienia mistrza ceremonii, było
jeszcze gorzej: przełożony świątyni,
noszący w hierarchii anglikańskiej ty-
tuł „dean” (pewno od dziekana) wy-
dzierżawił miejsca w kościele przed -
siębiorcom, którzy wszędzie sprzeda-

wali przekąski, owoce i napoje chło -
dzące, a w kaplicach pourządzali bu-
fety! Jakież porównanie z dzisiejszą
ceremonią, odbywającą się wśród
świetnego zgromadzenia dygnitarzy i
parów w najbardziej uroczystym na-
stroju!

Ta zmianą datuje się od czasów kró
lowej Wiktorii Wygląda to tak, jak
gdyby plutokracja, która w tym cza-
sie ujęła ostatecznie rządy w swe rę-
ce, uznała za konieczne osłonięcie się
dekoracjami i ceremoniami, uderzają
cymi wyobraźnię narodu. Dziś widzi-
my jeszcze bardziej usilne starania w
tym kierunku. Nic dziwnego. Za jed-
ną z większych zalet narodu angiel -
skiego jest uważane jego naturalne na
stawienie „„mmonarchiczne”, wyrażają
ce się w tym, że godzi się on i uważa
za rzecz naturalną, iż rządy sprawuje
zań t. zw. klasa wyższa, Do utrwale -
nia tego nastroju przyczyniły się nie-
wątpliwie powodzenia tych rządów w
ciągu ostatnich pokoleń, powiększe-
nie bogactwa, podniesienie stopy ży-
ciowej mas, zaspokojenie ambicji na-
rodowej przez potęgę, jaką osiągnęło
państwo. Jednak w ostatnich czasach
coś się psuje, bezrobocie niszczy po-
godne usposobienie mas, państwo do-
znało dotkliwych dla ambicji pora-
żek, wyrasta nowe niebezpieczeństwo
wojny, król, na którym  pokładano
wielkie nadzieje abdykuje w okolicz -
nościach mało budujących. Trzeba
więc podwoić wysiłki skupiające na -
ród około tego ośrodka, jakim jest
monarcha, Stąd te niesłychanie umie-
jętnie przeprowadzane urabianie,
przygotowywanie opinii całego Impe-
rium, ten przepych i zbytek z jakim tę
ceremonię otoczono, A najbardziej u-
derzające jest to, że nie widać zupeł-
nie działalności tych sił ukrytych, któ
re wszędzie indziej przeciw monarchii
się zwracają, które tak skutecznie pod
gryzły ją np. we Francji.
Czym się to dzieje, że Anglia jest

jakby zaszczepiona przeciwko tej
wywrotowej zarazie, że wszelkiego ro
dzaju „loże'* działają, niczym  lord-
Podżegacz Palmerston, tylko na kon-
tynencie w interesie Albionu?
We Francji, odwrotnie, widzimy ak

cję tych sił ukrytych w pełnym roz-
woju, a jej jaskrawym przejawem jest sprawa wystawy paryskiej, Nie ulega  

wątpliwości, że odroczenie

wystawy o miesiąc jest zarówno mo -
ralną, jak i materialną klęską. Moral-
ną, bo jest objawem choroby społecz-
nego organizmu Francji. Od samego
początku znać było jakieś niedomaga-
nie: wielki rozmach projektu, przewra
cającego do góry nogami całe dzielni
ce i jednocześnie jakaś niezwykła u |
Francuzów niemrawość w działaniu. |
A ostatni rok daje dokładną zupełnie
kopię kiereńszczyzny. Na razie mniej
to tragiczne okoliczności, niż były w
Rosji, ale przebieg ten sam: płomien-
ne mowy, zachęcające proletariuszy
do pracy tak jak tam zachęcano do
pójścia do okopów, okladki i podnie-
sione pięści, ale robota nie postępuje,
trzeba otwarcie odkładać, tracić cały
miesiąc czasu i z nim miliony wpły -
wów, których się prawdopodobnie już
nie nadrobi.

Kiereńszczyzna jest uderzająco ja-
wna, Czy doprowadzi, jak tam, do ka
tastrofy? Spodziewamy się, że nie, li
czymy bowiem na charakter narodu
francuskiego odmienny od bezkształt-
nej moralnie masy rosyjskiej. Ale po
łożenie jest niewątpliwie ciężkie, tem
bardziej, że jak twierdzą znawcy,
wieś francuska, na której zdrowy ro-
zum liczy się powszechnie, przecho-
dzi również kryzys moralny i nie
wiadomo czy zdąży na czas wydzielić
odtrutkę. Wieś francuska jest nieza -
dowolona ze swego losu, rolnicy chęt
nie opuszczają rolę i przenoszą się do
miast już to do lżejszej, pozbawionej
ryzyka pracy, a jeszcze chętniej gar-
ną się do drobnych urzędów. Słabnie
żywioł samodzielnych producentów,
wzmaga się masa żyjących z państwa,
a to pociąga za sobą wszędzie jedna-
kowe, wiadome skutki,

Niebezpieczeństwo nie jest urojo-
ne „dowodem brak dotychczas reakcji
na poczynania frontu socjalistyczno-
komunistycznego, reakcji, której rych
łego ukazania się wszyscy się po Fran
cij spodziewali. A wobec znaczenia
Francji w świecie niebezpieczeństwo
nie ogranicza się do jej tylko teryto-
rium, los Europy w nie małej mierze
zawisł od tego, jaki obrót wezmą tam

wypadki.
Zygmunt Raczkowski.

Bezbożnicy w Czechosłowacji_
Szkodliwa agitacja komunistów z Niemiec

Na terenie Czechosłowacji działa-
ją, jak wynika ze świeżo ogłoszonych
na łamach moskiewskiego „„Bezbožni-
ka“ sprawozdań, złożonych komiteto-
wi wykonawczemu t. zw. Unii między
narodowej bezbożników, dwie organi-
zacje wolnomyślicielskie: jedna to
„Volna Myslenka“ rozwijająca swą
akcję wśród inteligencji, druga to zwią
zek bezbożników proletariackich. O-
bok nich luzem idą wolnomyśliciele
spod znaku socjalnej demokracji, któ-
rzy wystąpili z organizacji t. zw. „mię
rzynarodówki wolnomyślicielskiej” po
połączeniu się jej z międzynarodówką
wolnomyślicieli proletariackich.
„Volna Myslenka“ nie prze-

biera w šrodkach, ježeli idzie o wal-
kę ze zńienawidzonym katolicyzmem.
Tym tłumaczy się np. gwałtowna obro
na Husa, gdy organ „Pravo Lidu" wy-
stąpił w jednym z artykułów z twier-
dzeniem, iż Hus nie ma poważniejsze
$0 znaczenia w dziejach a wojny hu -
syckie były tylko dowodem ówczesne-
go zdziczenia. Sprawozdawca działal-
ności „Volnej Myslenki”, dr. Milde,
mówił wyraźnie o wspólnym z sekcia
rzami organizowaniu  manifestacyj,
które „nie pociągają za sobą jednak
żadnych koncesyj” ze stronywolno -
myślicieli. Jednocześnie „Volna My-
slenka” przygotowuje pod redakcją
doktorów Pertolda, Klimy, Novaka i
Blagi wydawnictwo „zasad moralnoś-
ci laicystycznej” na użytek nauczy-
cieli i wychowawców... Ładnie będą te
„zasady“ moralnošci!... Do ulubio-
nych form „naukowej” propagandy

bezbożnictwa przez wolnomyślicieli
czechosłowackich należą „wieczory
dyskusyjne” z przedstawicielami róż-
nych religij. Nie wiemy, kim są ci
„przedstawiciele i jakie „religie о-
ni reprezentują, wiemy natomiast, że
wolnomyśliciele z zasady wychodzą z
dyskusji „zwycięsko” i że nikt z pu-
bliczności nie może w dyskusjach
tych zabierać głosu.
Większą jeszcze od „Volnej My-

slenki* aktywność wykazuje związek
wolnomyślicieli proletariac-
kich. W ciągu jednej tylko zimy
1936 r. zorganizował on 50 wieców i
manifestacyj w związku z obchodem
stracenia Husa, urządził 25 odczytów,
rozlepił 4 tysiące afiszów propagando
wych. Chwali się on posiadaniem pię-
 

„Nasz Przegląd” cytuje z krakow-
skiego „Głosu Narodu” kilka zdań
na temat neofitów:

„Pozyskanie szczere dla Kościoła
jest pozyskaniem go także dla narodu.
Świadczy o tym sama prasa żydowska.
Niech więc polskie środowisko, w któ
rym się neofita znajdzie, postara się
także o najściślejsze duchowe zjedno-
z: go na zawsze z polskim naro-
em .

Pierwsze zdanie jest oczywistym
błędem. Należy powiedzieć: „Pozy-
skanie szczere dla Kościoła może
być pozyskaniem go także dla naro-
du”, Może, ale nie musi być. Kładzie-
my przy tym akcent na przymiotnik

stracją prawd, któreśmy powyżej

Hiszpania była zapóźniona w swym
rozwoju politycznym. Naród hiszpań*
ski zaczął przeżywać w wieku XX
to, co za Pirenejami przežyto w ro-

ku 1848 — okres „wiosny” ludu.

Przeprowadzić ją przez głębokie

przeobrażenie, dogonić zapóźnienia

więcej niż półwieczneśo nie mogła

mechaniczna dyktatura, pozbawiona

idei i busoli, Na to trzeba było re-
wolucji narodowej. Na tę rewolucję

palrzymy obacnie, jest ona krwawa

(4 ofiarna, lecz, jak się zdaje, prze-
wrćt jest tak głęboki, że inaczej do-
konać się nie mógł.
Mimo wszystko, Hiszpanła wyjdzie

z ciężk'ch prób wzmocniona, bo po-

siadająca ducha 1 nową wiarę, a

więc bardziej przygotowana do ode-

rania roli politycznej w nowym o-

kresie historii Europy, niż narody za-
późnione — takie, które nie prze-

szły przeobrażenia wewnętrznego,

będącego w duchu czasu i niezbędne-
go dla tego, by się utrzymać na fali

"ra dziejowej, :

 

 

ciu własnych organów prasowych (2
w języku czeskim i 3 niemieckich) wy
chodzących w nakładzie od 17 — 26
tys. egzemplarzy. Przygotowuje wy -
dawnictwo nowych pism w językach
słowackim i węgierskim. Liczy jakoby
ok. 10 tys. członków, z czego 2 i pół
tys. pozyskanych w roku ubiegłym.
Ciekawe są dla nas szczegóły,

pod jakim płaszczykiem działali cze-
chosłowaccy wolnomyśliciele  prole-
tariaccy (jak się zdaje, w większości
rekrutujący się z pośród zbiegłych z
Niemiec komunistów) w czasach, gdy
organizacja ta była nielegalną. Oka -
zuje się, że ukrywała się ona pod róż
nymi związkami t. zw. „postępow-
ców”, głównie zaś pod mianem propa-
gatorów palenia zwłok. (KAP)
 

„Szczere“. Otóż ta szczerość musi się
wyrazić w sposób przekonywujący.

