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ANARCHIŚCI NA PROWINCJI „demokratów Carnobera dokonano
CERBERE 7.5. W dniu wczoraj-|Zamachu i ciężko go zraniono,

szym w mieście Figueras, położo- Przed konsulem ZSRR w Barce-

nym o 25 klm. od $ranicy anarchiści lonie ustawiono silne straże wojsko-

wspomagani przez część milicjan-|W”
tów, którzy znajdowali się w garni- "Opanowane przez anarchistów
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Gdy Cię pociąga urok powietrza i słońca!
, CHCESZ UŻYĆ LATA W 100% — UBIERZ SIĘ ODPOWIEDNIO:

w letnią jedwabną bluzeczkę, modny szlafroczek, bieliznę, koszulkę sportową, lekki cienki
o różnych odcieniach płaszcz impregnowany od zł. 28.—nieprzemakalny, сrękawiczki, poń-
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zonie fortecy przybrzeżnej San Fer-

nando owładnęli miastem.
W. miejscowości Gerone, położo-

nej o 60 klm. od granicy, żywioły

skrajne zagarnęły również władzę

w swe ręce.

GENERALITAD PRZEGRYWA.

CERBERE 7.5. Według wiado-
mości z Katalonii, sytuacja Genera-

litad znacznie się pogarsza. Walka,

która w dniach 4 i 5 maja ogranicza

|wobec poczynań anarchistów. Przy-

czołgi krążą po drogach, prowadzą-
cych do miasta i utrudniają komuni-
kację. Gen. Pozas, który ogłosił stan

wojenny, jest całkowicie bezsilny  
słane z Walencji oddziały wojskowe PARYŻ 7.5. Agencja Havasa do-

stawiają bierny opór i odmawiają nosi z Nowego Jorku o strasznej

strzelania do anarchistów. | eksplozji na transatlantyckim  ste-

; Irowcu „Hindenburg“ w czasie 1а90-\

wania w Lake Hurst. Z niewyjaśnio-

nych dotąd przyczyn w chwili, gdy

jsterowiec zbliżał się do wieży, gdzie

miał zakotwiczyć się, nastąpił wy-

buch i sterowiec stanął w płomie-

|
CAŁY PAS GRANICZNY |

W RĘKACH ANARCHISTOW |

PARYŻ 7.5. Mimo, że delegacja

rządu katalońskiego w Paryżu roze-

Straszna katastrofa „Hindenóurga”
Eksplozja i pożar sterowca. Śpłonęło około 40 osób

zwykle umocowywano. Obaj do-: „Hindenburg“ miał odlecieć
wódcy statku kpt. Pruss i kpt. Leh- powrotem do Eg o ašinis, :
man doznaliciężkichpoparzeń, |więc wkrótce po wylądowaniu w

LONDYN. 7.5.Z Nowego Jorku Ameryce. Pasażerowie, którzy przy-
nadchodzą szczegóły straszliwej ka-, byli, byli przerażeni, spostrzegając
tastrofy. > ; л zamiast sterowca płonące szczątki

Szczegóły te nie są jeszcze kom-; Zeppelina. Większość pasażerów
"=Amway ei WE zamierzała udac się na uroczysto-

plozji stanął w|ścik j
płomieniach, był tak straszny i trwał ННЕ ЗЕН ła się jedynie do Barcelony, toczy|siaia w dalszym ciągu do prasy u-

się obecnie i na innych obszarach.| spakająjące informacje na temat

Oddziały wojskowe przybyłe z Wa- rozwoju sytuacji w Barcelonie, gdzie
lencji natknęły się w pobliżu Tor- życie po kilkudniowych walkach u-
tosa na dość silne oddziałybuntow-. licznych wracąć ma stopniowo do

ników, które usiłowały im  zagro- normalnego toku, to jednak dzienni-

dzić drogę. Rozpoczęła się zaciekła ki paryskie publikują nadal inior-
walka, której wyniki nie są znane. macje z Perpignan stwierdzające, że

Wiadomość 0 śmierci członkakonflikt między rządem  barceloń-

tymczasowej rady Generalitad prze- skim a anrchistami przeniósł się wy

wódcy socjalistycznego Sese po- ražnie ze stolicy Katalonii na pro-

twierdza się. Został on zamordowa-| wincję i ogarnął właściwie całą Ka-

ny przez anarchistów. jtalonię. Pograniczne posterunki hisz

pańskie na granicy francuskiej , któ-

re zostały ostatnio obsakizone przez

gwardię cywilną dostały się w ręce

 

 

WALKI ULICZNE

niach. Płonący Zeppelin runął na

ziemię z ogłuszającym hukiem. Zor-

'ganizowana natychmiast akcja ra-

tunkowa napotyka na wielkie prze-

(szkody, gdyż niemożliwe jest zbliżyć

się do palących się szczątków ste-

rowca.
Zeppelin przybył do Nowego Jor-

ku z dwunastogodzinnym opóźnie-

niem, mając na pokładzie 100 osób

'w tym 39 pasażerów i 61 członków
załogi.

| Katastroia nastąpiła o godz. 19.15

jwedłu$ czasu miejscowego t. j. oko-
ło godz. 1-szej czasu środkowo-eu-

'ropejskiego.
|  Sterowiec „Hindenburg* odbył
dotychczas szczęśliwie 20 podróży

|ponad Atlantykiem.
| LAKE HURST, 7.5. Jeden z iun-

tak długo, że nie można było przez
kilka godzin zbliżyć się do miejsca
katastroty.

Katastroia nastąpiła w chwili,
gdy „Hindenburg“ między 6.30 a
'1-ą przed wieczorem, wedle czasu
amerykańskiego, przyczepiany był
do masztu, a pasażerowie mieli za
chwilę wysiadać. Niewątpliwie eks-
plozji było kiłka i następowały one
jedna po drugiej, w odstępach cza-
su, ogarniając coraz to inne części
sterowca piomieniami.

Około 9-ej wieczorem, wedle
czasu amerykańskiego, a więc po
przeszło 2 godzinach po eksplozji
nastąpiły jeszcze 3 eksplozje. Ukoło
10-ej wieczorem, czyli o drugiej nad
ranem wedle czasu europejskiego,

SARAGOSSA 7.5. Według wia”| „narchistów. Cały pas długości 550 kcjonarjuszów, zatrudniony na lot- szczątki sterowca stanowiły jeszcze

domości, nadeszłych z Katalonii, na im od granicy francuskiej w stronę nisku, znajdował się w chwili eks- morze płomieni. Fakt, że pożar był

36 OFIAR KATASTROFY
,LAKEHURST 7.5. Ogólna liczba

oliar w katastroiie „Hindenburga
wynosi 34 osoby, przy czym zwioki
6 osób nie zostały dotychczas odna-
lezione. 64 pozostatych przy życiu
jwiększość leży straszliwie poparzo-
na w szpitalach małych miejscowo-
ści sąsiadujących z Lakehurst.

Ż nastaniem dnia żoinierze prze-
szukiwali w dalszym ciągu szczątki
aerostatku, z których unosił się
jeszcze dym.

Równocześnie rozpoczęła bada-
nie komisja śledcza. Tłumy cieka-
wych, pragnących się udać na miej-
sce wypaaku, zostały po drodze za-
trzymane przez kordony wojskowe.

Kapitan „kindenburga* Lehmann
znajduje się w szpitaiu. Są tylko
małe nadzieje utrzymania go przy
życiu.

ulicach Barcelony toczą się dalszej

walki uliczne. W mieście Ataraza-
Barcelony znajdować się ma całko-

wicie w ręku anarchistów. Normalna

plozji obok wieży, do której bywał tak intensywny, przypisują motorom
umocowywany  Žeppelin. Twierdzi Diesia i smarom, które używane Stan zdrowia leżącego w tym sa-

nas pod Barceloną osadzono w wię-

zieniu licznych sympatyków rządu

katalońskiego. Na przewódcę socjal-

 

PARYŻ 7.5. Wobec ogłoszenia

przez rząd zakazu pochodów  pu-

blicznych w. nadchodzącą niedzielę

z okazji obchodu święta Joanny

d'Arc, w którym to idniu organizacje

marodowe manifestują przed pom-

nikiem Joanny d'Arc na placu Pira-

Książę Windsoru po ślubie wyjeżdża do Afryki
PARYŻ 7.5. Zamek w Cande, o-,  Adiutant księcia oświadczył

blężony jest przez rzesze dzienini-|wczoraj dziennikarzom, że książę

karzy i fotograłów, przeki którymi|Windsoru zamierza pozostać+w Can-

AS, ; й on, iż „Hindenbur$* w chwili kata- były dla pędzenia tego motoru.

komunikacja kolejowa między Fran- jstroty znajdował się najwyżej na wy- S tikėjo > am že
cją i Barceloną jest nadal przerwa” sokości 100 metrów. Widać było do- plozja spowodowana była przez bu-

na. kladnie pasažerėw rozbawionych i rzę, jaka szalala, gdy „Hindenburg“
jśmiejących się, którzy radośnie wi- przyczepiany był do masztu.
tali zgromadzonych na lotnisku, po-| Kpt. Lehman, który kierował

Narodowcy francuscy protestują |wiewając 'chusteczkami, Nagle na-| sterowcem, jest uratowany, ale leży
įstapija straszna eksplozja. Służba i w szpitalu z ciężkimi ranami z po-

cjonarjusze, pomagający w ma- wodu poparzenia. Uratował się, wy-
przeciw zakazowi pochodów w Święto —ourowaniu statku podczas lądowa: skakującz kabiny oeM у

Joanny d'Arc nia, zaledwie zdolali odbiec na stro| Prezydent Rooseevit wysłał de-
jnę, zanimzwaliła się na ziemię pło- |peszę kondolencyjną do kanclerza

mid w Paryżu, prasa narodowa wy- nąca i dymiąca masa aerostatku. Hitlera, a sekretarz stanu Huil de-

stąpiła z ostrym atakiem na rząd, ‚ Pomimo niesłychanego gorąca, peszę kondolencyjną do ministra

zarzucając mu, że zakazuje uczcze- jakie wydzielało się z płonącej ma- spraw zagranicznych Rzeszy von

nia Joanny d'Arc, gdy jednocześnie SY' wszczęto akcję ratunkową i do- Neuratha.

zezwala na manifestacje młodzieży Stano Się do wnętrza płonącego ste-. „ WASZYNGTON. 7.5. Sekcja lot-

socjalistycznej w miastach prowin- TOWCA. 3 nicza departamentu handlu rozpocz-

cjonalnych. Pierwsze osoby dostały się do nie dochodzenie, by wyświetlić przy

wnętrza statku o godz. 19.50 według czyny katastrofy  „Hindenburga”.

czasu miejscowego. Przede wszyst- Już obecnie w amerykańskich  ko-

kim natrafiono w pobliżu kabiny ko-| ach oficjalnych uważają, iż główną

mendanta na zniekształcone w 0- przyczyną katastroiy było wypeł-

kropny sposób zwłoki mężczyzny. nianie go wodorem. Przypominają,

O godz. 21.15 nastąpiły trzy dal-| iż dr. Eckner przewidywał, że pod-

sze eksplozje. czas pierwszej podróży Zeppelina

NOWY JORK. 7.5. Policja z New |do Stanów Zjednoczonych będzie

 

broni księcia Windsoru i jego narze-| de do ślubu, który odbędzie się jed- ю ‚ : ю

czoną cały oddział = Ksiąžę sel Nea ma pjgzefir "ekszim av om dać

spędza dni na grze w golfa i na wy*| nych w Londynie. Po šlu ie młoda adu Jekatzy, karetki pogotowia|starczona Wiednia ość Zdsdo

cieczkach samochodowych. wie > się do Afryki do kolonii a pielęgniarki. Amerykań kie | Gazu, w Nec e RORY *

a |Towarzystwo  Lotnicze nadesłało |na wywóz koniecznej ilości dewiz.

niezwłocznie samolot z lekarzami i Produkcja przemysłowa  helium

Wyniki konferencji w Montreux zusiows tis uzuł kompania| sirgny Stany Ziednoczone i Kanada
y ratunkowej brała udział kompania| strony Śtany Zjednoczone i Kanada

„ żołnierzy. są jedynymi krajami, posiadającymi
w miarę wakansów zastępowaniGENEWA. 7.5. Konferencja w LAKE HURST. 7.5. Według in-

Montreux zakończyła dziś swe pra-

ce. W. sobotę nastąpić ma uroczyste

zamknięcie obrad i podpisanie

nośnych (dokumentów dyplomatycz-

mych.

W. wyniku konferencji Egipt u-

zyskał zniesienie kapituły. Trybuna-

ły konsularne przestają istnieć, a

trylbunały mieszane utrzymanebędą

do 15 października 1949 r., przy

czym sędziowie cudzoziemscy będą wacji.

stopniowo przez sędziów egipskich.
Jurysdyksja trybunałów mieszanych
rozszerzona została przez rząd egip-

iormacji niemieckiego biura infor-

macyjnego, w chwili lądowania ae-

7 „TA, rostatku „Hindenburg“ padał lekki

ski również i w stosunku do tych deszcz .Na pokładzie sterowca znaj-

państw, które dotychczas nie ko- dowało się 36 pasażerów i 60 człon

rzystały z przywilejów kapitulacyj- ków załogi. Sterowiec lądował w,
mych, względnie przywileje te utra- wyjątkowo niekorzystnych warun-|

ciły, a mianowicie w stosunku do kach. Krążył przeszło godzinę nad

Polski, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, portem lotniczym. Eksplozja nastą-

Jugosławii, Rumunii i Czechosło- piła kiedy sterowiec powoli zaczął
pochylać się ku wieży, do której go  

naturalne źródła helium. Eckner był

więc zmuszony w dalszym ciągu u-

żywać wodoru, pomimo niebezpie-
czeństwa pożaru.

Wedłuś ostatnich danych, zginę-

ły w katastrofie 32 osoby. Dwie o-
fiary katastrofy zmarły w szpitalu.
Uratowano 24 pasażerów i 42 człon-

| ków załogi. Kilka osób — jak twier-
|dzi Reuter — wyratowano dzięki
zimnej krwi i przytomności umysłu

załogi s.

mym szpitalu kap. Prussa jest lep-
szy. Lehmann oświadczył tłumaczo-
wi, iż nie zna on przyczyny kata-
stroty.

LAKEHURST 7.5. Dwie ciężko
poparzone osoby, których tożsamość
nie została dotychczas ustalona,
zmarły w szpitalu, przez co liczba
ofiar kaiastroty podniosła się do 36.

KOMISJA ŚLEDCZA Z BERLINA

BERLIN 7.5. Komisja dla prze-

prowadzenia dochodzeń w sprawie

katastrofy „Hindenburga“ odieciala

dziś samolotem do Cherbourga, skąd

na parowcu „Europa“ odplynie do
Stanów Zjednoczonych.