Nie można negować, że przez
chrzest, a raczej przez współżycie —
na skutek chrztu — z narodem pol-
skim, przez przejęcie się jego trady-
cją i jego uczuciowością, wreszcie
przez pracę dla tego narodu — może
neofita stać się Polakiem „Takie fak-
ty były. Ale jakże trzeba być wobec
nich ostrożnym! Ileż szkody może
przynieść zbytnia z naszej strony ła-
twowierność. Pewniejszą gwarancję
dają dopiero dalsze pokolenia.

Pozostaje ponadto sprawa druga:
Czy w obecnych zwłaszcza czasach
takie przejścia w większej ilości są
pożądane? Przecież chodzić nam mu-
si o zachowanie naszej indywidualno-
ści duchowej, naszej swoistej, na pniu
plemiennym zaszczepionej kultury,
nawet naszego odrębnego typu  fi-
zycznego. Nie jest to „rasizm“, ale
naturalne zamiłowanie w tym, co
jest naszą osobowością historyczną.
Musimy strzec jej przed zepsuciem.

Jest jeszcze sprawa trzecia: o ile
ci nowi Polacy powinni być dopusz-
czani do „rządu dusz” w narodzie i
do kierowania jeśo losami. Ogłasza
obecnie p. Mateusz Mieses w prasie
żydowskiej monośrafie spolszozonych

Jrodzip neolickich, Publikacja to bar:

otwarcia:

 

PRZEGLĄD PRAST
P. GIERTYCH

O SWYCH WRAŻENIACH
W HISZPANII

P. Jędrzej Giertych rozpoczął o-
głaszać w „Kurierze Poznańskim”
swoje wrażenia z pobytu w Hiszpa-
nii, W pierwszym zaraz artykule pod-
nosi z przejęciem „wielkość, głębo-
kość i piękno bohaterskiego porywu
narodowej Hiszpanii”.

„Jestem — pisze pod mocnym
wrażeniem tego vi uczuć naro-
dowych i religijnych hiszpańskiego na-
rodu, które ma wszelkie cechy napięcia
uczuć krucjaty. Pobyt w narodowej
Hiszpanii był dla mnie jakby zanurze-
niem się w ożywczej kąpieli. Zanurze-
niem się w atmosferze tak podniosłej,
tak szlachetnej, tak pięknej, — atmo-
sierze, w której tak łączy się wiara w
Boga i chęć służby Mu z miłością oj-
czyzny, z umiłowaniem jej tradycji i
ducha, z gotowością do największych
dla Boga i ojczyzny ofiar, a zarazem z
męską wolą i zdolnością do czynu, że
człowiek w tej atmosłerze staje się za-
razem i lepszy i mocniej sprężony do
czynu”. |
Porównując narodowy ruch hisz-

pański z hitleryzmem i faszyzmem,
widzi p. Giertych różnicę między
nimi w tym, że gdy faszyzm i hitle -
ryzm są więcej rozumowymi kon-
cepcjami, to nacjonalizm hiszpański
jest więcej ruchem samorzutnym, wy-
rosłym z tradycyj narodowych, przy*
łem ruchem zdecydowanie katolic-
kim.

Prostuje dalej p. Giertych szereg
przyjętych u nas poglądów o wojnie
hiszpańskiej. ,

„Wszyscy jesteśmy w Polsce przeko-
nani, że wojnę w Hiszpanii prowi
już dziś głównie nie — Hiszpanie, A
tymczasem, przynajmniej po stronie
narodowej, to właśnie wysiłek hiszpań-
ski jest w tej wojnie wszystkim; rola
cudzoziemców jest do tego wysiłku tyl
ko dodatkiem i pomocą,
RR. jesteśmy w Polsce przeko-

nani, że Hiszpania jest straszliwie zruj
nowana przez działania wojenne; a
tymczasem zniszczenia wojenne, poza
Madrytem i paru jeszcze punktami, są
stosunkowo niewielkie... Natomiast
wielka połać Hiszpanii jest straszli-
wie zniszczona — nie przez wojnę, ale
przez rewolucję.
S myślimy, że przeciwnikiem
s a Franco jest radykalny rząd w

alencji, e separatyzm kataloński
czy baskijski, jest cała koalicja róż-
nych żywiołów, zarówno skrajnych,
jak umiarkowanych; tymczasem jedy-
nym istotnym przeciwnikiem „movi-
miento nacional* jest po prostu bol-
szewizm. Wszystko inne jest tylko po-
zorem i fikcją”.
Korespondencje p. Giertycha zapo-

wiadają się — jak z powyższego wi-
dać — w pewnym stopniua:
nie, Dadzą one obraz narodowej Hi-
szpanii, widziany przez człowieka,
który jej się nie tylko uważnie przy-
glądał, ale i który ją potrafił zre”
zumieć.

CZARNOZIEM NARODU

„Kurier Warszawski! zwraca uwa-
śę na dokonujący się u nas proces
przenikania żywiołu włościańskiego
do innych warstw społecznych:

„Na wsi chłopskiej odbywa się wol-
ny, zaledwie widoczny, nie manifestu-
jący się zewnętrznie, lecz niechybny
proces unaradawiania chłopa, czyli
pogłębiania się jego samowiedzy naro-
dowej i jego ambicji narodowo-poli-
tycznej,Te dwadzieścia milionów chło-
pów będzie stale zasilało osobowo
warstwy górne i zatym stanowiło czar-
noziem narodu. Stamtąd można ocze-
kiwać dopływu wrodzonych chłopom
cech życia zbiorowego, które socjolog
określi jako fundamentalne: chęć po-
stępu i poszanowania ładu”.

Ta masa chłopów, która dostarczy
Polsce nie tylko inteligencji, ale i
polskiego mieszczaństwa, ta nasza
zdrowa, głęboka, religijna i narodowo
aktywna, rasowo czysta, to wielka
$warancja naszej przyszłości. Przy-
wódcy ruchu narodoweśo już przed
50 laty w „Głosie” zrozumieli i sze-
rzyli potrzebę pracy nad unarodo-
wieniem i uaktywnieniem  politycz=
nym chłopskiej masy,

dzo pożyteczna, śdyż dowiadujemy
się z niej, jak wielki wpływ od czasu
rozbiorów mieli na dzieje myśli i po-
lityki polskiej neofici. Teraz będzie
nam łatwiej zrozumieć różne błędne
koncepcje i nieforitunne działania w
ciągu XIX wieku „na rachunek Pol-
ski”, A na przyszłość musimy z t
doświadczeń wysnuć owiednie
wnioski, "" YYY  



  

Organizacje katolickie - 
domagają się zmiany repertuaru wteatrze na Pohulance

W, tych dniach do Komisji Teat-
ralnej| przy Radzie Miejskiej wpły- | dujemy wystawianych już
nął memoriał podpisany przez soda-
licje mariańskie: pań, panów i aka-!
demiczelk, Związek Polskiej Inteli-
gencji Katolickiej, Katolickie Stowa|
rzyszenie Mężów, Katolickie Stowa- |
rzyszenie Kobiet i przez Towarzy: |
stwo Przyjaciół Młodzieży. |

Memoriał ten. brzmi: |
Do Komisji Teatralnej przy Ra-;

dzie Miejskiej m Wilna.
Na ręce JWPana dr. Maliszew-|

skiego Prezydenta m. Wilna j
Niżej podpisane organizacje PA

cają się niniejszem [do Szanownej Ko.
misji Teatralnej w sprawie repertua-
ru, jakim w ostatnich czasach kar-
miła nas scena dramatu i komedji nai
Pohulance. |

Czyż potrzebujemy udowadniać
na tem miejscu długo i szeroko jak
poważnem jest zadanie teatru, tego!
przybytku najwyższej twórczości na
rodowo - artystycznej. Czyż nie wi-|
niem on, zwłaszcza tu na kresach.
zaszczepiać i umocniać naszą kultu-!
rę po tylu latach niewoli i tak beza-
pelacyjnej trzebieży wszystkiego co:
polskie i katolickie, |

Fakt, że władze Miejskie Samo-'
rządowie subsydjując wydatnie tę in-
stytucję, umożliwiają jej materialną
stronę bytowania, świadczy o zrozu|
mieniu tej doniosłej roli, ale z tych
właśnie wzglęjdów wymienione czyn
niki winny bliżej wglądać w sprawy
stojące w: ścisiym związku z duchv -
wą stroną tej placówiki i mieć wydat
ny wpływ na repertuar, ku czemu
giównie powołaną być winna wyżej
wymieniona Komisja Teatralna,

: asi E p a dataa MB LD
gėle, a na scenie Wileńskiej nie wi- | dzenia, aby podobnie jak w finach
luje! ys 3 gdziein-| wywieszane byly odpowiednie oglo-
dziej ias tę koce pobu-| szenia przy kasie i aby odmawiano
dzić przez faszanie konkursów i| sprzekiaży biletów zarówno samej
określanie swych wymagań, albo | młodzieży jak i jej rodzicom, którzy
wreszcie sięgnąć do epoki minionej |— nie dość uświadomieni o treści

i PB: a z repertuaru A— ргіургошас\:аіа-іа_ ze sobą.
zw. klasycznego. tanowisko  organizacyj katolic-
: GRE „0 uczęszczanie mło | kich, szczególnie w sprawie uczę-
zieży szkolnej co teatru, to zazna-|szczania młodzieży szkolnej na róż-
czamy przy tej sposobności, że spo- | ne przedstawienia, jest słuszne i u-
tykaną ona bywa bardzo często na |zasadnione troską o jej zdrowie mo-
Lnea asi chTralne. RMga) 7ać ży-
pełnie dla klas młodszych nieodpo- | czenie, aby odnośne władze szkolne
wiednich. Wobec powyższego było-| bliżej zakętaRSSGWARNY się tą ważną
by wslkazanem wydanie rozporzą-|sprawą i wydały odpowiećnie zarzą-

dzenia.

| kraju warto zająć trochę uwagi. о

Robię
Mam nie robić piekła. — Kała-

marze powinny trzaskać o podłogę,
a stare roczniki fruwać po Redak-

cji. Czytam wczoraj, że dnia 2 maja

skutki. Tylko tyle. Boże miłosierny

— Petitem można załatwić kłótnię

o kilucz do strychu, zakończoną mor

dobiciem, a nawet proces © przy-

właszczenie psa, buldoga z ogonem,

ale jpoświęceniem ruchomej Porad-

|ni Przeciwgruźliczej, pierwszej w

fakcie tym powinna wiedzieć pala

Wileńszczyzna i cały kraj,
Ruchoma poradnia i Powiatowa

| Spółdzielnia Przeciwgruźlicza w po- 

 

S. p. Ksiądz Augusty
ŚR Biskup KieleckiAmoiL

W piatek, dnia 30 kwietnia, wie- duchowego alumnów i  przysztych

czorem przez radio Idowiedzielišmy'kapianów. Sam długoletni ojciec du

się, że z dostojnego grona Episkopa-'chowny, potratii ś p. Ks. tosiński

tu Polski odszedł po wieczną nagro- iatwiej wcienć w całokształt wycno-

dę jeden ze starszych Arcypasterzy, wania auchownego zasady ascetyłki

bo Jubilat na stolicy biskupiej, ks. katonckiej i wzbudzić wsród alum-,

Augustyn Łosiński, Biskup Kielecki. now entuzjazm ao pracy isuchowej i

‚ Dziwne są losy tego dzielnego poworania kapianskiego, Wierny u-

nie na przecięiną miarę Pasterza. czen wieikiego swego prołesora, Ś.