WASZYNGTON 7.5, Komendant
Lotniska w Lakehurst w raporcie

swym do urzędu marynarki stwier-

dził, że przygotowania do lądowa-
nia aerostatku miały przebieg nor-

malny. Liny zostały zrzucone mniej

więcej z 60 mtr. W 4 minuty po ich

zrzuceniu ukazał się ogień w tyl-

nej części statku, który natych-

miast zaczął opadać na ziemię,
chwili zetknięcia się z ziemią cały

kadłub statku został objęty przez

płomienie.
FILM Z PRZEBIEGU KATA-

STROFY

NOWY JORK 7.5. Dziś w godzi-

nach popołudniowych wyświetlano

w  Kinematograiach Nowego Jorku

filmy przedstawiające przebieg ka-

tastroiy „Hindenburga”.

mowy odznacza się takim realizmem

i dokładnością, że wiele kobiet w

czasie wyświetlania go  zemdlało.

Film ten ze względu na to, iż daje 0-

brazy katastroiy począwszy od po-

jawienia się małego obłoczka dymu

na przodzie sterowca aż do chwili

gdy płomienie ostatecznie go stra-

wiły, posłuży jako materiał dla ko-

misji Ś i. ы

Obraz iil- 



' Zzapominiano.

Baskowie i ich kraj
Ostatnie wypadki, jakie zaszły w w 1885, w cztery wieki później, ar”

Hiszpanii, zwracają uwagę na kraj|
Basków. : |

Baskowie, którzy osiedlili się w
Hiszpanii około VI wieku przed
Chrystusem, dzięki korzystnemupo-|
łożeniu geograficznemu, przetrwali
zwycięsko wszystkie kataklizmy
dziejowe, opierając się podbojom
Rzymian, najazdom Wizygotów i A-
rabów.

Język baskijski stanowi jedną z

owych nielicznych „wysp  języko-
wych”, do których mależą w Euro-
pie m. in. Węgry i Finnowie. Jest |
rzeczą dziwną, że języki romańskie,
które panują zarówno na półwyspie
Iberyjskim, jak i w sąsiedniej Fran-
cji, nie zdołały przeniknąć do kraju

Basków, których język wskazuje ra-

czej na pokrewieństwo tego narodu |

z grupą uraloaliajską z jednej, a e-

gispką, koptyjską z drugiej strony.

Filologowie dopatrują się nawet po-

krewieństwa językowego Basków z  
amerykańskimi lnkasami i Azteka- ci,

cheolog angielski Campbell odczytał
tajemnicze napisy, posługując się ję-
zykkiem... baskijskim. Są i hipotezy,

| że oryginalny język baskijski, zwany
przez nich samych euskara, jest pra
aryjskim językiem tych ludów, które|
dokonały kolonizacji Grecji, Italii i
półwyspu Iberyjskiego.

Wraz z odrębnością językową i-
dzie w parze odrębność życia i oby-
czajów baskijskich. Głównym łącz-
nikiem tego narodu z kulturą euro-
pejską jest wiara chrześcijańska.
wierzeniach Basków znajdujemy nie
mniej liczne momenty, wskażujące
na pokrewieństwo ich
grecką i egipską i z mistycznym ry-

tuałami, znanymi u ludów zarówno

słowiańskich, jak i meksykańskich.
Życie koncentruje się w szeregu

miast i siół, rozrzuconych wzdłuż

brzegu Oceanu. Największym mia-

stem baskijskim jest Bilbao, liczące
około stu dwudziestu tysięcy ludnoś

Na szczególną uwagę zasługują

mi. Zastanawiający jest również fakt| jednakże dwa inne małe miasteczka,

że język Basków posiada
łączność z dawnymi narzeczami etru|

skimi. Oto w roku 1414, a więc w| ny domowej w; Hiszpanii,

XV wieku wykopano w Umbrii sie-| zbombardowaniu

dem waz etruskich i pomimo

niejaką ' mianowicie Guernica i Fontarabie.

Ostatnie wiadomości z terenu woj-
doniosły o

„świętego miasta

usil-|Basków — Gueinica'. Miejscowość

nych starań nie zdołano okicyfrować| ta, licząca ckoło trzy tysiące miesz-

wyrytych na nich napisów. Dopiero| kańców, jest prawdziwą Mekką ba-

ES i

I Pomorze mioło soegó Orzymałę
Uparty Kaszuba Franc. Pepliński nie ugiął się

przed Niemcami

Wieść o śmierci bohaterskiego|na jego głowę,

chłopa wielkopolskiego  Michaia

Drzymały, który swoim wozem cy-

gańskim upamiętnił się na wieki w

dziejach Polski, lotem błyskawicy
obiegła kraj. Przypomniano sobie na

wet teraz o nim i zastygłe już zwło-

ki ozdobiono orderem Polonia Resti

tuta. Drzymała nie pożądał wpraw-

dzie orderów ni dostojeūstw, ale

przykro jest, że tak o nim za życia

Z okazji śmierci ś. p. Drzymały

dobrze jest przypomnieć, że i Po-

morze miało swego Drzymałę, chro

nologicznie późniejszego, a więc na-

zwać go możemy naślaldowcą chłopa

poznańskiego.
Był nim rodowity Kaszub Fran-

ciszek Pepliński z ikościerskiego. W
Fingerowej Hucie odziedziczył on

kilkaset morgów pia: zystej ziemi,

na której ledwo wrzosy rosły i wsze

lakie zielsko. Uparty Kaszuba jed-

nak zabrał się do uprawy tej cięż-

kiej roli, chcąc piachy zamienić w

żyzną glebę. By móc gospodarzyč,

musiał sobie naturalnie postawić

chałupę. Tu właśnie zaczęła się jego

udręka: landrat nie pozwsiił na po-

stawienie budynków, - opierając się

na tym, że ojciec Peplińskiego zie-

mię nabył od Niemca i rozparcelo-

nak nie ugiął się i tak samo, jak

Drzymała nie dał się skusić srebrni- '

kom niemieckim. Pepliński zmieniał

ciągle miejsce postoju wozu, aby w

ten sposób upozorować konieczność

mieszkania w wozie. W, przekonaniu

że nie będzie mógł wciągnąć swego

wozu na górę, Niemcy wyznaczyli

mu na miejsce postoju najwyższe

wzniesienie. Ale czego nie dokonał

upór i silna wola? Pepliński wcią-

gnąl wóz na pozornie „nie zdobytą”
górkę. Wówczas znowu posypały się

na niego kary pieniężne, których nie

miał czym zapłacić i wtedy szedł do

więzienia odsiadywać.
Zdradziecki Niemiec uciekł się

do najniecniejszych sposobów, by

wygryźć upartego Polaka. Wreszcie

posądzono go (oczywiście niesłusz-

nie, podrzuciwszy mu pod jego wóz

zająca w sidłach) o kłusownictwo i

skazano na 16 mies. więzienia.

Wikrėtse po wyjściu Peplińskie-

go z więzienia wybuchła wojna świa

towa i Pepliński poszedł przelewać

swoją krew za cesarza niemieckie-

go, który mu dotychczas uniemożli-

wiał życie. Sprawiedliwości dziejo:

wej jednak stało się zadość: cesar-

stwo niemieckie upadło a Pepliński

wrócił na ojczysty zagon już w wy- wał ją między swoich. Wówczas Pe-

pliński (wzorem Drzymały zamiesz-
zwolonej ojczyźnie.
W uznaniu swoich zasług Piepliń-

kał w wozie cygańskim, który usta-, ski otrzymał od Urzędu Ziemskiego

wił na swojej ziemi. osadę w Rukocinie na Kaszubach,

Niezliczone kary spadały zatoi gdzie do chwili obecnej mieszka.
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Dziś by

ale w jedwabnej
haftowanej
najmod-
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pisał Mickiewiczi!!
że „nad wszystsie ziem braski są sliczoiejsze Wilnianki"

pluzeczce, SZAaliKU sazowym,

pończoszkach i rękawiczkach
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Stockion W Mailioruii SUAajK jący
ścia do okupowanej iabryki,

zatrzymują

W dów i procesyj, jest Fontarabie, peł-

uparty Kaszuba jed- |

EEEE)
a

skijską. Posiada ona zamęk z XIII-go
wieku i odwieczny dąb, pod którym |
Izabela Kastylska wraz” z małżon-|
kiem swym, Ferdynandem, przysię-
$1а па wolność i całkowitą niezależ-
ność ludu baskijskiego. Nic więc
dziwnego, że naród ten, miłujący wol
ność ponad wszystko, umiejący nie-

zależność społeczną i obyczajową za
chować przez tyle setek lat, przywią
zywał tak wielką wagę do relikwij
1 zabytków w Guernica. Drugim cen
trum, znanym z malowniczych obcho  
na zabytków  architektonicznych z!
"X— XIII wieku. | 
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— 504 Najoyższy uwzględnił 9 sidc$
w procesie o zajścia w Przytyku

| . WARSZAWA 7.5. Sąd Najwyż- |

,szy ogłosił (dziś decyzję w sprawie

.27 skarg kasacyjnych wniesionych |

! przez obronę skazanych w procesie|

"0 zajścia w Przytyku. Sąd uwzględ:

nił jedynie 9 skarg kasacyjnych,|

' resztę odrzucił, Uwzględnione Z0- |

stały skargi 6 Polaków i 3 żydów.

' Sprawy: Strzałkowskiego, Wojcika,

Stępnia, Wierzbickiego,  Gospodar-

czyka

| będą ponownie rozpatrywane przez

LWÓW 7.5. Ze Złoczowa dono-

szą o strasznej zbrodni, dokonanej

w: Bełżcu na właścicielce dóbr Marii

Jasińskiej i jej bracie Mieczysławie.

Do domu ich przybyli trzej osobni-

cy, udając wywiadowców, którzy

mają przeprowadzić rewizję  poli-

tyczną.

Dokonawszy rewizji

\
|
\

I

napastnicy

„Warsz. Dzien. Nar.' informuje,

że władze stołecznego uniwersytetu.

otrzymały z górą 300 podań o no-

stryfikację obcych dyplomów lekar-

skich, Wśród tych podań znajduje

się jedynie 6 (sześć) podań Polaków,

zaś 300 (trzysta) żydów. |

Niesłychanie już zażydzony stan

lekarski w Polsce znów stoi w obli-

czu nowego zalewu żydowskiego.|

Tym razem — elementem najgor-

szym, najbardziej podejrzanym. No-

stryfikanci żydowscy zazwyczaj nie

znają nawet Iobrze języka polskie-'

przeciw

Zgddnie z rozporządzeniemMin.

Opieki Społecznej wszystkie furgo-

my piekarskie w Warszawie mają

być do dn. 1 lipca b. r. odnowione i

pomalowane na jeden kolor.

(Ais RCSEAT STATSIAESD

Kto wygrał na loterii?
Pierwsze ciągnienie.

5,000 zł. — 24614.

30.000 zł. — 27522.

15.000 zł. — 57099 150022.

10.000 zł. — 47498 132030.

5.000 zł, — 33262 39382 68585

131160.
2.000 zł. — 811 2158 17170 41508 61462 65713 85218 105363 138356

152633.
1.000 zł. — 3199 10374 10381

16349 22223 23636 25116 29609

30239 38406 60943 66690 71272

161749 83132 87167 88175 94824

97117 98447 104364 111076 115395

121430 129234 143362 145097 148257

153315 156048 155774 155359 161596

1168956 175280 192572.

j Drugie ciągnienie.

| 20.000 zł. — 87281.
| 10.000 zł. — 69184 137348 164450. 

5,000 zł. — 59586 77139 169862

' 179408.

 

2.000 zł, — 8902 17496 33315

134016 43077 58218 68870 90713

‘ 106544 115203 119062 132361 136326

' 185255. |

1.000 zł. — 6100 10005 18488

120037 20172 20728 41895 43505,

53557 57311 62202 72648 80008

81507 82953 85550 87769 92574

92119 96078 101495 108981 115550

117059 127482 137851 139895 151318

‚ 151397 160253 164761 162708 163351!

166818 166935 174334,

| stwie stanęło przed Sądem Okręgo-

i Iwańskiego oraz Szulima|Sąd skazał 36 osób na kary więzie-

| Leski, Kirszenowajga i  Frydmana|nia od 8 lat (Szulim Leska za zabój-

Niezwykły napad i zbrodnia,

Nowa groźba napływu lekarzy żydowskich
300 nostryfikantów żydów

Piekarze warszawscy demonstrują

kastrzygająta ВИМа 0 Bild
VITORIA 7.5. Agencja Havasa. na wschodzie i południowym wscho-

donosi: rozpoczęte wczoraj na iron-| dzie, znajdujące się w rękach po-

cie biskajskim operacje wojsk po- wstańców. Linia ta jest ostatnią na-

wstańczych nabrały w ciągu dnia! dzieją wojsk rządowych i po prze-

dzisiejszego cech rozstrzygającejbie łamaniu jej Bilbao zostanie zajęte

przez powstańców.twy o Bilbao. Artyleria powstańcza

ma możność ostrzeliwania  dostępi KLĘSKA CZERWONYCH

do portu, przedmieść miasta i znacz BATALIONÓW. MILICJI

nej części drogi z St. Sebastian do! | SALAMANKA 75. Główna kwa-

Bilbao. Nad linią obrony miasta,| |erą powstańcza Ikomunikuje: na
froncie arogańskim lotnicy rządowiskładającą się z całego szeregu oko
bomkardują miasta. Katedra w Sa-

pów oraz umocnień, panują wzgórza : i
ragosie, będąca jednym z arcydzieł
architektury, tylko cudem ocalała.
Rząjąowe samoloty rzuciły również
bomby na ulice miasta Terra Nueva.
Liczne osoby cywilne, a przede
wszystkim kobiety i dzieci utraciły
žycie. Pod Santander "nieprzyjaciel

napiera w pobližu Brisia.
VITORIA 7.5. Wyslannik Havasa

donosi, że mwojska rządowe, dziala-
jące w rejonie Sombe, poniosły
wczoraj bardzo ciężlkie straty. Dwa

Sąd Apelacyjny.

Jak wiadomo w wypadkach przy

tyckich w czasie jarmarku w dniu 9

marca ub. roku poniosły śmierć 3 е oo :
аН, bataliony milicji zostały doszczętnie

osoby: gospodarz Jan. Wieśniak i| rozbite, a pozostali przy życiu

dwóch członków rodziny żydow-| wpadli w niewolę.

skiego lkupca Minkowskiego. Ža u- PORZUCAJĄ FRONT
dział w zbiegowisku bądź w zabój- PARYŽ.7.5, „Echo de Paris“ do-

nosi, że liczne oddziały anarchistów,
znajdujące się na froncie aragoń-
skim, opuściły swe odcinki i, zabie-
rając ze sobą artylerię i tanki, uda-
ły się do Barcelony.

A2 IT ki TK SWAORTYNOWELED

Kronika telegraficzna

wym w Raldomiu 57 oskarżonych,

stwo śp. Wieśniaka) do 6 miesięcy.

— Papież przyjął wczoraj na pryw.

pod pozorem ausdiokia IGR dO audiencji biskupa gdańskiego o'Rourke i

Ikomisatjatu, do przesłuchania, a udzielił posłuchania biskupowi  suiragano-

wi lubelskiemu ks. Jelowieckiemu.

— Wczoraj odbył się w Warszawie z

honorami wojskcwymi pogrzeb śp. płk. dr.

Waciawa Tokarza, znakomitego historyka,

profesora uniwersytetu J. P.
Dn. 7 maja rozpoczął w Poznaniu obra-

|dy 7 walny zjazd delekatów Ligi Morskiej
|i Kolonialnej. W zjeździe uczestniczy ok.

2 tys. osób. + ©
— Znany mecenas sztuki Stanisław

Badeni ofiarował uniwersytetowi Jana Ka-

brali Jasińskich do samochodu. W
drodze zastrzelili ich, poczem wró-

cili do dworu i zabrali kilka czy kil-

kadziesiąt tysięcy zł. i biżuterię.

Policja wszczęła energiczny pościg,

w. czasie którego raniła jednego z

bandytów.

zmierza we Lwowie swój pałac przy uł.

3 Maja, przeznaczając go dla zakładów

go, również wartość ich jako leka:|naukowych U. J. K.

rzy o dyplomach zdobytych zagrani- — W dniu 9 bm, minister sprawiedli-
wości p. Witold Grabowski wyjedzie do

Berlina z oficjałną wizytą w związku z

bytnością ministra Rzeszy dr. Franka w r.

1935 w Warszawie.

— 9 maja odbędzie się w Poznaniu

zjazd księgarstwa ztzeszonego w związku

księgarzy polskich.

— W rocznicę śmierci marszałka J.

Piisudskiego w dn. 12 bm. od $. 6 ranodo

$. 6 rano dn. 13 bm. nie będą czynne

przedsiębiorstwa widowiskowe oraz wszel-

kie inne rozrywkowe.

— Na Dunajcu w Pieninach, płynąc

kajakiem, utonął znany sportowiec Słowik.

— Długotrwałe ulewy uszkodziły linie

kolejowe w Besarabii, powodując straty na

kilka milionów lei, Ucierpiały też sady о-

wocowe oraz zasiewy tak, że. musiano

przystąpić do przeorywania pól i ponow-

nego zasiewu.

— Niemiecki premier Goering dokonał

inauguracji wielkiej wystawy „Schaiiendes

cą stoi pod dużym znakiem zapyta-

nia.

Najważniejszą jednak rzeczą jest

to ,że całe rzesze młodych lekarzy

polskich pozostają bez pracy, bez-

robocie wśród lekarzy Polaków jest
plaga coraz większą.

W. tych więc warunkach nadanie
prawa leczenia jeszcze 300 żydom,

graniczyłoby niemal z przestępst-

wem.

żydom
Począwszy od tel, daty, w każdą

niedzielę i święto ma się odbyć w

myśl uchwały Cechu Piekarzy Chrze

ścijan protestacyjna defilada po uli-

cach Warszawy wszystkich furgo-
z = ‚ Volk“, t bejmuj b 780,000

nów, należących do piekarzy chrze- a EA RENO AA

šcijan, —  Pracownic łu ki to-
E jąc: ‚ : y przemysłu kinemato

Defilada bqszie aktem protestu, gralicznego w St. Zjedn., którzy strajkują,

skierowanym przeciwiko gwalceniu

przez piekarzy żydów ustawy o od-
poczynku niedzielnym.

Oryginalna manifestacja ma trwać

dotąd, póki zainteresowane władze

nie zlikwidują wypieku  niedzielne-

go, uprawianego wyłącznie przez

żydów, a stwarzająceśo
warunki konikurencyjne.

zwrócili się z wezwaniem do wszystkich or-

ganizacyj robotniczych, nawołując do boj-

kotu sal kinematograficznych.

KasUARTENASSE NTUAI I

Chcesz zapobiec klęsce analiabe-

tyzmu — złóż oliarę na

DAR NARODOWY 3-GO MAJA

Konto czekowe P. K. O. Nr. 700.168.
niezdrowe 

   siążę baudoin ze swoją siostrą Jozeiiną-Unarlotte'ą,



IDEA
WSZECHPOLSKA

+ MW Poznaniu odbył się uroczysty

obchód  piętnastolecia „Młodzieży

Wszechpolskiej”. Przy tej okazji p.

Marian Seyda przypomniał młodym

dzieje ruchu wszechpolskiego w

dzielnicah zachodnich. Ruch ten roz-

począł się przed 40-tu laty wśród

młodzieży gimnazjalnej, która

kształciła się politycznie na „Prze-

glądzie Wszechpolskim”.

Obchód poznański przypomina, że

ruch narodowy, zwany wszechpol-

skim, ma już za sobą długą historię,

wszak jego organ, czasopismo „P rz e

gląd Wszechpolski“ zaczął

się ukazywać we Lwowie w r. 1893,

a Liga Narodowa, z której ruch de-

mokratyczno - narodowy się rozwi-
nął, powstała w 9-tym dziesiątka

lat zeszłego wieku.

Zasady narodowe, które są dziś

jeszcze nie tylko podstawą myśli >-

bozu narodowego, lecz upowszech-

niają się w umysłach wszystkich Po-

laków, były wypracowane w ciągu

półwiecza. Zygmunt Balicki, Jan Pe-

pławski i Roman Dmowski nie wzięłt

ich od narodów innych, bo prądów

takich jeszcze w Europie nie było.

Doszli do nich pracą myśli wła-

snej, na podstawie dokładnej zna-

jomości przeszłości Polski i warun-

ków obecnych jej istnien'a. Nie im-

co dotyczy przede wszystkim polity-

ki polskiej, ustalili jej zasady, wy:

chodząc z faktów i wiążąc je ścisła

i logiczną pracą myśli.

Myśl ta nie ulegała wahaniom,

wytrzymała próbę życia i doświad-

czenia, najlepszym sprawdzianem jej

ścisłości i trafności jest to, że zało-

żenia współczesnego ruchu narodo-

wego są te same, jakie były u pod-
staw rodzącego się ruchu wszechpol-

skiego. t

I gdziekolwiek zwróci się myślą

pokolenie współczesne, tam spotka
się z pracą myśli inicjatorów ruchu

wszechpolskiego, a już najczęściej
wówczas, gdy chodzi o wielkie za-

gadnienia dziejowe, gdy chodzi o to.

co dolyczy przede wszystkim polity-

ki międzynarodowej Polski. Miarą
słuszności i trwałości tych założeń

była polityka obozu wszechpolskie-

go w czasie wielkiej wojny europej-

skiej (1914 — 1918). Polityka pod-

czas wojny i podczas konferencji po-

kojowej pozostanie w historii Polski

jako zasługa dziejowa obozu

wszechpolskiego.

Piszemy te rzeczy nie w tym celu,

by czerpać z nich powody do zaro-

zumiałości, lub wejść na drogę prze-

chwałek i wywyższania się. Chodzi
nam o zgoła co innego. Chodzi nam

o zwrócenie uwagi współczesnych,

zajętych myślą o nowej organizacji

życia narodu i jego polityki, na to, że
wielkich prądów dziejowych się nie

improwizuje, że mechanicznymi spo-

sobami nie można rozbudzić entu-

zjazmu, że idee i budzone przez nie

prądy duchowe nie powstają z dnia
na dzień.

Wielkie prądy dziejowe i ożywia-

jące je idee rozwijają się powoli, nię

można ich układać, jak się układa

Hloski - łamigłówki. Rozrastają się

cze raczej, jak rośliny. Ażeby z na-

sionia wyrósł dąb rozłożysty, trzeba

sprzyjających warunków i czasu.

Takie prądy dziejowe, jak współ-

czesny nam ruch narodowy, ogarnia-
jący wszystkie ludy europejskie, nie

ziawiają się odrazu w gotowej posta-

ci, lecz rozwijają się i kształtują w

с’аби dłużsześo czasu. Przykład teg:
mamy na ruchu narodowym polsk'%,

który w okresie formowania się nosił

nazwę ruchu wszechpolskie-

$o, a obecnie, gdy Polska została
zjednoczona i posiada niezależność

państwową — nosi miano ruchu na*

rodowego.

Ruch ten posiada za sobą pół wie-

ku pracy i wysiłków i to nadaje mu

„właśnie powagę i trwałość, oraz
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1 doświadczeń та УС
Zacznę od wspomnień. Było to w |

r. 1905. W Warszawie Polska Parlia
Socjalistyczna i inne organizacje ra-

dykalne przyłączyły się do rosyjskie-

$o strajku powszechnego. Przedsta-

wiciele tych stronnictw postanowili,

że nie będą wychodziły dzienniki

polskie.
Odbyło się zebranie redaktorów

w „Kurierze Warszawskim”. Byłem

na nim wraz ze 4. p. Ludwikiem
Włodkiem, reprezentowaliśmy  re-
dakcję „Gońca”, który należał wów- |

czas do Demokracji Narodowej. Ze-

brani redaktorzy wypowiedzieli się

w tym sensie, że nie można się sprze-

ciwiać „woli ludu"; trzeba się zasto-

sować do opinii stronnictw socjali-  stycznych. Myśmy oświadczyli, że

nie sądzimy, ażeby nas obowiązywa-
ła solidarność z ruchem rosyjskim, że
jesteśmy przeciwni strajkowi gene-
ralnemu i že „Goniec“ wbrew rozpo-
rządzeniom socjalistycznym będzie
drukowany.

I rzeczywiście, złożony przez pra-
cowników narodowych, nazajutrz
„Goniec“ się ukazał. Były usiłowa-
nia ze strony bojówek, by do tego nie
dopuścić, próbowano sforsować bra-
mę w domu na Zgoda 5, rozbić dru-
karnię, zdemolować redakcję. Zdoła-
no się jednak obronić, strzelano na-
wet, bez żadnej zresztą dla nikogo
krzywdy.
Ukazanie się wówczas „Gońca”

wbrew nakazom stronnictw socjali-
stycznych miało decydujące znacze-
nie polityczne. Opór stawiony przez
redakcję i wydawnictwo, przełamał
obawy przed „potęgą” socjalistów, o-
bawy wówczas powszechne, Nie tyl-
ko pismo się ukazało i ukazywało się
dalej, lecz ani jego redakcja, ani dru-
karnia nie pon'osły żadneśo szwan-
ku. Przez kilra dni stał przed re-
dakcją na ul. Zśoda tłum krzyczący
iodórażaiący się, lecz — mimo zu-  pełnej obojętności policji rosyjskiej
na to, co się działo na ulicach — nie
odważył się na żaden gwałt.

Po tym odbył się pamiętny pochód
narodowy. Na ulicach obok socjali-
stów i Żydów zjawili się narodowcy.
хаг prysnął, przestano się bać so-

cjalistów, oblicze Warszawy stało
się całkiem narodowe.

Wypadki te przypomniały mi się,
$dy przeczytałem w dziennikach, że
w dniu 1 maja w Paryżu wbrew po-
słanowieniu „frontu ludowego" uka-
zało się jedno jedyne pismo — nacjo-
nalistyczna  „L'Action Franqaise".
Trzeba pomyśleć o tym, że rząd jest
w rękach „frontu ludowego”, że pre-
mierem jest socjalista, że policja pod-
lega ministrowi „frontu ludowego”,
że Paryż jest otoczony pierścieniem
rozedmieść „czerwonych”, że istnie- |-
ją bojówki socjalistyczne i komuni-
styczne, które — jak to już widziano
nie raz, nie krępują się. Mimo to
wszystko dziennik nacjonalistyczny
nietylko został wydrukowany, lecz
był sprzedawany po całym mieście i fi
zjawił się wieczorem w drugim wyda-
niu, bo dzienniki wieczorne nie uka-
zały się podobnie jak ranne.

Znalazł się tedy w Paryżu ktoś, kto
sobie zadrwił z dyktatury komuni-
styczno - socjalistycznej i uszło mu
to bezkarnie. A w numerze „L'Ac-
tion Francaise", który się ukazał 1
maja, znaleźliśmy listę składek na
„milion dla Maurrasa”, z której do-
wiedzieliśmy się, że w ciągu kilku
dni złożono około 35.000 franków.

Są to może fakty drobne.Nie zwró-
ciła na nie uwagi prasa polska. A je-
dnak — może są to zapowiedzi re-
akcji przeciwko wznoszącej się fali
rewolucyjnej.

Nie będzie to miało następstw bez-
pośrednich, Proponujemy jednak
Czytelnikowi, by sobie fakty te za-
pamiętał, Może kiedyś, w przyszto-
ści będzie można do nich nawiązać
zwrot w stosunkach wewnętrznych
Francji?

S. K.

 

Partyjna opieka nad przywódcami
hitlerowskimi

Podczas niedawnego zjazdu okrę-

gowych przywódców organizacyjnych
kasztelanii* (Orden-

sburg) Vogelsang (Eifel) kierownik

organizacyjny Rzeszy, dr. Robert Ley,

wygłosił przemówienie o celach szko-

lenia organizacyjnego dla ruchu naro-
dowo - socjalistycznego. :
Celem głównym — mówił — jest

„zapewnienie wieczystości wiaryna -
rodowo - socjalistycznej”. Partia mu-

 ROKWNZPZKACUPETPERANIA WKKPTY TYPYSZZYORAZROCZEK

Jak stoi dziś 0. Z. N.?
„Polonia“ zestawia dotychczaso-

we wyniki pracy nad stworzeniem
O. Z. N .i nazywa je żałosnymi. Po-
wody?

„Ludzie, skłonni do pracy obywatel-
skiej w kraju, są w olbrzymiej prze-
wadze w stronnictwach  politycznyc
w znaczeniu ich zasięgu przekonanio-
bei

le p. płk. Koc postanowił tworzyć
zjednoczenie narodowe bez głównego
zasobu sił politycznych kraju. Bo prze
cież stronnictwom nie można powie-
dzieć, że one mają się ustawić w sze-
regi, a kierownictwo obejmą ciągle ci
samiRWięc szuka się
po kraju luzaków, zwanych ludźmi
„nowymi, co nie jest wcale nazwą za-
szczytną, gdyż znaczy to tylko, że ci
ludzie „nowi' dotychczas nie zauwa-
żyli, że w Polsce należy brać udział w
życiu obywatelskim. Oczywiście za-
tem z tych t. zw. „nowych żadnej
nie będzie pociechy, a tymczasem
właściwe siły obywatelskie kraju po-
zostają poza zasięgiemtak'szczegól-
nie pojmowanego t. zw. zjednoczenia
narodowego. >

I oto dzisiaj stan rzeczy już tak się
zarysował:
1) są pułkownicy, 2) nie ma wojska,
3) są ciury”.

oceną tą zgodzi się każdy objek-
tywny obserwator. Kiedy do niej doj-
dzie sam płk. Koc i wyciągnie z niej
właściwe wnioski?