Nad Newą, w carskiej stolicy Rosji,'p. Atcybiskupa tranciszka - Aloina

był uważany jako jeden z niebez-;oymona, Kektora Akademii Duchow

piecznych księży - polaków, na od- nej, a potem wygnaūca, umiał is,

wrót na terenie b. Kongresówki przy A. £. swym uczniom wszczepić mi-|

lepiono mu łatkę przyjaciela car- 1086 do Kościoła 1 narodu i umiejęt-

skich rządów, a jeszcze niedawno nie przygotowac ich ao pracy i cier-

jacyś biedni pomyleńcy nawet w pien ala sprawy bożej. £ jego szko-

| Wilnie, ku własnej swej hańbie, sta-; ty wyszli późniejsi obroncy Wiary

n, Łosiński
Na stolicy biskupiej ś. p. Ks. L.

zwrócił wielką uwagę na wyksztai-
cenie kleru, tak że wkrótce demina-
„rium Duchowne w Kielcach wysunę-
ło się na czołową pozycję wśrod za-
kładów teologicznych w kraju,

! Dla zaradzenia na szerszą skalę
sprawom: duszpasterskim i. związa-
nym z miemi zagadnieniom, Buslkup
'Losiński zwołał pierwszy Synod kie-
'cezji kieleckiej, Gdy teraz po kiiku-
|nastu latach czyta się '$tatuty tego
"Synodu, to się widzi, z jaką troskui-
„wością myślał ten często poniewie-
rany przez swoich Arcypasterz nie
'tylko o sprawach czysto religijnych,
lecz i społeczno - gospodarczych,

Ale zarzut postawiony przez nas raj; się $o bezcześcić i szerzyć o nim swiętej w bolszewu i męczennicy na charytatywnych, oświatowych i na-

na wstępie nie był gołosłowny, wy-
rażamy na tem miejscu liczne głosy
oburzenia, jakie wywołały ostatnie
przedstawienie, a zwłaszcza sztuka
„Świętyj Płomień”, której teza zasad
nicza godzi w elementarne podsta-
wy moralności. Jakaż bowiem etyka
zezwoli na apoteozowanie kobiety-
matki, która popełnia morderstwo i
to na swym nieszczęśliwym synu -
inwalidzie, w imię szacunku jakim o
tacza grzeszną i wiarołomną miłość
synowej, rzekomo uprawnionej do
tego „Świętego Płomienia' przez nie
uleczalność męża. Autor tej sztuki
narzuca widowni swoje przekonanie,
iż czyn tego rodzaju jest słusznym,
a zabójczynię otacza aureolą boha-
terstwa, Czyż zadani«n teatru w

Wilnie, tem arcykatc.exiem  mieś-

cie, może być również propagowa-
nie tej tak bardzo zbrodniczej zasa-

dy życia ułatwionego, której Z+542-

sowanie w sztuce ,,fajemnica 1.ukar

ska“ umożliwia autorowi rozwiąza-
nie konfliktu rodzinnego, wynikłe-

go na tle obustronnego zosojętnie-
nia małżonków. Czy wreszcie ołó-

wek reżyserski nie powinien łago-

dzić niektórych scen i tuszować ich

jaskrawość, nawet w sztukach zdra-

dzających pewne tendencje dążące

jakoby do uzdrowienia. panujących

w społeczeństwie a niebezpiecznych
stosuników, gdyż jakże często bez-

krytyczna widownia, podniecona ja-

skrawością obrazów odnosi z takie-

go widowiska więcej szkody, niż we

wnętrznego zbudowania  („Małżeń-

stwo”).

Musimy w końcu bardzo usilnie

prosić, aby zaniedbano w jstawiania

sztuk zmierzających do podkopania

rodziny oraz wystawiania utworów

poruszających drażliwe strony życia

w sposób niekulturalny, przypomina

jący ujmowanie tych spraw przez lu-

"dy prymitywne lub nawpół cywili-

  

zowane. Zwłaszcza teatr objazdowy,:

dostarazający naszej zapadłej pro-

winicji jedynych wzruszeń artysty(cz-

nych, mający uzupełniać tamże wy-

kształcenie i wychowanie młodzieży

szkolnej, winien nader bacznie cen-

zurować wystawiane utwory, czego

nie dał dowodu obwożąc ów niefor-

tunny „Święty Płomień'. *

Pisząc powyższe uwagi zdajemy

sobie dokładnie sprawę z trudności,

jakie dzisiejsze warunki  gospodar-

cze i artystyczne  nastręczają Dy-

rekcjom teatralnym, zmuszonym wy

stawiać niekiedy sztuki mniejszej

wartości, ale „robiące kasę' czer-

piące z twórczości współczesnej b.

często niepolskiej psychicznie zupeł

nie nam obcej, czyniąc to rzekomo

dla braku utworów własnych.

Nie czujemy się dość kompetent-

hi do u<zielania -wskazowek, ale o-

śmielamy się zapytać, czy, nie było-

by wslkazanem następującego rodza-

ju postępowanie. Jeżeli nasza twór-

zość nie może zadość uzynić zapo-

trzebowaniu (chociaż prasa wzmian-

kuje od czasu do czasu, że wiele а-

utorów polskich nie może się docze-

'najbezecniejsze kłamstwa. Kto znał i sotowkach.
jednak bliżej ks. A. Ł., wobec Boga) W roku 1909 Ks, łosiński zosta-

i sumienia może przyświadczyć, że je powofany przez Stolicę św, na ka

BA to gorący Fat? ! Po |< biskupią w Kielcach. Łaczęja

JOE Med naród 1 wielce e u- się ala niego tu „prawdziwie cierni-

ab :Nisas oe” e Pk „sta droga. Ludnośc miejska a nawet

zy: dziaiacz, ale sp wiejska byla pod przemożnym Wipiy

wszystkich patriotów - kresowców |wem aaa Gorliwy Arcypa-

nie umiejący i nie starający się swe- |sterz musiał na to zwrócic uwagę i

„go patriotyzmu reklamować, ani się już w pierwszym swoim liście paster
Ri M I ostrzegi wiernych. przeja szko”

ań o a an | i © ra apłan ро!- : dliwošcią aoktryny| socjalistycznej.

>i, > a, apiae S S datuje się wrogi stosunek do

> n 'wisze kiem nem umilowa- niego socjalistów i ich sympatyków.

niem, - też 1 20 jego rozwijały. byzdyskredytować biskupa wopinii

2 skim(aż as pak | AEc Ienowi jum: - |ахопо żadnemi środkami i, do Ka-

osSam >POS 8 s < Bi „sie wojny tonmacje wojskowe, kitO-

lowski — Sto stanowisko, które zaj-) rym patronował również czerwonyj
mował do wyniesienia na stolicę bi: | sztanar, omal się nie dopuściły

skupią. . ma | | |czynnej zniewagi na osobie  Paste-

5 e Be JE saGE tylko przez zemstę za potępie-

w m. zywiniszki, na antach nie socjalizmu.

|Polskich, dn. 8 stycznia 1867 roku. Ale już ludność katolicka zdo-

Po skończeniu jgimnazium realnego łała ocenić swego Pasterza i stanęla

w Dźwińsku, wstąpił do mohylow- po jego stronie, Wszak widziała, jak

skiego Seminarium Duchownego w literalnie na piechotę zwizytowai

iWIERNA Gp.
Akakiemii Duchownej w temżemieś- | swej owczarni, jej troski i cierpienia

cie, W roku 1892 Ks. A. Ł. kończy'i wedle sił i mozności starał się im

ten zakład ze stopniem magistra te-: zaradzić,
ologii, przyjmując święcenia kapłań-;
skie i zostaje naznaczony na 2]
nowisko profesora Mohylowskiego
Seminarium Duchownego,
tam Teologię  Dogmatyczną,

'

przez

 

dziejstwa i polonistyki: dał się jed-

nak poznać przedewszystkiem jako; W jednym z kwietniowych nume-

ojciec duchowny alumnów tego Se-|rów wydawanej w Kijowie gazety
! „Bilszowik“ 'ogłasza swoje „wraże-

minarium i mądry a niezmordowany| ''. Z „PS A :

sowie | Beri dg pryki ża ана "» ан
szym težbyl zpośród aulog | konkursu chopinowskiego Goldłarb.
cielnego, zainicjowanej w Rzymie. Frzedstawia ona Polskę, jako kraj

Jak ford dłaiec dUOhOWMŃ| |wyzysku i nędzy, zaznaczając, że już

pO O i. a ie po przejechaniu granicy uderzyła ją

oka, des osiński a Sobie óżnica zachodząca między stosun-

O, da loi IE > wa kami panującymi w Rosji Sowieckiej

EWA: Mast la Polsce, oczywiście na korzyść tych

gu jego licznych uczniów, przypu..-;- wszych. P. Goldiarb  „raziła”

Wdzabierze głosW na nędza miast i wsi polskich, Jedy-
światło dzienne jego wielkieBoć ymi pozytywnym wrażeniem jakie

sėA.as «а Коз-грхашіз‘ъі‹а sowiecka wyniosła z -

! P 8 | ski, to liczny udział publiczności pol-

stanowisku rektora Sons Mo).