°
(LSTEC BTIPES ERKSA

sprawia, że staje się on coraz po-

ważniejszym czynnikiem w życiu p »l-  skim, nad którym niewątpliwiew ca-

łej pełni zapanuje 0 °° |

si byč tak zwartą, by obejmowala kaž
dego członka narodu niemieckiego i
kierowała, znacząc je swym piętnem, į

wszystkimi objawami życia narodo-

wego. Odbywa się to czterema droga -
mi, w czterech różnych instytucjach
albo już przez partię stworzonych al- |
bo wkrótce mających być powołanymi
do życia. Na czele stać będzie „aka-
demia”, najwyższa instancja wyszko -
lenia partyjnego, którą poprow 'zi
„Reichsleiter" Alfred Rosenberg, u
gą z kolei będą trzy „kasztelanie za -
konne” _(Ordensburgen), trzecią
„szkoły Adolfa Hitlera” dla młodzie -
ży narodowo - socjalistycznej, czwar-
ta 2 „szkoły dzielnicowe” (Gauschu

en).
Ci, co wyjdą z „kasztelanij”, zbie -

rać się tam będą co roku na kursach
4 — 6 tygodniowych a co 4 — 5 lat
każdy wyższy działacz polityczny bę-
dzie musiał raz jeszcze przejść przez
tę „kuźnię naszej wiary” — wyjaś-
niał dalej dr. Ley. (KAP).
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Grožby
bezbożników

FRYBURG (KAP). Agencja KIPA
otrzymuje z Rygi wiadomość, że co
raz bardziej wzmagający się w świe-
cie ruch przeciw komunizmowi i pro-
pagowanemu przez niego bezbożnic-
twu ołuje wśród władców bol-
szewickich żywy niepokój.

Centralna rada bezbożników  so-
wieckich uchwaliła ostatnio zwrócić
się do wszystkich swych agend za-
granicznych i  międzynarodwych
związków wolnomyślicielskich z we-
zwaniem, by z całą energią podjęły
akcję paraliżującą te wrogie dla bol-
szewizmu ruchy.
Jednocześnie bezbożnicy sowiec-

cy zapowiadają, że w odpowiedzi na
„prześladowanie” _ wolnomyślicieli,
zwłaszcza w Polsce, wobec ducho-
wnych pochodzenia polskiego
zastosowane zostaną środki repre- 
 

Przegląd prasy
NOWA METODA WALKI

Z KATOLICYZMEM

Bardzo bolesną sprawę porusza w

pišmie „Sodalis Marianus“ ks. Stani-

sław Wawryn T. J., naczelny redak-

tor tego miesięcznika: sprawę bez-

skuteczności wysiłków katolickich w

dziedzinie społecznej. Ks. Wawrzyn

twierdzi — i zupełnie słusznie — że

wrogowie katolicyzmu wydali K-

ściołowi główną walkę w tej właśnie

a nie innej dziedzinie. Nie próbują

już obalić go przez atakowanie jego

dogmatów. Próby te bowiem okaza-
ły się mało skuteczne, :

„Tylko nieliczne jednostki mają od-
wagę uderzyć w religię bronią bezpo-

średnią, to jest argumentem natury

religijnej. Wśród licznych rzesz zde-
cydowanych wrogów religii i objawie-

nia nieliczni są Parandowscy, którzy
wysilają się, aby postawić bezpośre-

dnio „niebo w płomieniach”. Inni zaś,
choć biegają jak erynie z zapalonymi
żagwiami, ognia nie podkładają pod
niebo, którego nie umieją dosięgnąć,

ale pod ten materiał palny, jakiego do
starcza historia czy współczesne sto-

sunki, panujące po stronie katolickiej.
Ten materiał skrzętnie zbierany i u-

miejętnie gromadzony oblewa się roz-
paloną lawą nienawiści z tym zamia-
rem,aby w pożarze wznieconym wśró
ludzi i ludzkich instytucyj spalić rów-
nież i to religijne niebo'.
Jest to tak zwany „antykleryka-

kalizm”. Ale i on nie odgrywa już
wielkiej roli w toczących się zmaga-

niach. Front główny przenosi się na
role społeczne.

NIE WYSTARCZĄ PLASTRY

Ta nowa metoda walki z katolicy-
zmem polega na tym, aby

„przedstawić Kościół jako wroga
proletariatu, wroga wszelkiego postę-
pu i społecznych reform oraz jako
sprzymierzeńca i podporę kapitalizmu
i wszelkiej reakcji społecznej. Ponie-
waż obecna kultura, wyrosła z korze-
ni chrześcijańskich, sradze dziś nie
dopisuje, religię czyni się odpowie-

dzialną za wszystkie niedomagania i
społeczne krzywdy, lubo są one owo-
cem odstępstwa od zasad Chrystuso-
wych. Chodzi o zdyskwaliłikowanie
katolicyzmu it o jego kompromitację
na_polu społecznym. >
Tą drogą odstręcza się od Kościoła

szerokie any,prpiatariaikis, ktėrym
ten język najbardziej przemawia do

onania, Taktyka leży w tym, aby
Lėtolarea zdyskredytowač w oczach
proletariusza czy postępowego inteli-
genta, następnie zepchnąć go poza na-
wias społecznego życia, strącić do
ghetta L molovas od społecznych po-
czynań. Kiedy się zaś zwróci przeciw-
ko niemu żale i rozgoryczenie mas, nie
trudno już będzie dokonać reszty —
podpalić i zniszczyć cały chrześcijań-
ski porządek, a razem z nim zniszczyć
„w płomieniach niebo”.
Ułatwiają tę walkę sami katolicy

przez swoją bezczynność i uchylanie
się odoėposiaisislaota za bieg wy-
padków. Najwyżej zdobywają się na
świadczenie miłosierdzia, na. sama-
rytańskie nalewanie oliwy do otwar-
tych już ran. Nie zapobiegają złu
przez ustanowienie lepszego porząd-
ku pawnaio i zdrowych urządzeń
społecznych, Nakładają tylko angiel-
skie plastry na zwichnięty kręgosłup.
Ks. Wawryn piętnuje w gorzkich
słowach wygodnictwo katolików i
ich stanowisko biernego obserwato-
ra wobec społecznej tragedii współ-
czesnej.

„Stając dziś w obliczu wielkich nie-
domagań w tej sferze wielu katolików
wskazuje na encykliki i zdaje się mó:
wić: proszę się z nimi zapoznać.
tego nie czynią. To zresztą wszystko—
o podjęciu wysiłków w celu realizacji
wskazań papieskich nie myślą. Mają,
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rzekłbyś, jakąś wiarę w samoczynne
działanie zasad wyznawanych czy na:
wet tylko wypowiedzianych. Jak pro-

Eina može Ezechjel?) na wi-
dok trupich piszczeli pytał: „Synu
człowieczy, mniemasz, że żyć będą te
kości?” — podobnie wielu 4 dzisiej-
szych kak: zdaje się czekać cu-
du, któryby wcielił w życie te i
wzniosłe, lecz martwe zasady”,

Ten smutny rachunek sumienia
jest poirzebny. Ale widzimy już o-
znaki poprawy. Działalność na-
rodowców nie dąży do konserwacji
starego zła ani do naklejania angiel-
skich plastrów. Pragnie gruntownej
przebudowy organizmu społecznego
w duchu katolickim. Tylko nie nale-
ży ulegać panice, ani stawać do licy-
tacji programowej z radykalizmem
mniej lub więcej komunistycznym.
Nie należy także wierzyć w cudow-
nie zbawczą moc różnych renomo
wanych „reform”* społecznych. Wi-
dzimy, jakie są efekty rewolucji w
Sowietach „obserwujemy trudności,
jakie sprowadziła we Francji chęć
natychmiastowej naprawy położenia
materialnego mas robotniczych. Nie
każda zatem ulga i nie każda „re-
forma“ oznacza istotną naprawę.

 

WSPOMNIENIE O KLACZCE |

Pisaliśmy onegdaj ,że trzeba ostro-
żnie traktować neofitów, wchodzą-
cych do społeczeństwa polskiego, ze
zwłaszcza należy ich trzymać zda!a
od „rządu dusz” i od kierowniciwa
polityki narodowej. Ilustracji tycn
poglądów dostarcza nam obecnie u-
sięp z artykułu p. Miesesa w „Na-
szym Przeglądzie".

„Władysław Mickiewicz opowiada
w swych „„Pamiętnikach”: „Pewneśo
wieczora Julian Klaczko zaczął dowo-
dzić (Adamowi Mickiewiczowi), że
Anglia zawdzięcza swój rozwój Iz-
bie Lordów, że podobnej instytucji bra
kowało w dawnej Polsce, ale w nowej
będzie ona niezbędna. Ojciec mój (A-
dam Mickiewicz) grał w szachy &
Wrotnowskim i zapytał Klaczkę, czy
istnieje w jakimś miasteczku litew-
skim szkoła żydowska. Klaczko powie-
dział mu, że nie i wyniósł się. Później
tłumaczył Mickiewicz  Wrotnowskie-
mu, że zadał to pytanie, aby mu dać
do zrozumienia, że lepiej uczyni, my-
śląc o podniesieniu Żydów, niż trosz*
g c się o Izbę Lordów w przyszłej
olsce".

Mickiewicz był w owym czasie
raczej filo niż antysemitą, jednak nie
mógł się pozbyć naturalnej u Polaka
nieufności do neofity, projektującego
reformy polityczne dla Polski. Ten
jegoodruch wobec Klaczki był zdra-
wy. Inna rzecz, że Klaczko — jak
wykazało jego życie — spolszczvł
się istotnie. Podobno zresztą jego
prawdziwym ojcem był Polak Aryj+
czyk. Sprawą jego pochodzenia zaje
mowano się wiele w prasie żydow=
skiej przęd kilku laty. 77 4

tania



Wraženia z Hiszpanii
civil“, w popielatych mundurach i
trójgraniastych ikapeluszach z czar-
nej, lśniącej skóry — celnicy, kole-
jarze, grupka członków  „Falang
Wcale niemal nie wiaać mężczyzn w
ubiorach cywilnych. Za to nieprzeli-
czone mnóstwo dziewcząt. |

Spacerūją po peronie gromadka-|
mi, trzymając się pod ręce, czarno-
|włose, czarnookie, każda z kwiatem
weilkniętym we włosy, ubrane
skromnie, lecz ze smakiem, śliczne.

„Kurier Poznański* wysłał do Hi-

szpanii specjalnego korespondenta p.

Jędrzeja Gietrycha. Po powrocie swoim

p. Giertych opisuje na łamach „Kuriera

Poznańskiego" swe wrażenia z kraju
wcjny domowej. Przedrukowujemy po-

niżej jeden ze szkiców p. Giertycha pt.

„Pierwsze wrażenia”, z niewielkiemi o-|
puszczeniami. Red.

Przekroczyłem granicę portugal-
sko - hiszpańską w miejscowości Fu-
entes de Unoro. Akurat chylące się

ku zachodowi słońce wyjrzało zza kos dyskretnie, czy też umiejętniej,

wizę. Posterunek policyjny w Fuen-
tes de Onoro pozwolił mi pojechać
do Salamanki bez przepustki i tam
się o dalsze pozwolenia starać, ale
najpierw poddał mnie szczegółowe-
mu badaniu, aby się zorientować,
czy na tę ulgę zasługuję. |

Uderzył mnie rozumny i celowy,,
a bardzo metodyczny alteisins
dagacji, bardzo uprzejmej i zakoń-
czonej przeprosinami oraz ošwiad-
czeniem, że „wyjątkowe czasy naka

Niemal wszystkie się malują, ale ja- zują nam wyjątkową skrupulatność”.| zmniejszanie namiętności”.
Najwidoczniej poza tym telefonowa

Psychologia ludzi olerzgcych |
Wiedeński tygodnik  „Schónere|

| Zukunit“ w art. dr. Hansen'a: „Zu lepiej niż inni, jak głęboką
Jórgensens 70 Geburt- |jemnica bytu.Johannes

stag”, przypomina, że słynny kon-|
wertyta i pisarz duński Jan Jórgen-
Sen, który ukończył już 70 lat życia,
nawrócił się do katolicyzmu w ro-
ku 1896.

Jan Jórgensen Hoszedł do praw-
dziwej wiary, idąc za wskazówką Pa
scala: „Pracuj nad zdobyciem prze-
konań religijnych nie przez mnoże-
nie liczby dowodów, lecz przez

„ Konwertyta Jórgensen pisze bo-
chmur, nadając całemu pejzażowi so
czyste; zieleni pól, barwności kwia-
tów i śnieżnym, ginącym we mgle od
dalenia szczytom gór gorący, jasny
ikoloryt. Pierwsza siedziba ludzka,
jaką w Hiszpanii ujrzałem, to był o-
toczony ogrólikiem mały domek, nad
którym powiewała chorągiew „Czer
wonego Krzyża”. Szpital. Mały, wiej
ski szpital, w którym kończy swą ku
rację gromadka rannych żołnierzy.

Wjechaliśmy na stację. Jakiż to
barwny kraj! Stacja, obyczajem hi-
szpańskim stanowiąca miejsce spa-
cerów miejscowej młodzieży, zapcha
na tłumem ludzi, którzy przyszli o-
bejrzeć portugalski pociąg, Widać w
tłumie licznych rannych, którzy naj-
widoczniej stanowią mieszkańców
wspomnianego przed chwilą szpita-
la. Widać, to już rekonwalescenci.
Chodzą o kulach, powykrzywiani są,
słabi — aie chodzą.

Noszą mundury barwy  ochron-
nej regularnego woska i mundury
granatowe „Falangi'. Na czołach ko
łyszą się im malownicze charakiery
styczne dla hiszpańskiego muntjuru
wojskowego frendzelki. Szczególnie
jeden z mich zwrócił moją uwagę:
cóż za pyszny typ hiszpański! Sze-

|nie jakoś wzroku nie razi. Może po” gonie odwiedziny gwardzistów cywil| swahrheit" (Kiamstwo życia i praw
|prostu lepiej pasuje do ich rasy. |nych, sprawdza,ących, czy z wagonu

niż nasze żydówki i niektóre naśla-
dujące je Volki, tak, že to malowa-

| Osobną grupę stanowią kilka sa-!
|nitariuszek w śnieżnobiałych, zapię-
|tych pdi szyję fartuchach, tak samo:
młodych i taksamo ładnych,opieku| dek, pedantyczny i gruntowny, ale
|jących się najbardziej niedołężnymi|rozumny, wolny od biurokratycznej
| spośród rannych.

Wszystko to z ożywieniem chodzi
i rozmawia talk, że stacja jest pełna
$waru i ruchu. Ale nie widać tu o-
rientalnej gestykulacji i krzykliwoś-
ci. Jest w postawie, w geście, w gło-
sie tego tłumu swoisty i niezmiernie
charakterystyczny umiar, jakaś wy-
tworność, uprzejmość i łącząca się z
żywością powagą. Czuje się, że to na
ród hidaigów, naród, który zawsze
przodował światu liumą i rycerskoś-
cią.

Jest coś pociągającego, coś po-
prostu uroczego w tym hiszpańskim
tłumie. Jest on piękny, jest żywy i
swym ożywionym gwarem budzący
zainteresowanie, jest wreszcie do-
brze wychowany.

Taką. mi się ukazała Hiszpania,
$dy ją po raz pierwszy ujrzałem i ta
ką ją dotąd zachowuję w pamięci.

no o mojej pazróży do następnych| wiem w ten sposób w swych wyzna-
stacyj, bo miałem następnie w wa- niach pt. „Lebensliige und Leben-

da życia), odpowiadając tym, którzy
twierdzą, że tylko pod wpływem kry
tycznego rozumu porzucili wiarę lat!
dziecięcych:

„Ja sam — pisze on — miałem
tę szlachetną teorię. Wydawało mi

przesady, wolny od nerwowości i u- się, że zmuszony zrzec się wiary,
miejący pozostać w dobrej zgodzie z którą tak chętnie byłbym zachował,
hiszpańskim dobrym wychowaniem ij byłem pożałowania godnym. Zdawa-
kurtuazją. ło mi się, że byłem męczennikiem i

bohaterem, kładąc drogie złudzenia
Jechałem następnie do Salamaniki| na ołtarzu prawdy. Myśl bardzo

niemal do północy. Całą niemal dro- piękna, ale nieprawdziwa! Nie zrze-
sę stałem w otwartym oknie, wpa-|kłem się pociechy, lecz o to micho- |
trzony w głębokie, iberyjskie niebo, dziło, by zrzucić jarzmo ciężkie, Ży-
zaistkrzone miliardami gwiazd,wwy cie, szczęście, piękności tego świata|
srebrzone gwiezdnym blaskiem zary ukazały mi się z góry pokuszenia”.
sy gór, w rzucające soczysty cień ga|  lnny słynny konwertyta Franci-
te oliwek i dębów. Jakieś olbrzymie. szek Copće pisze o swym nawróce-|
świerszcze grały w trawie, głusząc niw w dziele „La bonne souffrance':,
swoim monotonnym dźwiękiem ło-| „Co mnie od religii odprowadziło
skot jadącego pociągu. Od pól szedł — wyznaje to szczerze — to moral-

odurzający aromat jakichś niezna- ne zboczenia młocego wieku i nie-
mych mi krwiatów i ziół. Ziemia hi- |chęć do spowiedzi”.
szpańska, otulona mrokiem nocy, Dwutygodnik belgijski „La Cite
orzeźwiona rosą, otwierała przede Chretienne“ zdaje sprawozdanie z
mną całą swą urodę i czar. ogłoszonej ankiety ma temat: „Przy-

I nagle stanął mi przed oczyma CZYNY współczesnej niewiary” (Une

nie zniknąłem. |,
Przekonałem się od pierwszej

j chwili, że w Hiszpanii panuje porzą-

 

 

 

bo poznali
jest ta-

Wprawdzie św. Augu-
styn (Epistola ad Consentium) ро-
wiada: „Kto nie pragnie zrozumieć
tego, w co wierzy, kto zadawalnia
się wiarą, tam gizie zrozumienie
jest możliwie, pokazuje, iż nie wie,
do czego służy wiara'. Jednak na-
próżno trudzą się ci, którzy przypu-
szczają, @е zagadkę życia przyszłego
i losu duszy ludzkiej można rozstrzy
śnąć jedynie za pomocą rozważań
intelektualnych... Najlepiej tę myśl
wyraża obraz Alberta Diirera p.t.
„Melancholia“. Uczony w głębokiej
depresji w pośrodku laboratorium...
Tytuł: „Niejaostateczność nauki —
by zadowolić duszę ludzką”.

F. W. Fórster mówi w ten spo-
sób o uznaniu wyższego autorytetu
w |dziedzinie wiary religijnej: „Któż
nie widzi, że dopiero uznanie praw-
dy, której wyższość odczuwamy,
choć nie pojmujemy jej zupełnie, mo
że mas wyprowadzić z więzienia wła
snej krótkowroczności.. To, co przy
wiązanie i podporządkowanie się
Chrystusowi zrobiło z prostych ry-
baków, będzie na zawsze dowodem,
ile głębokiej wiedzy i cudownego ży
cia pokora dać może uszom pro-
stym”. (Por. „Autoritūt und Frei-
heit' str. 53).

Ponieważ wiara jest łaską, prze
to modlitwa jest najlepszym środ-
kiem, by ją zachować lub odzyskać,
jest środkiem skuteczniejszym, niż
nawet studia naukowe.

„Wiesz, drogi przyjacielu — pi-
sze wielki apsiogeta hiszpański —
co ikatolik powinien uczynić  naj-
pierw, jeżeli zabiera się do pracy,
by nawrócić niedowiarka? Sądzisz
może, że przede wszystkim powi-
nien przestudiować wielkie apolo-

się największą pokorą,

odpowied-Ale to nie było jedynie z moichkie baczki zajmują pół twarzy,
pierwszych wrażeń. >twarz. śniada, rysy grube i mocne,

choć podłane tłuszczem. Istna ilu- Z pociągu wezwano mnie do
stracja do jakiej francuskiej powieś- miejscowego urzędu policyjnego, a-

ci. o Hiszpanach sprzed stu lat. O- by przeprowadzić indagację, kto ja
czywiście, podpiera się laską. Jedna jestem. Na każlią podróż w obrębie
noga w trzewiku, druga, obandażo-|Hiszpanii trzeba mieć specjalną prze
wana, w szerokim, miękkim pantof-|pustkę (wszak tylu'szpiegów i agita-
lu. : ' torów wywrotowych czyha na bez-

Obok rannych przykuwają wzrok! pieczeństwo tego kraju!) Ja takiej
zdrowi. Władze graniczne, ,$uardia przepustki nie miałem, miałem tylko

|
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 korowód wieków. Wszakże ta zie-
mia — to dawne królestwo Leon,
bratnia dzielnica Kastyliil Wszakże
to tu, w okresie arabskiego najazdu,
schroniła się hiszpańska niepodleg-
łość — i stąd, uporczywym  wojen-
nym wysiłkiem w ciągu siedmiu wie
ków zaczął się podbój ziem hiszpań
skich, jęczących pod muzulmańskim
zaborem, aż do ostatecznego zjedno-
czenia kraju.

Jakże się historia powtarzal Te-
raz znów z tych północnych ziem —

remarquabie enquete sur les causes gie, icostarczające broni
actuelies de l'incroyance). Z szeregu niej do rozprawy duchowej? Nie wol
zamieszczonych tam ciekawych fak no oczywiście i tego zaniechać. Ale
tów i opinii możemy wnioskować, że przede 'wszystkiem nim rozpoczniesz
obok czystego serca koniecznym wa dyskusję z przeciwnikiem, powinie-
runkiem dojścia do wiary jest poko- neś się modlić za miego“ (Por. Bal-
ra umysłu. mes. „Briefe an einen  Zweifler”.

Najwięksi myśliciele odznaczali Wydan. niem.).
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Generał Kutrzeba 0 wyprawie
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Stanie on wstolicy Niemiec — Berlinie.

  z Leonu, z Kastylii, z Nawarry —
zaczyna się zbromy wysiłek nad
zjednoczeniem ojczyzny, której zie-
mie południowe jęczą znowu pod
zaborem wroga walczącego z wia:
rą i z Hiszpanią! Dowiedziałem się
później, że nawet nazwę nadają w
Hiszpanii wojnie dzisiejszej tę samą,
co dawnym wojnom z Arabami: „Re

Gen. Tadeusz Kutrzeba wygłosił
przez radio dłuższe przemówienie,
poświęcone wyprawie kijowskiej
1920 roku. Gen. Kutrzeba zcha-
rakteryzował sytuację politycznąz!
r. 1919, mówiąc o wojnie Denikina
z bolszewikami. conquistal''

Z fundacji 5.1
walne zebran

Rada Fundacji im. S. iJ. Montwił-

zebranie kuratorów odbędzie się w
czwartek 13 maja r. b. o g. 6.30 w.,
w sali posiedzeń Wileńskiego Banku
Ziemskiego (Mickiewicza 8).

W razie nieprzybycia dostatecz-

nej ilości kuratorów, następne ze- 

 

WAJNORY
Jest to wieś — wieś słowacka—

typowa.
Następna zaraz stacja za Brati-

slawą.
Ze stacji idzie się do wsi polami

— jakieś dwa kilometry.
— Pochwalen bud' Ježysz Kry-

stus — rzecze spotkana na miedzy
baba.

I ta miedza jakby u nas. I cichość
którą wypełnione jest czerwcowe po
łudnie — jak na własnej wsi. Tylko,
że w głębokim tle majaczy cieniem
masyw górski, I sama wieś jednąk
inna. Murowana, z szeroką ulicą.

Idzie kilku chłopów. Mijając: mnie
jeden po (drugim wita się po chrześ-
cijańsku. .
— Pochwalen Jeżysz Krystus .
Wajnory to wieś niebyle jaka.

Szczyci się nią Słowacja, ponieważ
w Wajnorach rozkwitła i kwitnie na
dal, kwitnie bogato, kolorowa sło-
wacka sztuka ludowa.

Zajrzyjcie do domów,

nocześnie harmonii i umiaru. Wiele
humoru i sentymentu, smaku, orygi-
nalności — wręcz stylu

Zajdźcie do szkoły. Kierownik i
nauczyciele pokażą zbiory rysun-

to dzieła dziatwy wajnorskiej. Co za
pomysłowość! Wiele kultury w każ-
cym takim rysunecziku, w każdym
hałciku. ;

Pomyślcie tylko: przecie Słowa-
cy mają dla swych kobiet imię: Kwie'
tosława. Jest i Hwiezdosław! Kwie-
tosława i Gwiezdosław — |

Poproście kogo, będąc w "Wajno-
rach, żeby zaprowadził was do do-.

 

ków, wyszywanek, wycinanek. Są ba...

 

branie odbędzie się tegoż knia 0 g.

— Czemu pani odmówiła?
Pani Katarzyna właśnie piekła

chleb, kiedym ją odwiedził,
Zajęta była wydobywaniem buch

nów, więc nie usłyszała mego pyta”
nia.
— Czemu pani nie pojechała.
— Poco ja tam? Taka prosta ba-

I roześmiała się wesoło. Tak ją
ubawił sam pomysł wyjazdu za mo-
rze.

Kiedy się napatrzycie, nadziwu-
jecie, to zajdźcie na wino, choćby do
Bednarowej piwnicy. Albo gdziein-
dziej, gdzie ujrzycie mad drzwiami
wiechę. Wiechy to znak, że tam się
odbywa wyszynk wina. Do wiechy
mają prawo właściciele winnic, pro-
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łów niniejszem powiadamia, że walne przybyłych kuratorów. Na mocy u-

mu pani Katarzyny Bruderowej. Jes! dukujący sami wino. Wiediug kawne
to niby zwykła wiejska gosposia, a go prawa, taki wytwórca może co-
spójrzcie naa piec w jej izbie—istne rocznie w ciągu dwóch tygodni za-
cudo. Sama go zdobiła. Nic dziwne-'
go, że pani Katarzyna uczy dzieci w
szkole wajnorskiej zdobnictwa. Pani,
Katarzyna jest gorącą patriotką. Ko „ |cha Słowację i jej wadza. Kiedy kks,

w, zwróćcie |Hlinka siedział w więzieniu segedyń,
uwagę na sprzęty, na piece, naścia- skim, wyszyła dlań piękny ornat. rodzina, wiktuały zaś pod wiechą

mienić swój dom na winiarnię, nie
płacąc za to ani grosza podatku. Ale
są dwa warunki. A więc do wina nie
wolno podawać żadnych potraw ani
przekąsek. Do obsługi gości nie wol
no brać obcych. Usługuje tedy cała

Wspomniał dalej o tem, że stano-

J. Montwiłłów
ie kuratorów
7-ej wieczorem bez względu na ilość

chwały walnego zebrania kuratorów|

we czwartek 13 maja 0 g. 10 r. od-

będzie się w kościele po-Bernardyń-|

skim, nabożeństwo żałobne za spo-|

Ikój zmarłych kuratorów.
 «AREPRZOBOWRIGŻEDA5
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pieśń. Wiedzą, żem Polak,
tedy swój hymn, śpiewany na nutę
mazurka Dąbrowskiego.

Hej, Slowacy jeszcze nasza slowen-
ska rzecz żyje,

dokiel nasze wierne serce za nasz
narod bije.

Żyje, żyje duch slowensky, budet
: žyt na wieki

hrom a piekło marne wasze proti
mam su wstieki!

— Czy pan wie — rzekł mi jeden
z wajnorskich — żeśmy zawsze was
kochali. Pastor Samo  Halupka,
współczesny Szturowi, był w 1863
w waszym powstaniu, Ciężko ranio-
ny, wrócił do Słowacji, jako kaleka.
Sławił wasze męstwo.

— Nam wojna nie straszna. Tyl-
ko tak się złożyło, żeśmy się bić mu
sieli od wieków za obcych. Aleśmy
zawsze marzyli o tem, żeby w koń-
cu można było powojować za swoją
sprawę. Bić się Lo my umiemy. Wie-
dział o tem nasz pan węgierski i ci
których kazano nam bić. 

7. Przyjrzyjcie się ławom i stołom. Jest to ponoć najulubieńszy ornat znoszą uliczni przekupnie. i
Iszystko w ozdobach, w

barw. Kwiaty, kogutki przede wszy
stkiem zaś kwiaty w tysiącznych od do Londynu na roboty ornamentacyj wajnorzanami ciepło i pogodnie. Pro, rze zemsty i tęsknoty.
mianach. Wiele w tym fantazji, a jed :ne, odmówiła.

krasie księdza Andrzeja.
Zna ją i zagranica.  Zapraszana

Iszę opio

piwnicy przy zim-/chtolinej z
się znym żółtym winie gwarzyło

seniki. Owszem, będzie |

  ALE
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— Wiem — mówię. — Wasi zbój
nicy to nie są przecie pospolite opry
szki, to zbuntowani i zmarnowani
przez los rycerze, romantyczni ryce-

kijowskiej
wisko Denikina w sprawie niepod-
ległości Poiski było niezdecydowa-
ne,

„Wobec tego — mówił dalej, gen.
Kutrzeba — postanowił Piłsuaski
mie współ.ziałać z Denikinem, ale
odwrotnie ułabwić Sowietom zbroj-
ne zwycięstwo nad Denikinem, I
rabinem u mogi, stosując jakby nie-
formalne zawieszenie broni. Umoż-
liwiając Sowietom rozbicie armii o-
chotniczej Denikina przeciwstawił
się Piłsudski pierwszym  objawom
nowego imperializmu  rosyjsk.ego,
idącego utartym szlakiem imperia-
lizmu carskiego”.

Dalej opisał gen. Kutrzeba po-
szczególne tazy wyprawy kijowskiej,
kończąc swój wykład  stwierdze-
niem „historycznego i nie zapom-
nianego taktu”, że „wojska polskie
dlatego na jesieni 1919 r., gdy armie
sowieckie biją Denikina, armia pol-
ska przez szereg tygodni stoi z ka-
w r. 1920 staty nad Dnieprem'.