hylowskiego, ówczesny Arcybiskup- ‚ Н

„Metropolita, š. p. Bolestaw Kiopo-; wienia przy

towski, Ks. Łosińskiego wyznaczyt|

znaczenie to przyjął bardzoniechęt- | Cały szereg osób w Polsce posiada
nie i tylko dlatego, že Arcybiskup! nazwiska urobione od słów, użytwa-

już prawie dogorywał,nie chcącZa-! nych w potocznym języku polskim

truwać ostatnich chwil jego życia, ną wyrażenie o kimś ujemnego są

ci. Na stanowisko rektora ś. p. Bi-| ska o brzmieniu wywołującym o-

skup Łosiński był do 1909 r., pełniąc sśmieszenie moszącego je, . wreszcie
jednocześnie obowiązki proboszcza nazwiska pochodzące od nazw ta-

katedry mohylowskiej. |kich zwierząt, roślin lub przedmio-

sińskiego w Seminarium Mohylow- charakterystyczne  'właściwości na-

skiem przypałlia największe podnie-' rażają osoby o tych nazwiskach na

sienie poziomu tego zakładu duchow żartobliwe uwagi otoczenia.

nego pod każdym względem, zwła- Wiele osób nie wie, że przepisy kać wystawienia swoich sztuk wo-

Gdy zaszła potrzeba zmiany da OWC

UŁ
na to stanowisko. Rząd rosyjski na-| >

przyjął to naznaczenie do wiadomoś du, o jego moralnej wartości, nazwi-

Na czas rektoratu ś. p. Ks. Ło-|tów, które ze względu na pewne

szcza zaś maukowym i wyrobienia |ustawy z dnią 22 marca 1929 r, o

 

   

 

SHNiepywałe kłamstwo sowieckiej

jwet państwowych w odrodzonej Uj-

czyźnie. Ža tyle prac odpłacono Pa-
'sterzowi przed paru laty nowym ste-
ikiem oszczerstw i różnych izniewag,'
iktóre też w znacznym stopniu przy-
czyniły się do poakopania jego na-

ożoł czerstwego zdrowia, Obchodzo
me jednak w: 1935 r. 25-lecie sakry

biskupiej pokazato, że cała ludnośc
ikatohcka w diecezji stoi po stronie

swego Pasterza, a tylko nieliczna
garstka obrażonych niegdyś marksi-
stów, dalej pała zemstą.

£ Wilnem łączyły zmarłego Ar-
cypasterza przyjazne zawsze stosun-

ki, nie tylko przez licznych wspot-

kolegów ikapianów, lecz przez to, że

'w czasach, gay nie było w Wilnie

biskupa, zjeżdżał on do Wilna, by

udzielić święceń kapłańskich alum-

nom Seminarium wileńskiego i nie-

jednokrotnie do późnej nocy w Ba-

'zylice wileńskiej udzielał wiernym

Sakramentu Bierzmowania,
| Niech że Bóg Najwyższy wyna-
grodzi przedwcześnie zmarłemu Ar-

cypasterzowi chwałą wiekuistą

wszelkie jego prace i cierpienia,

: X. P. P-—ski.

OGŁASZAJCIE SIĘ

W. „DZIENNIKU WILEŃSKIM.

  

pewien czas jest profesorem kazno-| uczestniczki konkursu chopinowskiego

skiej na Ikonkiursie chopinowskim.

Ale i ten udział przypisuje ona głów

nie temu, że w konkursie brali u-

dział pianiści sowieccy i że publicz

ność polska tłumnym udziałem chcia

ła zamaniłestować swoją sympatię

dla Sowietów. „Wraženia“ te są o

tyle dziwniejsze, że jakwiadomo,

pianiści sowieccy pozostawali pod-

czas swego pobytu w Warszawie

pod ścisłą Ikontrolą władz swego po-

selstwa, tak, że nie pozwolono im

nie tylko na nawiązanie żadnych

kontaktów, ale też nie wolno im na-

wet było zwiedzić miasta.

Czy nie należałoby na przyszłość

wyłączyć z konkursu im. Chopina

$ BO dka Asa Au) obywateli sowieckich?

zmianie nazwisk
o ośmiesząjącym znaczeniu

zmianie nazwisk hańbiących, ośmie-

|szających lub mie licujących z go-

|dnością człowieka, utracą w niedłu-

| gim czasie moc obowiązującą, bo

już z dniem 25 stycznia 1940 r. Dla-

tego też zainteresowani powinni nie
zwiekać, lecz czym prędzej korzy-

stać z dobrodziejstwa ustawy, która

umożliwia władzom stosowanie do

indywidualnych prośb jak najdalej

idących ulg w kosztach i opłatach,

związanych ze zmianą nazwiska.

We wiasnym więc interesie tych 0-

sób leży, by czym prędzej wniosłyj

takie prośby za pośrednictwem wła-

poświęcono  „karetkę“ „Związku

Przeciwglužlicznego“ i, że to —,

owszem — jest faktem doniosłym w

UN———————————

pieklo
wiecie Wil. - Trockim to osobliwoš-
ci Wileńszczyzny, coś zupełnie nowe

|go. A więc to nie karetka”, a Ru-
choma Poradnia. Powtóre nie Związ
ku Przeciwgruźliczego, a Towarzy
stwa Przeciwgruźliczego Wileńsko-
Trockiego. Związek to centrala

| wszystkich (Towarzystw z siedzibą
|w Warszawie, a omawiane Towa-
„rzystwo mieszka w Trokach.
| Byłem na tym poświęceniu, Zgod
nie z intencjami kierownika Porad-
ni było skromnie, w ścisłym kółku,

,ale bardzo uroczyście. Wzruszyłem
się — omal nie płakałem. Udzielił
mi się nastrój. Wszyscy byli prze-
jęci Szef akcji w wytpiekach, Pewna

| młolża lekarka 'ocierała łzy — może
w obliczu uroczystości, a może jej

| kto „madojadt“.

| No bo rzeczywiście, Ni to chrzest
(mi to ślub, Przed kaplicą Matki Bo-
| skiej Ostrobramskiej stała Poradnia
bohaterka dnia. W zielonej sukien-
czynie, Taka moda dzisiaj, a zresztą
nie ma na ślubne stroje, a zielony
kostium praktyczny na wszystkie
polne drogi i błota maszych wsi.
(Zresztą miała i welonik. Biała cho-
,rągiewka, a na niej symbol walki z
gruźlicą: krzyż czerwony o podwój-
'nej poprzecznej belce. I druga i trze
cia taka chorągiewka. Ттхута )4
azieci niby tren oblubienicy. Dzieci
„otaczały Koradnię, młodzież P.CK.
— iz przodu i z prawa i z lewa. U-
mundurowana, w szeregach,

! Z tytu siarszyzna: starosta po-
wiatowy pan Niedzwiedzki z mał-
żonką, niby Chrzestni Rodzice, Dy-
rektor Rozgłośni Wileńskiej, wielki
Przyjaciel akcji — pan Juliusz Pe-
try, Zauząd Polskiego Czerwonego
Krzyża in icorpore, wielu sympaty-
ków i życzliwych, no i lekarze Iroc-
kiego lowarżystwa.

Już wszystko gotowe? Ach nie,
jeszcze obrazki Matki Boskiej Ostro
bramskiej i S-go Krzysztola, patro-
na podróżnych. Któreś z dzieci nie-

jsie je do poświęcenia i podaje na
„rączce jeszcze mokre, z wielkimi
kroplami wody. Ża chwilę iizwonek

| ministranta rozpoczyna  nabożeń-
| stwo. Przed ołtarzem kapelan K. O.
| B-u, X. dr. Piotr Sledziewski.

| - Mocdliiiem się jak mogłem, ale
Pan Bóg mi wybaczy, gapiłem się
również, Bo to przecież pierwsze w
kraju. Roe

Więc taka Poradnia to zakryte
6-osobowe auto. Na górze rentgen, w
podłużnej pace z napisem „Do wal-
ki z gruźlicą na wsi”. Z tyłu kufer—
też rentgen. lnne części. Połamanyj
w kawaląlka i poukładany w futera-

łach, jak przyrządy do manicure.
Polkazywali mi później. (W, aucie ro-
zeprzeć się ani sposób. Na dnie paki

— znowu rentgen? — Nie. Mikro-

skop, aparaty ao badania krwi, apa-

raty odmowe, elektrownia, prze-
twornica. Wierzę na słowo, nie będę

sprawdzał,
„Foco elektrownia? — pytam.

Jakiś chłopak mię objaśnia: „Prze-

cież na wsi nie ma elektryczności,
więc oni jeżdżą z własnym napę-

dem. Zamilkiem, tymbardziej, że

ktoś obejrzał się i chrząknął, Słusz-

nie.

Po nabożeństwie przemowa. Na

kazalnicy złotousty X. Kapelan Sle-

dziewski. Zaczął od słów: „ldźcie i

walczcie w lmię moje”. Była to mo-

wa frontowa. W. ciszę tłumu, przy

dalekim odgłosie szumu ulicy pada-

ty hasła bojowe i zachęta kio walki i

stowa wiary, w zwycięstwo. Ww są

siednim. Ikošciele špiewali „Bože, coš

Polskę...”
Potem, X. Kapelan święcił Porad

nię. Szeptał łacińskie słowa błogo-
sławieńsuwa, a mnie się. coś wyda-

wało, że słyszę: Ja ciebie chrzczę w

Imię Ojca i Syna.. i daję Ci na imię

„Zdrowie dla wsi“.

Po nabożeństwie Poradnia wraz

z uczestnikami uroczyście pojechała
na Rost+ @

Žostawili na grobie śliczny wa-
zon z białymi różami,

"B M. K.

(so ET iA A iISTAT ВЬ

ściwych ze względu na miejsce za-

mieszkania, starostw. lub. dyrekcji

policji z .powołaniem się na przepisy

ustawy z dnia Ż2 marca 1929 r., przy

czym prośby o zmianie nazwisk nie

wymagają uzasadnienia. Natomiast

osoby, które posiadają nazwiska o

cudzoziemskim  brzemieniu, mogą

prosić o udzielenie im zezwolenia

na przybranie stosownych nazwisk o
polskim brzmieniu i właściwych pol-
skiemu językowi — na podstawie

przepisów ustawy z dnia 24 paździer

nika 1919 r. i rozporządzenia wyłko-

nawczego z dnia 16 września 1921,  
 



Najlepsi nauczyciele wszystkich
czasów według opinii amerykańskiej

lony przez jednego ze  współczes-,Gdyby: dorosłym osobom dano;
szansę powrotu do minionych lai
szkolnych i pozwolono im na wybór
nauczycieli, czy byliby zdolni wy-
brać mityczny łakultet z 10-ciu sa-
mych „gwiazd“, któreby posiadały
idealne kwalifikacje na nauczycieli?