SRK i kT DKA A EBY SKG BEAA ŁOZG a OŚ

zanurąrza, ciepłem zaprawia każdą myśl i
obraz człowieka.
W otwartych (drzwiach piwnicy

świecili liliowo odwieczerz.
— Mamy taki poemat: „Mor hof''

(bij go), opisana w nim jest bitwa
Słowaków niby z legionami rzym-
skiemi. Myśmy wiedzieli wszyscy,
że to nie o żadnych Rzymianach mo
wa, tylko o Madziarach. Słowak,
owszem, lubi 'wo,czkę, nawet dla sa
mej wojaczki.
A po krótkiej chwili któryś tam

rzekł:
— Mój ojciec ma wojnie bił się

dobrze. Służył w piechocie. W, woj-
sku węgierskim.
5 Ale przeszedł na drugą stro-

nę
Zobaczyłem przeczący ruch gło-

wą.
— Nie. To był prosty człowiek.

Przysięgał, a nikt powiada, z przy-
sięgi go mie zwolnił, Więc został do
końca.

Wi piwnicy jest chłodno i nieco
mroczno. Ale przy zimnym żółtym
winie i przy pogwarce jest nam cie”
plo i jasno...

„„Będąc w Słowacji,
zajedźcie do Wajnor.

To niedaleko od Bratislawy.
I tak blisko — serca polskiego.

Wasław Filochowski.

stanowczo Pijemy. Zimne żółte wino rozma
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Przed paru dniami odbyły się w

Warszawie dwudniowe obrady T-wa
walki z alkoholizmem.

Zjadi poprzedzilo
w kościele Św. Krzyża.

Powitał przybyłych przedstawi-

ciel Min. Opieki Społ. i Zdrowie, dr.

Tubiasz, po za tym przemówienia po

witalne wygłosili przedstawiciele

T-wa Higienicznego, I-wa Psychiat

rycznego, T-wa Lekarzy Abstynen-

tów, Polskiego Czerwonego Krzyża,

Zw. Harcerstwa Polskiego, Polskiej

„YMCI*, Związku Księży Abstyńten-

tów z Poznania, Krakowa i Lwowa i
inn. organizacji.

Otrzymano wiele depesz powital

nych m. in. od Min. W.R. i O.P. i bło

gosławieństwa od Ks. Kard. Kakow-

skiego.
"Z Wileńszczyzny obecni byli na

Zjeździe pp.: Z. Hryniewicz, prezes

„Mens“, dr. K. Kulejewska, H. Bar.

dr. Tołoczko i Adam Kokoszko.
Prof.

wicz, senator R.P. miał referat p.

nabożeństwo

w

„Kilka uwag historycznych o dzie- duże stragany (przez Tow. Oświaty,

Z.' Zawodowej) z towarami bławatne- |ljowanymi,
jach alkoholizmu w Polsce". Pr.

Hryniewicz z Wilna, przedstawiciel

T-wa „Mens* wygłosił referat p. t.

„Rola nauczyciela polskiego w wal-

ce z alkoholizacją wsi i młodzieży!

szkolnej, oraz robotniczej.

Pierwszy dzień zjazdu zakończy-

ło zebranie towarzyskie.

Odegrano utwory sceniczne wzię

te z życia dnia dzisiejszego. „Sąd

nad pijakiem”, poczem odbył

dział koncertowy orkiestry gitar i

„mandolinistów, w dużej sali siedziby

T-wa „Trzeźwość.
W. drugim dniu zjazdu dużo cza-

su poświęcono na wysłuchanie i oma

wianie sprawozdania z prac na te-

renach i dyskusji nad metodami pra-

cy.
Pr. Z. Hryniewicz (Wilno), opo-

wiedział o wyjątkowo intensywnej

pracy od szeregu lat śródnauczyciel

twa i młodzieży miasta i wsi na tere

nie: powiatu Święciańskiego dzięki

energicznej pracy nauczyciela eme-

ryty, Adama Kokoszki, który uru-

chomił pierwszy pięciodniowy kurs

alkohologii w Święcianach.

Prof. dr. Stefan K. Pieńkowski,

Dyrektor Kliniki PsychiatrycznejU-

niwersytelu Jagiellońskiego w Kra-

kowie wygł. ref. „Dziecko jako zja-

wisko społeczne” z dyskusją.

Red. Janina Strzelecka wygł. ref.

„Alkoholizm konwencjonalny”.

Największe zaciekawienie wywo

łał ref. Ks. prof. dr. Jana Ciemniew-

skiego (Lwów) p. t. „Jak uratować

chorą duszę dzisiejszego człowieka”.

Po wyborach do władz T-wa u-

chwalono rezolucję:

„Walny zjań4d delegatów wspól-

nie z przedstawicielami organizacyj

pokrewnych, stwierdziwszy przera-

ENZO rwawiiwkół

Inowrocław - Zdrój

w „Roku Wielkopolski"
Już od 1 kwietnia trwa w Inowrocła-

wiu sezon wiosenny. Otwarto go nie tylko

oficjalnie, lecz również faktycznie. Od po-

czątku sezonu zjeżdżają się stali bywalcy i

nowi zwolennicy. Zakłady i oddziały otwie-

rają po kolei swe podwoje. Wczesne roz-

poczęcie kampanii uzdrowiskowej ma tą

dobrą stronę, że zakłady lecznicze i obsłu-

ga przystosowują się stopniowo do napływu

kuracjuszy, pracując sprawnie zarówno w

okresie początkowym, jak też przy naj-

większym nasileniu ruchu. Pod koniec

kwietnia, gdy słońce silniej zagrzało, jak

za dotknięciem czarodziejskiej różdżki za-

zielenił się Inowrocław. Od delikatnej zie-

leni i barwnego kwiecia wiosennego cudnie

odbijają czerwone dachy jasnych will, któ-

rych znowu kilka przybywa w tym roku.

Wszystkie pensjonaty przyjmują już  ku-

racjuszy, przygotowują różne niespodzian-

ki, a niektóre nawet sprowadzają do swych

kuchni dietetycznych specjalistów  racjo-

nalnego odżywiania ze stolicy.

Uczenice Liceum Dietetycznego propa-

gują z Inowrocławia po całej Polsce sy-

stem kuracyjny, przynoszący chlubę nauce

dietetycznej. Cieszące się uznaniem reno-

mowane pensjonaty zapraszają swych sta-

łych bywal-ów. Pensjonat zakładowy wraz

ze źródłem słono-gorzkim, borowiną, silną

jodo-bromowo-potasową solanką i wszel-

kimi bajecznymi urządzeniami przyrodo-

lecznictwa, z natryskami i inhalacjami mie-

ści się w popularnych  „ryczałtach” ino-

wrocławskich polecanych wiosną, latem i

jesienią:

Piękny maj i gorące

reumatyków, artretyków,

i wogóle wszystkich do

Wielkopolskiego.

Przeżywamy obecnie „ROK WIELKO-

POLSKI". Po uroczystościach św. Wojcie-

cha w Gnieźnie, po Targach Poznańskich

nadchodzi czas kuracji leczniczej wypo”

czynkowej w Isowrostawiu-Zdroju,

lato zapraszają

kobiety i dzieci

jedynego Zdroju

dr. Mieczysław  Michało-,

się'

Iki 2 Mikokolizmem
„Trzeźwość
żające postępy alkoholizmu wśród

„młodzieży nawet w szkołach pow-

|szechnych, na co już zwróciły wwa”

|gę czynniki urzędowe — przypomi-

|na liczne uchwały w latach ostat-

|nich Państwowej Naczelnej Rady

„Zdrowia, wszystkich kongresów, zja

izdów i sejmików  przeciwalkoholo-

|wych, zjazdów lekarzy i przyrodni-

ków craz psychiatrów i neurologów

|z całej Polski, które domagało się o

wprowadzenia alkohologii do szkół

wszelkiego stopnia, oraz przywróce-

nia w pierwotnym brzmieniu sejmo-

wej ustawy przeciwalkoholowej о-

graniczenia Ikoncesyj szynikarskich a

najiewszystko zaniechania systemu

ułatwiającego masowego pijaństwa

przy sprzedaży wódki monop, w naj

tańszych buteleczkach, — Zwraca'

się do Sejmu i Senatu oraz Rady Mi
nistrów z usilną prośbą, by naczelne
władze Rzplitej zajęły się co prędzej

powstrzymaniem postępów  alkoho-
lizmu, które zagrażają obronności

Państwa, zdrowiu fizycznemu, moral
nemu i gospodarczemu obywateli,

zwłaszcza zaś zdrowiu młodszego

| pokolenia, więc przyszłości narodu.

| A w szczególności zwraca się

Zjazd do Min. Wyznań Religijnych i

Oświaty Publicznej, by wobec stwier

dzenia przez władze szkolne groźnej

demoralizacji młodzieży w związku

z alkoholizmem, zaprowadziły stałe
i systematyczne uświadomienie o je-

|go niebezpieczeństwie zarówno na-

|uczycieli i wychowawców jak i ro-

| dziców młodzieży szkolnej..

1 Wł, Kosz.
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Polskie stragany
Dziś na łukiskim rynku zostały

poraz pierwszy uruchomione dwa

'mi. Stragany te prowadzą bezro-

| potni albsoiwenci _ 3-miesięcznych
kursów  straganiarskich tegoż Го-

warzystwa funikcjonujących obecnie

„(od 10.11 mo 10.IV). Grzeczna i

sprawna obsługa straganów i spory

wylbór materiałów sprawiły, że

publiczność rynkowa chętnie robiła

w nich zakupy płócienek, perkalików

medapclamu, surówki. Wkrótce zosta

'ną uruchomione dalsze działy pols-

na rynkach Wilna
wileńskich, a mianowicie otwarte bę

„dą stragany z galanterią, szkłem i por-

celaną, naczyniami żelaznymi i ema-

książkami ułatwiając w "ten sposėb polskiej publiczności ryn-

kowej przy nabywaniu lub sprzeda-

|waniu produktów spożywczych, w za-
opatrywaniu się w niezbędne towary,

codziennego użytku: z rąk nieżybows-

|kich, lecz polskich.
| Nasze piątkowe i wtorkowe targi,

ak doniedawna zažydzone nabierają

lcoraz bardziej charakteru polskiego,

Jtak, że wkrótce żydzi stanowić tam
będą znikomą mniejszość.

lkiego drobnego handlu na rynkach|

Loteria na rzecz Biblioteki im. Tomąsza Zana
Komisja Finansowa Towąrzystwa

Pomocy w Samokształceniu im. To-

masza Zańa, urządza dnia 5 i 7 czer-

wca b. r. Loterię Fantową na rzecz

Biblioteki im. Tomasza Zana, Sto-
isko z fantami będzie się mieścio

na Placu Orzeszkowej.
Cena biletu wynosi tylko 50 śr.

Cały szereg wartościowych rantów.

Komisja zwraca się z gorącym

apelem do wszystkich przyjaciół,

sympatyków oraz czytelników Bi-

bliotelki o ofiarowywanie i kupowa-
nie biletów.

Nabywać bilety zawczasu oraz

W. tegorocznych zawodach lotni-

czych „Osmy lot południowo - za-

chodniej Polski im. kpt. pil. Żwirki

Franciszka“, które odbędą się w

Krakowie w czasie od 15 do 17 ma-

ja, zorganizowane staraniem Aeuro-

klubu Krakowskiego, weźmie udział

według dotychczasowych zgłoszeń,

nadesłanych w pierwszym terminie,

21 załóg na samolotach aeroklubów

regionalnych. Udział zgłosiły dotych

czas: Aeroklub Krakowski, War-

szawski, Lwowski, Śląski, Pomor-

ski, Łódzki i Gdański, oraz Poznań-

ski i Białej Podlaskiej.

Regulamin tegorocznych zawo-

dów jest znacznie trudniejszy, niż w

latach ubiegłych, wymaga bowiem

oprócz lotu ma orientację i regular-

ność, wylkonania lotu orientacyjne-

go przez samych pilotów naspecjal-

nym odcinku trasy Z wyszukaniem

znaków terenowych, poza tym wy-

kazanie się pełnym opanowaniem

pilatażu przez wyikonanie prob,

dwustronnej spirali z 1.200 m., naj-

krótszego lądowania w prostokącie

i najkrótszego startu na bramikę

wysokości 6 metr.

Zawody rozpoczną się w dn. 15

maja. Według programu, przylot

zawodników nastąpi do Krakowa w

dn. 15 maja do godziny 15-ej. W: dn.

16 maja odbędą się dwie próby (1—

lot na orientację samych pilotów

na trasie Kraków — Nowy Tarś —

Dębica — Kraków. Po ukończeniu

tej próby załogi wystartują do dru

giej próby, która obejmie lot na o-
na trasie

rientacje i regularność

Kraków — Katowice — Bielsko —

Žywiec — Nowy Sącz'— Ustiano-

ма — Lwów, gdzie o godz. 18 na-

stąpi zamknięcie lotu pierwszego

dnia.
W. dh. 17 maja start ze Lwowa

do zakończenia drugiej próby о &

17-ej na trasie Lwów — Zamość —

Mielec — Sandomierz — Kielce —

Częstochowa — Kraków, gdzie na-

stąpi przed wylądowaniem wyłko-

nanie trzeciej próby w opanowaniu

pilotażw: wykonanie dwustronnej 

można w Bibliotece„skladač fanty
Zana przy ul. JakubaJim. Tomasza

| Jasińskiego 12.
| Znaczna ilość osób i firm złożyła
już fanty. (W. tej liczbie firma Jan
Saałsiński łaskawie ofiarowała od-

lbiornik radiowy, p. Jan Bułhak о-
fiarował «cały szereg wysoce arty-

stycznych zdjęć.
Wszystkie firmy, które złożą

fanty na powyższy cel zostaną po-

dane do wiadomości publicznej.
Polskie Radio zgodziło się łas-

kawie
miejscu i przebiegu loterji.

ort

 

Zawody iotnicze im. Żwirki
15 do 17 maja
spirali z 1.200 m. i wylądowanie w

prostokącie, po czym start na bram-
kę. Zamiknięcie zawddów w Krako-

wie o godz. 18-ej.
Końcowa klasyfikacja zawodów

zostanie ustalona przez podsumo-

wanie punktów za próby mniej

punkty karne.

NAGRODY ZA BIEGI NARODOWE
W. WILNIE.

W dniu 9 maja br. (niedziela) o

godzinie 8-ej 'w czasie uroczystego

otwarcia sezonu sportowego Wi
„Śmigły” następujący uczestnicy

Biegu Narodowego 3 Maja otrzymu-

ją nagrody (żetony, (dyplomy):

1. Za bieg 2200 mtr, (Młodzików

od 16 do 18 lat): nagroda 1-sza Bo-

rejko Stanisław; 2-ga Rzewuski Mi-

chał; 3-cia Trojanowski: Ferdynand;

4-ta Galiczyn Stanisław; 5-ta Pa-

włowski Cyryl. Wszyscy niestowa-

rzyszeni.
2. Za bieg 5 klm.: nagroda 1-sza

Mojsiewicz Czesław niestowa-

rzyszony; 2-ga Michałowski Wacław

— Komp. telegr. 1 dyw. p. L.; 3-cia

Kowalewski Mieczysław — niesto-

warzyszony; 4-ta Maciejewski Lu

cjan — 6 p.p. Leg; 5-ta Dzido Jó-

zel — 6 p.p. Leg.; 6-ta Jaszkul Wa-

cław — niestow.; 7-ma Jocz Wa-

cław—lkomp. telegr. 1 dyw. p. Leś.;

8-ma Klimaszewski Antoni — nie-

stowarzyszony; 9-ta Stecko Alek-

sander — komp. lączn. D. O. War.;

10-ta Bienias Stanisław — 6 p. P.