Ostatnio rektorat pierwszego u-
niwersyłtetu w. Północnej Ameryce—
Uniwersytetu Pensyiwańskiego w Fi
ladelfii, zwrócił się z prośbą o doko-
nanie wyboru takiego idealnego szta
bu nauczycielskiego. Postawione py”
tanie opiewało: „Gdybyś mógł wy-
brać z całej historii świata, z której-
koliwiek dziedziny wiedzy i pracy 10
osobistości, których byś nauczycieli
wybrał?”
Na pytanie to miało odpowiedzieć

przeszło 300 mężczyzn i kobiet. O-
tóż na podstawie otrzymanych od-
powiedzi w zarządzonym konkursie
„zwyciężcami” wyszło 10 osobistoś-
ci, na które padła największa liczba
głosów. Z tych 10 tylko jelden, dr.
Albert Einstein, uchodźca z hitlerow
skich Niemiec, znajduje się wśród
żyjących i zamieszkuje w  Prince-
town. Grupa uczestników konkursu
zgodziła się dalej, że z takim fakul-
tetem, jaki oni wybrali, uniwersytet
byłby instytucją naukową, jakiej do-
tąd świat nie oglądał.

Uniwersytet Pensylwański niedłu
go będzie obchodził swą dwuselną
rocznicę założenia, przypadającą w
roku 1940. „Penn* sięga korzeniami
200 lat wstecz do epoki, kiedy Geor
ge Wihitefield, wieliki szkocki ewan-
gelista, przybył do Filadelfii modlić
się pod gołym niebem. Z subskrypcji
publicznej, jaką przeprowadzono, ze
brane fundusze pozwoliły w roku
1740 zbudować „szkołę dobrączyn-
ną”, aby popularny Whitelfield mógł
kontynować swoje nauki.

Parę lat później, Beniamin Fran-

klin, przyczynił się do wydania bro-
szury; p. t. „Propozycje, odnoszące
się do edukacji młodzieży! w Pensyl-

waniii'. Subskrypcja, będąca wyni-

kiem jego odezwy umożliwiła budo-

wę „szkoły, dobroczynności”, pew-

nego rodzaju Akademii, która roz-

winęła się z Kolegium Uniwersytte-

tu Pensylwańskiego z Beniaminem
Franklinem, jako prezydentem iprze
wodniczącym rady szikolnej,

Aczkolwiek uniwersytety Har-
ard, Wiliam, Mary i Yale, wyprze-

dziły nieco szkołę Franklina, Uni-
wersytet Pensylwański pozostał jed
nałże pierwszą instytucją naukową
w Ameryce. Zasłużona instytucja wy
rosła przeważnie z nakładu pracy
Beniamina Franklina.

Bylo więc zupełnie na miejscu,
jeśli rektorat tego  umiwersytetu
zwrócił,się z ankietą w sprawie wyt-
"boru sztabu profesorskiego.

Dziesięcioma nauczycielami, wy-
branymiz różnych wieków i naro-
dów, Są: $

Sokrates, twórca filozofii moral-
nej wśród Greków, skazany na
śmierć przez przymusowe wypicie
fatalnej cykuty, ponieważ był uzna-
ny „winnym', po pierwsze, zaprze-
czenia uznanych przez państwo bo-
gów i wprowadzania nowych wie-
rzeń, a po drugie, za wprowadzanie
„korupcji wśród młodzieży”.

Platon, wielki ateński filozof, bli
ski przyjaciel Sokratesa i założyciel
pierwszej wielkiej szkoły filozofii w
Grecji.

Arystoteles, wielki filozof grec-
ki, który otrzymał swe wykształce-
nie od Platona i później nauczał w
Ateńskim Liceum.

Wiliam Shakespeare, angielski
poeta, aktor pisarz sceniczny, okreś

ATA AAC TOZOZROEE TANAD EO A  Podziękowanie
Niechaj mi będzie wolnu niniejszym i

tą drogą zložyč serdeczne podziękowania

P. T. Panom Prof dr. Januszkiewiczow.|

naczelnemu ordynatawi Kliniki" Wewnętrz-

nej U. S. B., pp. azystentom Kliniki We-

wnętrznej U. S. B, pp. asystentom drom|

Segalowi i Golczyńskiemu, którzy w czasiej

przebywania przezemnie na klinice jako!

chorego, w wypadku ciężkiego schorzenia |

kamnicy nerkowej, nie tylko zasłużyli so-

bie na głęboką wdzięczność z tytułu swej

wielkiej wiedzy lekarskiej, która przyśpie-|

szyła mój powrót do zdrowia, ale także naj

najgłębszy szacunek zasłużyli, jako ludzie

pełniący swój powołany. zawód, z głębo-

kim pojęciem apostolskiego i człowiecze-

go obowiązku. Stosunek podobny, który

za dewizę sobie przyjęli, do wszystkich pod

ich opieką pozostających chorych, niechaj

nych, jako „znakomity w komedii i
tragedii na scenie“.

Galileusz, włoski astronomi filo-
zoł doświadczalny, matematyk i eks-
pert w grze na lutni, wynalazca me-
chanicznych urządzeń, wspaniały pi-
sarz, wyłlkrywca błędów i autorytet
w wielu naukowych kontrowersjach.

Charles Darwin, angieski przy-
rodnik, autor dzieła „Pochodzenie
rodzajów" i formulator teorii o na-
turalnej selekcji i ewolucji, agno-
styk i humanista.

Isaac Newton, filozof, geniusz
naukowy, człowiek, iktóry odkryłł
zasady ciężkości, gdy jabłko spadło
mu na głowę — według legendarne-
go podania.

Louis Pasteur, chemik francuski,
humanista, wynalazca lekarstwa na
hydrofobię u ludzi i wściekliznę u
psów, ekspert w fermentacji i teo-
riach o bakcylach.

Włoch, Leonardo da Vinci, jeden
z największych artystów wszystkich
czasów.

Na dziesiątym miejscu znalażł się
już wzmiankowany dr. Albgert Ein-
stein, którego teoria względności u-
czyniła głośniejszym, aniżeli wygna-
nie z ziemi ojczystej, Niemiec.

 

, Wynik głosowania był następu-
jący: Arystoteles, 32 głosy; Sokra-
tes, 28; Newton, 25; Platon, 21; Dar
wim, 17; Pasteur, 16; Da Vimci, 12;
Shakespeare, 12; Galileusz, 11 i Ein-
stein 11.

Z Amerykanów nikt nie znalazł
się w grupie 10-ciu, chociaż wielu za
jęło zbliżone miejsca, a mianowicie:
Beniamin Franklin, 7, Charles W.
Elliot, były prezydent uniwersytetu
Harvard, 6; William James, filozow
amerykański i brat powieściopisarza
Henry James, 6. Na liście znalazło
się również szereg prezydentów:
Theodor Roosevelt, 5; Abraham Lin
coln, 2 i Jerzy Washington, 3; na-
stępmie: Basil Gildersleeve, klasycz-
ny scholastyk, 4; Mark Hopkins, e-
dukator i byty prezydent William.
College, 4; William Osler, chirurg,
4; Robert Millikan, fizyk, 3 i E. P.
Cheyney, profesor historii na Uni-
wersytecie' Pensylwańskim, 2.

Powyższa  anikieta, oczywiście,
nie może być brana za ostateczny
sąd nad geniuszami.  Gkyby była
przeprowadzona we Francji, w Pol-
sce, czy w innym kraju, wynik byłby
odmienny. W tym wypadku świad-
czy ona o sierze zainteresowania u-

czestników ankiety.

 

Rozgoryczenie uczniów Polaków
cierpiących niewinnie wskutek oszustw

żydowskich
„Warsz. Dz. Narod.' donosi, ze

Lwowa: Obiegła już
głośna i skandaliczna atera matural-
na, wywołana przez żydowską mafię
Mehrerów. Poza urzędnikiem Kura-
torium mgr. Kazimierzem Raczkiem,
którego usidlał jego „kolega uni-

 

Tak tedy abiturjenci Polacy nie
całą Polskę są zupełnie wmieszani w aferę, szli

do egzaminu pisemnego wyłącznie o
własnych siłach i nie pisali wypra-
cowań na 8 (!) arkuszach, jak to czy-
nili abiturienci żydzi, którzy po-
przednio tematy te za pieniądze

wersytecki', Eliasz Mehrer, nauczy-| zdobylli.
ciel gimnazjalny w Łucku, dochodze-
nia policyjne nie wykryły ani jedne-
go nazwiska Polaka, któryby był
zawikłany w kryminalne machinacje
Mehrerów.

Jest rzeczą ustaloną, że żydzi
abiturjenci zakonspirowali się po
zdobyciu tematów i sprzedawali je
wyłącznie swym współwyznawcom
zarówno we Lwowie, jak i w mia-
stach prowincjonalnych, dokąd w
ostatnich chwilach samochodami te-
maty uzyskane wywozili, byle tylko
handel szedł jeszcze lepiej.

 

Nasi chłopcy pisali zadania sami,
tematów nie mieli, to też unieważ-
nienie matury pisemnej i wprowa-
dzenie drugiego terminu wywołało
rozgoryczenie wśród polskiego spo-
łeczeństwa.

Jeszcze raz nasi chłopcy będą
musieli przeżywać gorączkę matu-
ralną, chociaż w niczym nie narur
szyli obowiązujących przepisów.
"Afera Mehrerów wyjaśnia nie-|

zrozumiałą dla wielu nauczycieli za-
gadlkę, dlaczego żydzi są do egzami-
nów zazwyjczaj „Świetnie przygoto-
wani“.

„Stowo“ contra, Front Ludowy“,
Z.Z.Z. i „Kurier Poranny“

W, grudniu r. ub. były masowo
kolportowane ulotki, zaopatrzone
podpisem redaktora „Frontu Ludo-
wego“ p. Szuryga', ostro atakujące
redaktora „Słowa' p. Mackiewicza,
odsąjizające go od ozci i wiary. Ton
ulotki (był wybitnie agresywny i o-
brażający. Użyto np. w stosunku do
p. Maclkiewicza określenia: „czło-
wiek, którego... nie bije się po
twarzy”.

Za rozpowszechnianie tej ulotki
na terenie Wilna odpowiedzialny był
p. Sztejn, Prezes Kady Okręgowej
ZZ.Z., który w dniu wczorajszym

zasiadł na ławie oskarżonych w Są-
dzie Okręgowym w Wilnie,

wymiku rozprawy p. Sztejn
został skazany na 4 miesiące aresz-
tu bezwzględnego i 500 zł. grzyjwny.
Również w dniu wczorajszym od-

była się w. Sądzie Apelacyjnym roz-
prawa przeciwiko p. Jerzemu Wie-
wiórsikiemu, redaktorowi „Kuriera
Porannego”, oskarżonemu o obrazę
w prasie rdd,. „Słowa” p. Mackiewi-
cza.

Sąd Apelacyjny zatwierdził wy-
rok Sądu Okręgowego w Wilnie,
skazujący red. Wewiórskiego na
2.000 zł. grzywny. (mik).

Aresztowanie mordercy rodziny kolejarza
W. nocy z 30 kwietnia na 1 maja

w osadzie Mosty nad Niemnem. za-
strzelony został 73-letni emerylto-
wany urzędnik kolejowy Wincenty|Wilna.
Cywiński (PKP Wilno), 60-letnia je-
go żona Kamilia i 26-letnia służąca

Pozostawione nieznaczne ślady
naprowadziły na ślad sprawcy mor-
derstwa. Šlady te prowadziły do

W. ciągu tnzech dni policja
wileńska bez przerwyj tropiła zbrod-
niarza. 'Wiczoraj kilku wywiadow-

Jadwiga Plawska. Bandyta po doko-|ców natrafiło na kryjówkę bandyty

naniu ohydnej zbrodni
mieszkanie, a następnie zrabował
więlkszą sumę gotówiki i zbiegł nie
zatrzymany przez nikogo, gdyż dom
śp. Cywińskich znajdował się na u-
boczu i nikt nie słyszał strzałów
zbrodniarza.

Dopiero nad ranem zauważono
zbrodnię. Powiadomiono policję, któ
ra wiszczęła energiczne dochodzenie
i pościg za zbrodniarzem.

 

splądrował|zbiega. Ukrywał się on w jednej z
melin złodziejskich. Policja otoczy-
ła ikryjówikę zbrodniarza i zanim
bandyta zdołał uczynić użytek z po-
siadanego rewolweru został  obiez-
władniony i skuty w kajdanki. Ban-
cytą olkazał się Piotr Rutkiewicz,
bez stałego miejsca zamieszkania.
Zbrodniarza przekazano do dyspo-
zycji władz śledczo- sądowych. (h)

%

Tajne..rzeźnie żydowskie naśprowicji
WILEJKA. Mimo surowe zakazy, nych, wymierzanych za to wykro-

w małych miasteczkach kwitnie taj- czenie. Ostatnio w pow. wilejskim

znajdzie wyraz w mym szczerym „Bóg ża- |ny ubój rytualny, dokonywanyprzez starosta ukarał niektórych niepo-płać”,

Antoni Wojnowski
Czurlony

rzezaków żydów. Stan ten spowodo-
wał zaostrzenie kar administracyj-

prawnych rzezaków obok wysokich
grzywien, takiże bezwzględnym a-
resztem do 1-$o miesiąca,

'|występem Stefana

JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?
W. dalszym ciągu pogoda słoneczna. W

dzielnicach zachodnich lekka skłonność do
burz.

Bardzo ciepło.
Słabe wiatry

południowe.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Za duszę ś. p. ks. Biskupa Ło-

sińskiego dn. 5 maja o godz. 10 J. E.
ksiądz Arcybiskup - Metropolita
Wileński ddprawi żałobne nabożeń-
stwo w Bazylice Metropolitalnej za
duszę ś. p. kks. Augustyna Łosińsikie-
go, Biskupa Kieleckiego, na które
zaprasza kolegów, znajomych i przy
jaciół oraz wszystkich wiernych Wi-
leńska Kapituła Metropolitalna.
Jako delegat Kapituły Wileńskiej

na pogrzeb Biskupa Losiūskiego
wyjechał ks. Prałat Franciszek Wo-
łodźko.

— Msza św. sodalicyjna, W dniu
Wniebowstąpienia Pańskiego o g.
9-ej rano w kaplicy Matki Boskiej
Ostrobramskiej odbędzie się ogólno-
sodalicyjna Msza św. Wszyscy
członkowie sodalicyj wileńskich są
proszeni o przybycie na nabożeń-
stwo w odznakach sodalicyjnych.

Z MIASTA.
— Przyjazd do Wilna wicemini-

stra Oświaty. W dniu 3 maja o godz.
22.30 przyjechał do Wilna wicemi-
nister Jerzy Ferek Błeszczyński,|

— Środa literacka, Dnia 5 bm.
znany krytyk i współpracownik
pism p. Bolesław Miciński z War-

interesujący odczyt
rzeczywistości w

południowo-wschodnie i

I,szawy wygłosi
ipt. „Deformacja

As TNST TARCZENIKONTS

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Go-

ścinne występy Steiana Jaracza z zespołem

teatru „Ateneum*, Dzisiaj o godz. 8.15 po-

wtórzenie ostatniej nowości repertuaru,

znakomitej komedii - satyry A. Birabeau
„Woźny i minister” — jednej z najlepszych

i najweselszych widowisk warszawskiego

teatru „Ateneum“ z udziałem Stefana Ja-

racza, Stanisławy Perzanowskiej, w dalszej

obsadzie pp.: Pośpiełowski, Kryńska, Ka-
mińska, Polakówna,  Łuszczewski, Daniło-

wicz, Maniecki, Orlicz, Żelski, Reżyseria
St. Perzanowskiej, dekoracje i kostiumy

prof, Wł. Daszewskiego. Wczorajsza pre-

miera tej świetnej komedii, odegrana przy

szczelnie zapełnionej widowni, wróży dal-
szy olbrzymi sukces ostatnim występom ge-

nialnego aktora Stefana Jaracza. :

Zmiżki i kupony zniżkowe nieważne.

— „Szkoła żon* arcydzieło Moliera, z

Jaracza w wielkiej

kreacji roli Arnolfa zostanie odegrana tylko

raz jeden na popołudniowem  przedstawie-

niu, po cenach zniżonych jutro.

— Nowa premiera komedia „Złoty wie-

niec” znajduje się w przygotowaniu zespołu

teatru pod reżyserskim kierunkiem Wł.
Czengerego.

— Teatr muzyczny „Lutnia“
hinduskiego baletu „Menaka“, iś i jutro

teatr „Lutnia* gościć będzie/światowej

sławy balet hinduski „Menaka'”. Ze wszyst-

kich stolic Europy gdzie balet ten występo-

(wał, dochodzą do nas głosy prasy entuzja-
styczne. Balet 'ten, oprócz swych wysoce
cennych zalet choreograficznych, wprowa-

dza nastrój wprost niesamowity, dzięki

swym hinduskim melodjom, wykonywanym

na swoistych instrumentach.

— Recital Witolda
„Lutni“, Jak było do przewidzenia recital

tegorocznego jubilata konkursu im. Fr. Cho

pina, zapowiedziany na 7-go maja W. Mał-

cużyńskiego, obudził powszechne zaintere-

sowanie,

— Feodor Szalapin w Sali Miejskiej.

(Kino „Mars”). W poniedziałek dnia 10

maja o godz. 8.30 wiecz. jedyny rewela-

cyjny koncert Feodora Szalapina. Bilety

do nabycia od 12-ej w kasie.

Z za kotar studio

RADIOWY DZIENNIK PORANNY.
nadawany będzie o godzinie 7-ej rano.

Z dniem 4 maja wprowadzona zostaje

zmiana do programu porannego audycyj

Polskiego Radia. Dziennik, który do tej

pory nadawany był o godz. 7.15 przenie-

siony zostaje na godz. 7.00 rano, a „Parę

informacyj' odczytywane będzie o godz.

715. Zmiana ta utrzymana będzie nadal

w programie letnim, rozpoczynającym się z

dniem 30 maja.

MAŁO ZNANE SZCZEGÓŁY

z wyprawy kijowskiej — przez radio.

W cyklu odczytów wojskowych będą
Imogli usłyszeć radiosłuchacze interesującą

prelekcję dn. 5 maja o godz. 17.00. Gene-

rał Tadeusz Kutrzeba autor książki p. &

„Wyprawa kijowska w 1920 r." i uczestnik

wyprawy,  rozporządzając bardzo cieka-

wymi i nieznanymi ogółowi materiałami,

zajmie audytorium radiowe tematem wy

„prawy kijowskiej.

Występy

 
Małcużyńskiego w |
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Kronika wileńska |
sztuce', Wistęp dla wiszystkich. Po-
czątek o godz. 20.15,
—  Masowy wzrost eksmisyj

mieszkaniowych w Wilnie, W ostat-
nim miesiącu eksmisje mieszkanio-
we w Wilnie poważnie wzrosły, W,
ciągu kwietnia wyeksmitowano 47
rodzin. Wyeksmitowanym z opieką
pośpieszył Wydział Opieki Społecz-
ńej zarządu miasta, na wynajęcie
nowych mieszkań  asygnując 1000
złotych.

W. maju eksmisje nie ustały i co-
dziennie niemal eksmituje się po 5 i
więcej rodzin. (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Miejskie schronisko turystycz-

ne. W, pawilonie po-wystawowym w
ogrodzie po-Bernardyńskim otwarte
zostało miejskie schronisko  tury-
styczne. Jest ono obliczone na 300
osób. (m)

— Nowa jezdnia ul. Trockiej.
Zarząd miejski ukońkzył układanie
nowej jezdni przy ul. Trockiej. Cała
jezdnia od ul. Dominikańskiej do ul.
W. Pohulanka ułożona została no-
woczesną kostką kamienną. Na za-
brukowanie ul. Trockiej zarząd
miejski wydatkował około 90 tys.
złotych.

Otwarcie ul. Trockiej dla ruchu
kołowego nastąpi w końcu bież. ty-
godnia. (h) °

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicji Mariańskiej

Akademików powiakiamia,
6 Ibm. (czwartek) odbędzie się o
godz. 17-ej (punktualnie) zebranie w
lokalu własnym. Obecność czton-
ków konieczna.

O godz. 18-ej odbędzie się zebra-
nie dyskusyjne w Domu Sodalicyj-
nym (Zamikowa 8) z ref. sod. Emila
Łukaszewicza pt. „Polityka“ aka-
demickich  owganizacyj religijnych.
Na zebranie dyskusyjne zarząji za-
prasza członków Akademickiego
Koła Misyjnego, „Odrodzenie”  Ju-
wentus Christiana.

— Akademicki Komitet Zbiórki
na „Dar Narodowy 3-$go Maja“
zwraca się z prośbą do wszystkich
organizacji  alkademickich, które
brały udział w kolportażu nalepek,
do wzięcia udziału w kolportażu że-
tonów w dniu 6 maja rb.

Zbiórka kkwestarzy w dniu 6 ma-
ja o godz. 9 rano w lokalu Zarządu
Centralnego P. M. S. ul. Wileńska
23 m. 9.

SPRAWY SĄDOWE.
—Proces zakonu 00. Dominika-

nów z zarządem miasta, W związku
z procesem zakonu Dominikanów o
zwrot klasztorowi objektów, ongiś
należących do zakonu, gdzie obec-
nie mieszczą się biura zarząliu mia-
stą Wilna, w dniu wczorajszym ko-
misja sędziowska S. O. złustrowała
wszystkie objekty mależące do za-
konu. Proces odbędzie się w ciągu
lata rb. (h)

*
SPRAWY WOJSKOWE.

— Przegląd poborowych rocz.
1916. Dziś do prześlądu stają pobo-
rowi rocznika 1916 z nazwiskami
rozpoczynającymi się na literę Bi C.

Przegląd odbywa się w lokalu
przy ul. Bazyliańskiej 2. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— 10-lecie Stowarzyszenia Ko-

biet Katolickich par. ostrobramskiej.
Dnia 6 maja (czwartek) Stowarzyr-
szenie Kobiet Katolickich parafii
ostrobramskiej będzie obchodziło
10-tą rocznicę istnienia Stowarzy-
szenia. W] dniu tym J. E. ks. Arcy-
biskup Romuald Jałbrzykowski od-
prawi na intencję Stowarzyszenia o
godz. 8-ej Miszę św. w kaplicy Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej.

OSOBISTE.
-— Wyjazd z Wilna wicedyrekto-

ra P, K. P. inż. Mazurowskiego.
W dniu 2 bm. opuścił Wilno były
wicedyrektor Kolei Państwowych
inż. Stełan -Mazurowslki, wraz z

małżonką. Na dworcu kolejowym
odjeżdżających żegnało grono inży-
nierów kolejowych i inni najbliżsi
współpracownicy jako też przedsta-
wiciele Ikiorporacyj akademickich,
Wyjazji Jego z Wilna wywołał uczu

cie szczerego žalu. Pan Mazurow-
ski pozostawił niezatarte, miłe

wspomnienie wśród wszystkich, któ-
rzy się z mim stykali na Wileń-

szczyźnie, a takich jest bardzo

wielu.

KRONIKA POLICYJNA.
— Pobity przez żydowskiego wyrostka.

Z. Apatow (Subocz €-a) przechodząc wczo-

raj ulicą Subocz zestał bez przyczyny u-

derzony pięścią w oko przez wyrostka ży-

dowskiego w wieku lat 15—16. Policja po- szukuje napastnika (h) 3 Z

że dnia.

a

я

 



CINE
Dziś premiera! |

Największa se sacja XX wieku!

Zaginione miasto
W rol.
gł. wililam Boyd

Tysią e statystów УЕ
Kradł mózgi ludzkie i tworzył z nich „LUDZI — OLBRZYMÓW"

Nad prodram: dodatki. :
 

Dziś Najpotęż-
niejszy film doby

obecnejHELIOS

 

Reż. mistrza Franka Lloyda
Na czele potężnej obsady

CZAROWNICA z SALEM
Claudette COLBERT „(,Ę759 мас

28 odtwčrcėw rėi gičwnvch. Procesy „czarownic“— Histeria tłumów. —
Romans zbiega I „wiedźmy* Nad program: Atrakcje I aktualia.
 

Polskie Kino

Światowid

 

Dziś triumf przemysłu fiimewegol Najnowsza produkcja 1937 r

„SONATA KREUZEROWSKA“
wg. głównej powieści LWA TOŁOSTOJA. wielki film wystawowy z życia arystokracji
rosyjskiej, w mistrzowskim wykonaniu artystów; Lil Dagower, Peter Petersen

i A. Schoenhals-

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - INSTALACYJNA

„B U D
DZIAŁ BUDOWLANY

OwA*
DZIAŁ ELEKTRO-TECHNICZNY

DZIAŁ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY.
Porady prawno - techniczno - budowlane. Projekty, koszterysy, nadzór tech-

niczny. Terminowe kopiowanie planów i rysunków na rotacyjnej kopiorce
elektrycznej.

uL Zamkowa 18

 

dobie rekordów,

 

poleca

W. JUREWICZ«arzs-isw wisi
ы !НОИ 

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 male po-
koje, kuchnia i przedpokój, dla bezdzietnę-
go starszego małżeństwa, lub emerytowa-
mego. Przy ul. Finnej, Lewy-Żołnierski 2-a.

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

W.DOMU Nr.6 PRZY UL. GIMNAZJALEJ
(obok Sądu Okr. i Gimn, Orzeszkowej)
wynajmują się świeżo odremontowane 4
pok. mieszk. ze wszelkiemi wygodami.

rr ZEŚLEAh„Wino Z TO ŻE

Nauka
INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-
ohalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium

s
STUDENT 0. $. В. fachowy korepetytor,
udziela lekcyj z matematyki, fizyki i che-

mii. Ceny przystępne. Zarzeczna 7—5.

MBANS ATADACEWA ND RS CT

Leiniska
LETNISKO mnowowybudowaae, w okolicy
Szumska w lesie sosnowym nad rzeką Wi-
lenką w ładnej okolicy tanio do wynajęcia.
Adres i warunki w Adm. „Dz. Wil”, — 864

LETNISKO przy kolei z utrzymaniem. Las
sosnowy. Od Wilna 40 minut koleją, tu-
dzież organizuje się komplet chłopców w
wieku 9—14 lat pod fachową opieką, oraz
w  Druskienikach na Pogance pokoje z

 

  

 

 

W zawrotnym tempie życia

bije wszystkie rekordy
kto dobrze czas liczy |

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE

telefon 25-23

ašiššdkėiis. 101
zdobyczy — 3 | Sz

 

 

CZYTAJCIE
| ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ

| NARODOWĄ

Lokale

DUŻY LOKAL Z SALĄ do wynajęcia w
pobliżu ul. Mickiewicza. Sala, trzy pokoje,

dwie alkowy, duża szatnia. Lokal przydat-

my na siedzibę stowarzyszenia, lub na

większy warsztat, może być szopa na

garaż. Dowiedzieć się w admin. „Dziennika

Wileńskiego”.

 

 

Fraca poszukiwana

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
i prywatną pnzyjmuje dyżury oraz wykonu-

je wszelkie zabiegi pielęgniarskie, Poważ-
me referencje. Wilno, ul. Wiłkomierska
Nr. 3 m. 8 vis A vis Kościoła Św. Rafała.

 

 

PILNOWANIA mieszkania lub na przycho-

dzącą poszukuje kobieta uczciwa, pracowi-
ta. Adres w adm. „Dz. Wil.".

 

DOZORCY -PALACZA,  dozorcy-furmana,
lub portiera poszukuje mężczyzna, wiek
średni, żonaty, bez dzieci. Posiada dobre

świadectwa. Garbarska 9—10. 895

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
21 u Kaczyńskiego.

RUTYNOWANA, inteligentna, miłej po-
wierzchowności pokojowa wyjedzie na se-

  utrzymaniem. Informacje: Wilno, Zawal-

na 1 m. 1. 926

®

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

Fėly i„ATY i[©
Lal, który zjawił się jak z pod

ziemi, pochwycił bez wahania stra-
szną łapą. Gliyby chybił, zwierzę jed
mym zamachem byłoby mu wyszar-
pnęło bok. Ale miał szczęście. 'Przy
trzymał łapę w silnych rękach póki
się nie wwolniłem. Wtedy popatrzył
na mnie wilgotnymi oczami, tak jak-
bym ja tylko zaznał niebezpieczeń-,
stwa.

Spojrzałem na niego i rzekłem:
— Dziękuję, Lal. !
Jakbyj się trochę zdziwił, Na,

Wschodzie panowie nie dziękują słu|

gom. Lal nawet się odrobinę zgor”|
szył, ale był ogromnie dumny. Mimo

to jedział głosem spokojnym i.
błagalnym tylko tyle: S

— Sahib taskaw więcej uważać,

Lal nie chce straciė swojego sahiba.|

Ja także nie chciałem stracić La|

la. Całe lata podróżowaliśmy razem,|

na oko pan i sługa, w gruncie rzeczy

przyjaciele. Ta przyjaźń, narodzona|

w gorącym iblasku słońca przed pta-|

sim bazarem Atola Acoolego, nie|

 

>DMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 tam.) 40 gr.

<mowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty sa wierez

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

83

azury”
mogła szczeznąć nawet wtedy, gdy
długa ręka Wisznu sięgnęła zhima-
lajskich chmur.
W roku 1927 zrłobyłem między

innymi okazami dwa piękne słonie

— samice — dla Golden Gate Park

w San Francisco. Herbert Fleisch-

hacker zamówił je przed rokiem pod

wierzch do dziecinnego parku. To

znaczy chodziło o szczególnie oswo-

jone i potulne zwierzęta, które na-

dawałyby się do moszenia palanki-

nu.

Dostawiłem je na miejsce z pomo-

cą Lala. Ale okazało się, że nikt z

obsługi parku nie miał pojęcia o ob-
chodzeniu się ze słoniami, wobec

czego Fleishhacker zapytał, czybym

się nie zgodził pożyczyć mu którego

ze swoich ludzi, póki ktoś z miejsc

wych nie nabędzie odpowiedniej

wiprawy.
Zwrócił.em się do Lala.
—Sahib chcieć ja zostać? — za-:

pytał.
Dotąd zawsze dostarczeniupo

w
10SALA MIEJSKA

(KINO „MARS:Ostrobramska 5 1 o godz. 8.80 wiecz.

SZALAPIN
poniedziałek
maja 1937 r.

piešni i romanse.

od godz. 12-ej d6 5-ej p. p.

 

Nieodwo-
łanie

ostatni.
dzień

Kolosaine

NO20000. 00044404404
į Pomóżmy
$ BLIŹNIM
141000009006000000000

PORZUCONA
przez męża z dwoj-
giem dzieci 1'/: roku
i 8 lat, bez żadnych
środków do życia
prosi o jakąkolwiek
pomoc. J. Jasińskie-
go 1—12 Witko Emil-
ja lub do adm. „Dz.
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DLA KILKU
bardzo ubogich stu-
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ul $-to Jańska 6
tel. 22-35,

ność
Zamkowa 8.  

  

Zguby
PIES WILK, młody, duży, maści szarej, z
rzemienną obrożą ma szyi przybłąkał się.
Odebrać: Bukowa 32—4, Po trzech dniach
uważam za własność.

I --7— — EESETZO

Kupno i sprzedaž
DOM Z OGRODEM przy ul. Popowskiej
10 sprzedam okazyjnie. Wiadomość na
miejscu.

 

 

27 HA ZIEMI z budynkami i inwentarzem,
4 klm. od Jaszun i 25 klm. od Wilna do
sprzedania. Informacji udziela Bank Wła-
ścicieli Nieruchomości, Wilmo, Mickiewi-
cza 22. 892

SKLEP spożywczy do sprzedania Wileń-
ska 52. 907

JAMNIKI młode, rasowe, francuskie, tanio
908

WILLA-DOM nowowybudowany w Jerozo-
limce, ogród owocowy, ziemi 2 ha na bu-

dynek gospodarczy, piwnicę, kurnik i t. p.

z długiem B. G. K. sprzedam tanio. Dow.
Tomasza Zana 23-b m. 3.

wrotem do Indyj i zastawalem w Oc-
tram Ghat, czekającego ma mój

okręt.
W. oczach Lala odmalowała się

sahib?

Bardzo byś się przy dał, gdybyś zo”

stał parę miesięcy, ale zostawiam ci

swobodę wyboru.
Szarpał chwilę swoją chutię,

wreszcie powiedział spokojnie.

— Barazo dobrze. Chcę ze sło-

niami — i z sahibem.

Został wciągnięty na listę płacy,

sypiał w parkowych zabudowaniach

i uczył dwóch ludzi obchodzenia się|

ze słoniami. Ja tymczasem „odiwio-

złem do Chicago i Nowego Jorku

zwierzęta, przeznaczone dla tych

miast, W, Chicago otrzymałem depe-

szę, która gprzaraziła mnie więcej,

iż bo okazałem. Lal Bahuda ciężko

 

 
 

  

 

'lem telegraticznie, polecając umieś-

„cić go w szpitalu i otoczyć jak naj-

‚ Mój przyjaciel — mój

ajdroższy przyjaciel! Odpowiedzia-  staranniejszą opieką.
Nim się załatwiłem ze wszyst

kim, upłynęły dwa tygodnie, nim za-|

jechałem (do San Francisco — je- zywa się chutia i gra w życiu Hindu-

 

dentek, głodujących i
środków do 1-

trzymania prosi о ®-
branie, obuwie i żyw

Caritas ul.

ynlonatyczna io
powodzenie

Gięłda warszawska
z dn. 4, V, 87.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 290.10 - 290.82
Londyn 26.11 26.18
N. J. czeki 527'|, 529'|,
Paryż 23.85 23.91
Praga 18.40 18.45

Akcje:
Bank Polski 102.00 101.50
х Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 66.00

” ” ” „ 65.25
5 proc. konwersyjna 59.00

„„ kolejowa
„ dolarowa 5350 kupon 1017

premj. dolarowa 40.00 40 40
„ Stabiliz. 368.00 kupon 9.33
„  konsolid. 54,25 53,50

waluty:
Dol. amer. 528 i pół 526

| Marki. niem. 123.00 121.00

Giełda zbożowo-towarowa

i iniarska w Wilnie
z dnia 4 V. 37.

Ceny za towar średniej handlowej ja-

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

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg

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

szych ilościach.

L
R
A

a

| W stotych:
Žyto I stand. 696 g/l *) =
Żyła IectandR GZOśi | e as
Pszenica I stand. 730 gl") 3100 — 31.50
Pszenica II stan. 710 g/l*) 3025 — 30.75
Jęczmień I stand. 2

678/673 gl 23.50 — .
Jęczmiet II stand. 649 $/1 22,50 — o
Jęczmień III stand.

620,5 g/l 21.75 — 2225
Owies I stand, 468 g/l 21:75 — - 22,25
Owies II stand. 445 @1 20.75 — 21.25
Gryka 610 g/l 27.50 — 28.00
Siemię lniane b. 90%/ £-00
wag. stoo, zał. = =>
Len trzep. stand. Wolo-
tyn b. I sk. 216.50 1840.00 — 1900.00
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. I sk, 216.50 — —
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 SA =
Len trzep stand. Traby b.
I sk, 216.50 1820.00 — 1860.00

Len cresany Horodziej b.
1 sk. 303.10 2060.00 — 2100.00
Kądriel Horodziejska b. i
sk. 216.50 1700.00 — 1740.00
Targaniec moorony asor-
tyment 70/30 1100.00 — 1200.00

*) Prry ulgowych taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyte i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżań
200 klm. ;

REKLAMAW „DZIENNIKU WILENSKIM“

JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM POWODZE-

NIA HANDLU  CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. 
zwierząt na ląd wysyłałem go z po- szcze cztery dni. Udałem się z po-, sa naldzwytozaj

śpiechem do szpitala. Lal leżał na |
łóżku chudy i wynędzniały. Cudne, |
wielkie oczy zapadły się w go, Koś
ciste, brunatne ręce zaciskały się na

bolesna rozterka: — dzieci!? — czy,białym prześcieradle, Na mój widok

oczy zajaśniały, jakby w nich roz-

czyły się wielkie łzy.
— O, sahib — sahib — bądź ła-

skaw powiedzieć memu sahib nie ob
ciąć moje włosy!
Usiadłemna skraju łóżka.

Ia Nikt ci nie obetnie włosów,

— O, tak, sahib. Oni próbować
ja walczyć. Walczyė wiele dni, ra-
tować moją chutię!
— Teraz nic ci nie zrobią. Lal.

Jestem przy tobie. Nie trap się.
— Dobrze, sahib.
Spojrzał ma mnie łagodnie, potul-

nie jak pies, i usnął, jak się później

dowiedziałem, pierwszym mocnym.
snem od początku choroby.

Powiedziano mi również, co było
z tymi włosami. Każdy Hindus nosi

na czubku głowy długi pęczek wło-

sów choćby poza 'tym zgalał całą

czaszkę. Kitka ta, grubości ołówka,

długości trzech — czterech cali, na-

Feodor
w programie: arie operowe,

Bilety do nabycia w Sali Miejskiej f

   4
dla ZieloneŚwiątki
ZONE a

ZASTĘPCA: „REPREZENTANT*,
WILNO, WIELKA 30.

Niezrównana książka z przepisami Dra A.
QOetkera pt. „Dobra gospodyni piecze sa-
ma“ jest do nabycia we wszystkich skle-
pach kolonialnych, księgarniach i u nasze-
go zastępcy. Cena obniżona 30 groszy.

 

Polskie Radio Wilno
Środa, dnia 4 maja,

6.30 Pieśń, Gimnastyka. Muzyka. Dzien-
nik poranny, Audycja dla poborowych. In-

formacje i giełda rolnicza. Muzyka poran-
ma. Audycja dla szkół. 11.30 Audycja dla
szkół. 11.57 Sygnał czasu ihejnał. 12.03

Zespół Pawła Rynasza. 12.40 Dziennik po-
łudniowy. 12.50 Szukam  letniska — poga-
danka. 13,00 Popularna muzyka. 15.00 Wia-

domości gospodarcze. 15.15 Płyty. 15.25 Ży-

cie kulturalne. 15.30 Codzienny odcinek
prozy, 15.45 Muzyka: operetkowa. 16.10
Zagadki muzyczne — audycja dla dzieci

starszych, 16.30 Chór akademicki, 17.00

Wyprawa Kijowska 1920 r. — odczyt, 17.15

Łódzka orkiestra Sal. 17.50 U wytwórców

dzbanków i zwierzątków w lłży — poga-

danka. 18.10 Wiadomości sportowe, 18.20

Skrzynka muzyczna prowadzi Stanisław

Węsławski. 18,30 Fragment z książki Ko-

lankowskiego — Poiska Jagiellonów. 18.40

Płyty. 18.50 O przyszłości wiejskiej dziat-

wy — pogadanka. 19.00 W sklepie z za-

bawkami — opowiadanie. 19.20 Koncert

solistów: Jan Markiewicz i Ignacy Stołow.

20.35 Chwila Biura Studiów. 20,45 Dziennik

wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna, 21.00

Koncert Chopinowski w wyk. Jana Ekiera.

21.30 Robert Schumann: Kwintet fortepia-

nowy Es dur op. 44. 22.00 Muzyka tanecz-

na. 22.55 Ostatnie wiad. dzien rad. 23.00

Tańczymy. 23.30 Zakończenie programu.

  

 

azuki“

Popierajcie

handel i przemysł

chrześcijański

KIESEARAGESORO LESŁEAC
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doniosłą rolę. Bo gdy
Hindus umiera, bóg Wisznu może
sięgnąć ręką na dół i za chutię wciąś
nąć duszę do nieba. 3

Lal stoczyt o swoją chutię szla-
chetną walkę. Słaby i chory, bory-
kał się z pielęgniarkami i lekarzami,

— Sam postanów — rzekłem. — błysły lampy, a po policzkach sto-' którzy przypuszczali, że ktoś strzy-
gąc mu włosy, zostawił długi czub
na wierzchołku dla żartu. Próbowali
mu go uciąć nie raz i nie dwa razy,

ale dzika zaciętość Lala zwycięży-
ła. Zachował swoją chutię do końca.

Mówiłem o nim z lekarzami. In-
teresowali się nadzwyczajnie jego
stanem. Lal dostał rzadkiej 'dżunglo-
wej choroby, która była dla nich no-
wością. Przez szereg tygodni prze-
prowadzali wszelkie próby, ale gdy
napomiknęli o operacji, postawiłem
veto.

—Czy wiecie, w jakim celu go
operować? — zapytałem.

Nie wiedzieli.
— Więc nie ma o czym gadać.

Za bardzo cenię tego oddanego słu-
gę, żeby go wam darować jako o-
biekt studiów nad chorobami tropi-
kalnymi. 
  

(D. c. n.)

1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, s odnoszoniem do domu lub przesyłką pocztową sł. 2 gr. 50. kwartniałe zł, 7 gr. 50, zagranicą sł, 6—

Komunikaty sł. 1-— ка mm. jednoszp.,

druku 30 gr. Za ogłowieaia cyfrowe | tshciarrozne o 25*/e drożej. Dla pozaukujących pracy S0%s zniżki.

robie prawo amiazy termiau sruku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń РСО

 

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Diukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1.

GEAR:
K „0
A |,a

za

   

  

Odpowiedzialny Redak

nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym se
Administracja  sastrzega

tor: STANISŁAW  JAKITOWICZ,

|
|
|

  