Leg.
3. Bieg 7 klm.: nagroda 1-sza Žy

lewicz Józef — K.P.W. „Ognisko”;

2-ga Kwilinkowski Jan — A. Z::84

3-cia Dzikowicz Czesław W.K.S.;

4.ta Kmita Franciszek — W.KS.;

5.ta Dordzik Stanisław — W.K.S.

W. związku z tym wszyscy wy*

żej wymienieni stawią się w dniu 9

bm. o godz. 8-ej w Koszarach 3 p.

a. c. ul. Pióromont gdzie meldują się

u mjr. Parczyńskiego z 5 p.p. Leg.

Kierownika Sekcji Lekkoatletycz-

nej W. K. S, Śmigły. 

informować publiczność ©

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Słonecznie.

Nieco cieplej.

Słabe wiatry z kięrunków  południo-

wych.

5

 

Kronika wileńska
‚ — Wilnianie, poznajcie Wilno.
iNajbliższa wycieczka w. Propa-
| gandy Turystycznej wyruszy Z ©-
: grodka przed Bazyliką, w niedzielę
| 9 bm o godz. 12 i zwiedzi zakłady o-

Z MIASTA. grodnicze i ogród zoologiczny.

— Zmiana ruchu na pl. Katedral-'

nym. Starostwo grodzkie wileńskie ,
że od 8 maja |podaje do. wiadomości,

rb. do czasu całkowitego

wania pl.
komunikacji miejskiej

między ul. Królewską

uregulo

i ul. А. Mic

kiewicza kursować będą nie obok

katedry, lecz obok urz. wojewódz

kiego.
-— 1800 robotników na robotach

miejskich. Zarząd m. Wilna zatrud-

nia w chwili obecnej 1800 robotni

ków przy robotach miejskich. (h)

— Nowoczesne jezdnie w Wilnie.

W drugiej połowie czerwca rb. roz

poczną się roboty na ul. Bazyljań-

skiej i Kolejowej. Jezdnie tych ulic

wyłożone zostaną kostką kamienną.

Zapowiadana zmiana w br. jezdni na

ul. Mickiewicza najprawdopodobniej

mie nastąpi, a to z powodu prze

ciągania się sprawy z budową pom

mika A. Mickiewicza. (h)

SPRAWY MIEJSKIE.

— 150 tys. zł. wyniesie remon

rajszym
skiego
przystąpić
rzynieckiego
tych. )
Remont przeprowadzi firma war

szawska Rudzki.

ostateczie
do remontu mostu Žwie

kosztem 150 tys. zło:

zbudowana zostanie

zostanie uruchomiony prom. (h)

— Akademickie

.. Obecność

miczek USB. powiadamia,

ze wspólną Komunią św. oraz ze

branie ogólne.

ci w Wilnie dnia 8 maja rb.

w lokalu Klubu

kiewicza 24) Dancing-Bridge.

czątek punktualnie

Całkowity

jest na Kolonie Letnie.

alkademicki 0.99.
stra. Bufet sowicie zaopatrzony

tani. Stroje dowolne.

wielebnemu ks. kanonikowi St.

dzenie rekolekcji.

sandrow: Zaninowi za celebrowanie

nie plomiennego kazania u

dzielenie kaplicy,

wiczowej,
ra

za okazaną życzliwość, dającą nadziej

współpracy i pomocy na przyszłość.

— Wileūskie Kolo

bliotekarzy Polskich.

blioteczna i

Pora

Bibliotece im. Tomasza:

p. H. Jarmolińskiej pt

mówią kamienie o życiu”.

wolny.
Ь

DniaZ Tow. „Mens“

maja br. o godz.

szym terminie a 0

przy ul. Wielka 46 ox

roczne walne zebranie

przy Tow. „Mens“ dla
Koła Pań„

konieczną. Gošcie

ni. Na porządku dziennym: 1)

czyt lekarza szkolnego po tyt

„Nerwowošč dzieci szkolnych”, 2

Referaty sprawozdawcze a) ze zja

zdu delegowanych Kół Trzeźwość

w Warszawie, z

„Kola Pan“ w Wilnie.

lesie państwowym koło Landwarowa, mię

dzy torem

ka Piłsudskiego. Spaliło ne na przestrzeni 6 ha.

Katedralnego autobusy
i zamiejskiej

mostu Zwierzynieckiego. Na wczo-

posiedzeniu Łarządu  miej-

zdecydowano

Most obecny bę-

dzie zamiknięty a dla ruchu pieszego

obok kładka,

zaś przy ul. Flisowej dla pojazkiów

SPRAWY AKADEMICKIE.

Koło a

Dn. 9 bm. odbędzie się w lokaluz с

własnym (Wielka 64) zebranie ogól- spmM Neeweowcić

ne poprzedzone mszą świętą o godz.

9-ej z reteratem kol. Sulkowskiej pt.

„Biog. Andrzej Bobola na tle spra-
członków

obowiązkowa. Goście milewidziani.

— Sodalicja Mariańska Akade-
że dn. 9

um. w niedzielę o godz. 9-ej u SS.

Urszulanek odbędzie się Msza św.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
urządza

Prawników (ul. Mic-
Po-

o godz. 20-ej.

dochód przeznaczony
Wstęp 1.99,

Doborowa orkie-

— Tow. Sceny Katolickiej im. św.

Genczjusza w Wilnie składa  najserdecz-

niejsze i najgorętsze podziękowania
Prze-

Miłkow-

skiemu, za życzliwe i owocne przeprowa-

Wielebnemu ks. Alek-

Mszy

Św. w intencji Tow. jak również wygłosze-

stóp Naszej

Królowej, która już okazuje nam Swą Prze-

możną opiekę — O.O. Karmelitom, za u-

prezesce MariiKurnako-

za ofiarowamie kostiumów, oraz

POSIEDZENIA.

Związku Bi-
dnia Bi-

tałceniowa.

Dnia9majarb. ogodz. 12 wpoł. w

Zana (ul. JĄ; prowincji. 15,30 D. c. noweli B. Prusa.

Jasińskiego 12) odbędzie sięodczyt , 15,45 Mołodeczno ma głos—-felieton T. Ło-

„Co NAM | palewskiego. 15.55 Tańce ludowe. 16.05 Z

Wstęp dziejów Molodeczna i powiatu mołodeczań

10-g0|

6-ej w. w pierw-
godz. 6 i pół w

drugim w lokalu Ośrodka Zdrowia
odbędzie się do-

walki z aliko-

holizmem. Obecność członków jest

będą mile widzia-

J ny”

działalności

WYPADKI.

— Pożar lasu. 5 bm. wybuchł pożar w

kolejowym a szosą im, Marszał-

się podszycie leć-

 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski ua Pohulance, Poże-

gnalne gościnne występy Steiana Jaracza

z zespołem teatru „Ateneum*, Dzisiaj i ju-

tro wieczorem odbędą się pożegnalne go-

ścinne występy genialnego aktora Stefana

z Jaracza wraz z zespołem teatru „Ateneum”

w kapitalnie wesołej współczesnej komedii

A. Birebeau „Wioźny i minister. Zniżki i

kupony na występy Stefana Jaracza nie-

ważne.

— Niedzielne popoiudniowe przedsta-

wienie, po cenach propagandowych wypeł-

ni znakomita komedia „Woźny i minister”.

! — Nowa premiera Teatru Miejskiego,

która ukaże się w czwartek przysziego ty-

godnia, będzie ostalnia nowość repertuaru,

świetna komedia angielskiej spółki autor-

skiej Jope-Slade, przekładzie Pawła

Hulki - Laskowskiego p. t. „Złoty wieniec”.

! — Teatr muzyczny „Lutnia* Występy

„e Kulczyckiej. Dziś o godz. 8.15 w. op.

"Hirscha „Tancerka z Andaluzji”.

! — Widowisko baletowe L. Sawiny-

t Dolskiej w „Lutni“. Dziś o g. 5 pp» odbę-

dzie się doroczny pokaz baletowy uczenie

L. Sawiny Dolskiej. Program zawiera bale-

ty: „Wróżba cyganki”, „Noc Świętojańska”,

oraz liczne tańce solowe i zespołowe.

— Popołudniówka jutrzejsza w „Lutni*

Jutro o godz. 4 pp. po cenach propagan-

doych op. Hirscha „Tancerka zAndaluzji”

z J. Kulczycką w roli tytułowej.

— „Taniec szczęścia* w „Lutni“. Jutro

o g. 815 м. op. Gilberta „Taniec szczę-

ścia”.

{ — „Złocisty ptak* w „Lutni“. Czarow-

na baśń- dla dzieci i młodzieży „Złocisty

ptak” Łysakowskiej i Kisielewicza, grana

będzie jutro o g. 12.15 w poł. z udziałem

artystów, dzieci i' zespołu baletowego stu-

w

‘

— Feodor Szalapin przyjeżdża dziś o

godz. 10,30 wiecz. Koncert odbędzie się w

poniedziałek dnia 10 maja o godz. 20.30 w

sali kina „Mars“. W programie: arie ope-

rowe, pieśni i romanse. Uwaga. Sprzedaż

biletów dziś w kasie kina „Mars“ od godz.

12 do 19 bez przerwy.

Z za kotar studio
Piosenka i gitara w koncercie radiowym.

Chór revelersów „Węsoła Piątka" wy-

stąpi dn. 8 maja o godz. 19.30 przed mikro-

fónem lwowskim w ciekawej audycji „Pio-

senka i gitara”, Wesołe piosenki o dowcip-

nych tekstach przeplatane będą melodyjny-

mi utworami na gitarę hawajską wwyko-

naniu Ferdynanda Bocianowskiego.

„Wesoia syrena w piekle”.

Piekło również idzie naprzód z postę-

pem czasu. Smoła, siarka, łamanie kołem—

i |to przestarzałe  anachronizmy, zdaniem

Andrzeja Nowickiego, autora zabawnej

Syreny”, którą Polskie Radio nada dn. 8

maja o godz. 22.00. Obecne piekło wygląda

jak sanatorium, gdzie męki potępionych i

praca diabłów noszą charakter naukowy.

„Psychologiczne podejście do grzesznika”—

loto hasło dzisiejszego Hadesu.

"Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 8 maja 1937,

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Audycja dla poborowych.

Informacje i giełda rolnicza, Muzyka. Audy

cja dla szkół. 11.30 Śpiewajmy piosenki —

audycja dla szkół. 11.57 Sygnał czasu i hej-

nai. 12.03 Wileńska ork. Polskiego Radia.

12.40 Dzien. poł. 12.50 Na listy dzieci ze

wsi odpowie ciocia Hala. 13.00 Wizyta w

Rozgłośni Wileńskiej. 1310 Koncert życzeń.

14,30 Wesoła audycja dla dzieci. 15.00 Wia

domości gospodarcze, 15.15 Utwory chara-

kterystyczne. 15.25 Życie kulturalne miasta 
| skiego. 16.15 Pastorale — ork. 17.00Nabo-

żeństwo majowe z Ostrej Bramy. 17.50 Prze

gląd wydawnictw. 18.00 Pogadanka aktu-

alna. 18,10 Pogadanka «z trasy raidu moto-

cyklowego. 18.17 Wiądomości sportowe.

18.20 Wieczór w Mołodecznie — transm.

ze świetlicy żołnierskiej. 19.00 Audycja dla

Polaków za granicą. 19.30 Piosenki i gita-

ra. 20.25 Nowości literackie. 20.40 Dzien.

wiecz. 20.50 Recital skrzypcowy Szymona

Bakmana. 21.15 „Cyganie — świat niezna-

— pog. 21.25 Transmisja z Budapesz-

tu. 22.00 Wesoła Syrena w piekle. 22.30

° | Muzyka taneczna. 22.55 Ostatnie wiadomoś

1| ci dziennika radiowego. 23.00 Tańczymy.

WGRA AREA TEINIT

0fiary
-| złożone w Administracji „Dzien. Wil'*

W dniu imienin śp. Stanisława Ciozdy

składa M. O. na Polską Macierz Szkolną

zł, 5— (pięć). НУ 
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Sala kina „MARS“
Ostrobramska 5.

SZALAPIN
Jeden z najrozkoszniejszych filmów sezonu

w bajecznych kolorach

TAŃCZĄCY PIRAT
Oryginalnie trakżowany temat, Fantazja. — Polot — Brawura. —

Dowc p. — Humor. Świetna oprawa muzyczna.
Nadprogram: Wyjątkowo piękny dodatek „Rumba" i inne.

niejszy film dobyHELIOS |-**;1:::% CZAROWNICA Z SALEM
Reż. mistrza Franka Lloyda Claudette COLBERTaMac

Na czele potężnej obsady

28 odtwórców ról głównuch. Procesy „czarownic''— Histeria tłumów. —

Romans zbiega i „wiedźmy* Nad program: Atrakcje i aktualia.

 

- W poniedziałek
10 maja 1987 r.

o godz. 8.30 wiecz. F e 0 d 0 r

W programie: arie operowe,
piešni i romanse.

uwaga. Sprzedaż biletów dziś
w kasie kina „Mars* od godz. 12

do 19-ej bez przerwy

 

 

 

Dziś Najpotęż-

 

Polskie Kino Dziś triumf przemysłu filmowego! Najnowsza produkcja 1937 r.

Światowid| „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-
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Została otwarta

KAWIARNIA-RESTAURACJA
w Ogredzie Bernardyńskim

Poleca smaczne i zdrowe Śniadania, obiady I kolacje. Gra orkiestra

Dia turystów i wycieczek 10 proc. zniżki

 

KAROL JANK

  ltNAKcuJE BLEU
RA PERFUMY,PUDER

w WODY KOLOŃSKIE

POLECA POLSKI SKŁAD APTECZNY
Farm. WŁAD. TRUBIŁŁY
Wilao, Ludwisarska 12, róg Tatarskiej

Specjalneść zioła lecznicze.

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowaay przy
inteligentnej rodzinie, Garbarska 3/5. m 5.

MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią, ok.
światłem elektr. do wynaj. e A

W DOMU Nr.6 PRZY UL. GIMNAZJALEJ
(obok Sądu Okr, i Gimn. Orzeszkowej)
wynajmują się świeżo odremontowane 4
pok. mieszk, ze wszelkiemi wygodami.
| AA W ASTIA DRO DA ZPO KSS

Letniska
LETNISKO w Ponarach nowobudowane
blisko kolei, 2 mieszk, po 3 pokoi, przed-

   
  

  

 Ceny niskie Obsługa kuituralna

PYYYTYYYYYYYYYSYYYYYTYYYYYYTYYYYYYYYYYYYWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

myśleć e zdrowlu, tym bar- 1:2
į Nicdy nie jest zapóźno dzie: jeżeli cierpisz na cho-| |
i robę: nerek, pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej przemiany ma-
W terii, na bóle artretyczne, czy padagryczne, wzdęcie brzucha, odbijanie się
lub skłonność do obstrukcji. -— Pamiętaj, że nigdy nie będzie za późno
o ile używać będziesz ziół moczopędnych „D!UROL*, które zapobiegają

| nagromadzeniu się kwasu moczowego i innych szkodliwych dla zdrowia
H substancyj, zatruwających organizm, — Dziś jeszcze kup pudełeczko ziól

„DIUROL“, a gdy przekonasz się © dodatnich skutkach ich dzialania, za-
Й |есаё będziesz swym znajomym. Sposób užycla na opakowaniu. Orygi-

nalne ZIOŁA „DIJROL* GĄSECKIEGO (z kogutkiem), sprzedają aptek:
- i sklady;apteczne
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z trojgiem dzieci, w
wieku szkolnym, z po-
wodu choroby i nę-
dzy, prosi o pomoc.
Adres w admin, „Dz.
Wileńskiego".

 

ULGA DLA CIERPIĄCYCH!
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach,

ischias i t.p. skutecznie działa naeieranie

„Embeta = Stawolit“ =

Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz.

   

DLA KILKU
bardzo ubogich stu-
dentek, głodujących i

  

bez środków do 1-
trzymania prosi o u-

@ branie, obuwie i žyw
a ność — Caritas ul.

2 ZAMKOWA 9 Zamkowa 8.
egarki szwajcarskie wyregulowane. Biżuteria, złoto, srebroaaka Ua)

i Reperacje zegarków z gwarancją.
ANTSTOLISKTS ZRK PEJYRAPAPZDOWRCZOPRAA)== CZYTAJCIE

PRZY ROLDACH ROZPOWSZECH-

eis NIAJCIE PRASĘ
Й ZENIE„PIECZENIE,BOLE)s (ER SWEĘDZENIE„PI! NARODOWĄ

 

       

„VARICOLGĄSECKIEGO
DO NABYCIA W KAŻDEJ APTECE

  ЖИНИННННКНОНННОВННО
 

W
FRANK BUCK I FERRIN FRASER. 86

„ły i pazury"
Ale miałem lepszy poraysł. Czte-

ry mile od miejsca, gdzie miał cze-
kać pyton, znajdowała się wioska,
napastowana Od pewnego czasu
przez czarną panterę, która zagry-
zała kozy i owce, a raz nawet rzuci-
ła się na dziecko.

Czarna pantera — to czarny cha-
ralkter dżundli. Wyjątkowo silna, rzu
ca się na wszystko, co się rusza. Na-
wet będzie szukała zaczepki i —
przeważnie zwycięży. Gdyby więc
można zwabić ją w jakiś sposób do
pytona, byłaby wspaniała bitwa.

‘ Lecz mim zacząłem obmyślać
plan, najpierw pojechałem wozem w
wołu obejrzeć owego pytona. Rze-|
czywiście leżał zwinięty koło szlaku
na jasnym otwartym miejscu, w ocze
kiwaniu „przechodniow“. Przyzwa-
łem z pośpiechu filmowców i z wszel

bym mógł zwabić tę czarną panterę,
| postrach wioski, przed obiektywy a-
| paratów filmowych, mogłaby się wy
wiązać rzadka, niezrównana walka,
nie widziana dotąd na ekranie, w na
turze zaś przez bardzo niewielu lu-
e nawet spośród żyjących w dżun-
gli.

Zwróciłem się do mieszkańców
wioski, z oznajmieniem, że może

| mógłbym ich uwolnićod utrapionej
czarnej pantery — Ikuchinga. Ucie-
szyli się niezmiernie.  Zgodzili się
przepatrzyć dżundlę — ustawić się
w długi szereg i spróbować zagnać
|panterę w stromę, gdzie czekał py-
tom i aparaty filmowe.

Wróciłem do moich aparatów i

pokój i kuchnia. 2 miesz. po 2 pok, przed-
pokój i kuchnia, ul. Emilji Plater dom Ju-
rewicza.

LETNIISKO Dwór kresowy przyjmuje let-
ników. Zdrowa, sucha miejscowość, las,
Wilja, — kilometr od stacji. Kaplica, pocz-
ta, doktór, apteka. Dobra kuchnia — djeta
uwzględniona. Zalesie koło Smorgoń Żeb-
rowska, 2

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

 

OWSKIi SYN
FABRYKA SUKNA — BIELSKO

Poleca na sezon wiosenn
wyroby sukienne na ubra

kostiumy, palta
Oddziały: MICKIEWICZA 21

„ _ NIEMIECKA 22
Rok założenia 1826.

0-letni swoje znakomite
nia i palta męskie oraz
i suknie damskie

Telefony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826.

SILV-
OZON-
MOTOR

IDEALNA KĄPIEL
BALSAMICZNA,
WZMACNIAJĄCA

 

  
    

 

      

 

JE ZDROWIE!
R 5! ORZKIE ZĮOEA“ są sroso--
WANE PRZY KĄMIENIACH ZOLCIOWYCH SKŁONNOŚCIACH
DO ZAPARCIA, JRSKIE GOR: ZIOŁĄ” SĄ NA!
RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEMFRZECZYSECZAJĄCYM,
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSQ-

- WANYM RÓWNIEŻ PRZY. NADMIERNEJ OTYŁ OŚCI. A.

  

Praca poszukiwana
PSZCZELARZ ogrodnik z długoletnią prak-
tyką pszczelnictwa i ogrodnictwa, poszu-
kuje posady od zaraz, dobre świadectwa
Wilno, ul. Zakretowa 42 m. 1-a dla M.S.S.
Michał Rynkowski.

KUCHARZ posżukuje pracy, posiada świa-
dectwa i dyplom ul. Jelenia SPAC :

MŁODA ukończ. 5 kl. gimn,iSkoła
Gospodarcza zajmie się gospodarstwem
domowym u samotnych. Oferty pod „Mło-

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

i

udziela lekcyj z matematyki, fizyki i che-.

mii, Ceny przystępne. Zarzeczna 7—5.

STUDENT U. 5. B. udziela lekcji w zakr.
$imn., specjalność niemiecki; łacina, ma-
tematyka. Adres w adm. „Dzien, Wil.”

STUDENT U. S. B. przygotowuje jak rów-
mież udziela lekcji z zakresu gimnazjum z
wynikiem gwarantowanym może być
za mieszkanie lub obiady — zgłoszenia do
Administracji „Dzien Wil." pod. korepe-
tytor“.

Kupno i sprzedaž
27 HA ZIEMI + budynkami i inwentarrem,
4klm. od Jaszuni25klm,od Wilnado
sprzedania. Informacji udziela Bank Wła-
ścicieli Nieruchomości, Wilno,  Mickiewi-
cza 22. ‚ 892

WILLA-DOM nowowybudowany w Jerozo-
limce, ogrėd 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. :

ry. Kilka sekund zwłoki i dawno o-
czekiwany obraz może przepaść.

Jeszcze jest jeden moment nie-

pewności. Jeżeli wielka scena—wal-
ka zwierząt — rozegra się po zacho”
dzie słońca — co się zawsze może

nie pochwycą obrazu, tak samo jak
za |dnia w mrocznej gęstwinie dżun-
[gli Wtedy cenny czas, cenne przy-
gotowania idą na marne.

Jakże pragnąłem, żeby się moja
pantera natknęła na pytona i żeby

to nastąpiło w pełnym świetle dnia!
Inaczej nie mogłem marzyć o obra-
zie.

Podczas gdym siedzieł w budzie,
a moi filmowcy czekali przy apara-
tach w gotowości na ukazanie się

| pantery, czy innego zwierzęcia, nad-
biegł z pośpiechem Ali.

—Tuan, twój przyjaciel jechać z
obozu wozem. ud, którą wybudowaliśmy w za-

| roślach — ma wszelki wypadek. Przy |
|zdjęciach zwierząt nie jest wyklu-|

— Kto taki?
— Tuan Barnes.
— ©! — rzekłem. — To go tu

Kimi strożnościami, żeby nierobić |czona wygoda. Nieraz moje aparaty| zaraz sprowadź, Ali.
hałasu, ustawiłem ich za osłonami z j czekały w ukryciu szereg dni. Nigdy. Znałem Geralda Barnesa od wie-

pnączy i paproci. Byłem przygotowa nie wialdomo, kiedy aktorzy dżungli lu lat. Poznaliśmy się w Kuala Lum-

ny na wszystko — na bitwę lub po
prostu posiłek pytona.

, zaczną przedstawienie i jakie to bę-
j dzie przedstawienie. W każdej chwi-

Ale liczyłem na coś więcej, Gdy-| li mogą wystąpić gwiazdy i gwiazdo-

IRIOS EIKPI isA TA AMS TANKISTKA |TAUTOS ISONN SK ERROR BOOTS TIR TENS

POMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostows 1, ceynna od godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięomnio, m odnosneniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie sł. 7 gr. 50, sagranicą zł, 6—

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty xł. 1— xa mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w driale ogłoszeniowym sa

ałowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna ! komunikaty za wierez druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25*/+ drożej. Dla poszukująćych pracy 50% mnitki, Admlaistraoja uastrzega
sobie prawo aalany terminu druku ogłoszeń ! nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca:

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERŻZYŃSKI.

pur, stolicy Związkowych Państw

Malajskich. i
odtąd utrzymywaliśmy stosunki. Spo

4

 

da”, ul, Chocimska 31—3.

MŁODA inteligentna panienka  absolw.
Szkoły Przem. Handl, 'umie dobrze szyć,
przyjmie z wdzięcznością każdą pracę —

najchętniej jako bona wychowawcz. do
dzieci, względnie za służącę do solidnego

domu. Posiadam b. dobre referencje, La-
skawe oferty do admin. „Dz. Wil.” sub

„praca“. 928—5

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonu-
je wszelkie zabiegi pielęgniarskie. Poważ-

me referencje. Wilno, ul. Wiłkomierska

Nr. 3 m. 8 vis a vis Kościoła Św. Rafała.

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-

dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną

ma stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
21 u Kaczyńskiego.

Różne
ROŚLINY POKOJOWE przesadza ogrodnik
fachowiec, Oferty pod „Rośliny” w Admi-
nistracji „Dziennika Wileńskiego".

iui SS E

Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański

 

       

 

   

 

tykaliśmy się w Londynie, Nowym, gdy nie przebywał w dżungli.

Kronika policyjna
— Podpalenie domu żydowskiego ad-

wokata. Wczoraj wieczorem przez niezna-

mego sprawcę podpalony został dom na-

leżący do adwokata Czerni howa  (Pod-

werkowska 12). Ogień zauważył dozorca

posesji Franciszek Tuszczewski i ugasił go.

— Żydzi okradają żydów. W nocy z
12 na 13 kwietnia rb. skradziono ze szpi-
tala Miszmeres Chojlem (Kijowska 9) na-

rzędzia dentystyczne, wart. zł. 300. Obec-

mie patrol policyjny, przeszukując meliny,

| znalazł u znanej paserki Basi Klugier te
narzędzia,

Giełda warszawska
z dn. 6, V, 37.

Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 100.20
FAmsterd. 289.95 - 290.67
Londyn 26.10 26.17
N. J. czeki 5289, 529'|,
Paryż 23.64 23.70
Praga 18.38 18.43

Akcje:

Bank Polski 101.50

Papiery:

. poż. Inw. 1 emisja —
3 246450
5 proc. konwersyjna 59.00 59.25
5 ‚„ kolejowa 5700 57.85
6 „ dolarowa — kupon 11 09

| 4 „  premj. dolarowa 118.00
| Ч stabiliz. 368.00 kupon 10.80

4 konsolid. 53.75 52.13

waluty:

Dol. amer. 525 i pół
Marki niem. 123.00 121.00

Giełda zbożowo - towarowa
i Iniarska w Wilnie

z dnia 6 V. 37.

Ceny za towar średniej handlowej i»-

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

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

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej.

szych ilościach.

worzystają młyny wileńskie na żyto I psze-

micę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej odległościach powytej

200 klm. :
w 

Był

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg..

W złotych:
Żyto I stand. 696 g/l *) Ža 5
Żyto IEtaRd GTS) aa S
Pszenica I stand. 730 g/l*) 41.50 — 32.00
Pszenica II stan. 710 g/!*) 3055 — 31.25
Jęczmień I etand.

678/673 g/l 2350 — 2400
Jęczmień II stand. 649 $/1 2250 — 23,00
Jęczmień III stand. į

620,5 g/l 2175 — 22.25
Owies I stand. 468 g/! 21.75 — 22.25:
Owies II stand. 445 g/l 20.75 — 21.25
Gryka 610 g/l 27.50 — 2860
Siemię lniane b. 90*/. £-00
wag. stoc. zał. = =
Len trzep. stand. Woło-
tyn b I sk. 216.50 1840.00 — 1900.00
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. I ek. 216.50 — ZE

Len trzep. Miory b. SPK
«k. 216.50 . = =
Len trzep stand, Traby b.
| sk. 216.50 1820.00 — 1860.00
Len cresany Horodriej b.
I sk. 303.10 2069.00 — 2100.00

Kądziel Horodziejska b. |
sk. 216.50 1700.00 — 1740.00
Targaniec moczony asor-
tyment 70/30 1100.00;— 1200.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

 
Jorku, Penangu, mniej więcej po ca- | przedstawicielem londyńskich oraz

łej kuli ziemskiej. Ostatnio widzia-|amerykańskich firm  tarmaceutycz-

łem go przed dwoma tygodniami w nych i rozwoził różne chemikalia i

Singapore i, odježdžając do dżungli specytiki po całym Półwyspie Malaj

zdarzyć, bo licho nie śpi — aparaty
prosiłem, żeby mnie odwiedził w Jo|skim od Singapore ido Bangkoku.

gdym się wyprawił w teren i Ahmed
wysłał go za mną wozem.

Byłem szczerze rad gościowi. We
szliśmy do budy, napili się i zasiedli
wygodnie mw trzcinowych
które zabrałem ze sobą. Barnes za-
pytał, co robię w tej gęstwinie.
Gdym mu powiedział, zapytał:
Powieść iła5iekdZmi:iemb 2
— Naprawdę spodziewasz się sfil

mować walkę pytona z czarną pan-
terą?

da. Naganika właśnie rusza,
przepłoszyć panterę w tę stronę.

Mnie pozostaje tylko czekać, Nie-
sposób zgadnąć, co zrobią zwierzęta
spotkawszy się—jeżeli się spotkają.

Barnes chichotał. 

hore. Wildocznie przyjechał podczas |

fotelach, |
km jednym z inicjatorów pierwszego

Skąd ty możesz coś wiedzieć o
| zwierzętach? — zapytałem.

Znów się zaśmiał,
—Zdziwisz się! Zabawne, że tra

| fiłem do ciebie na próbę filmowania
zwierząt. Widzisz, byłem świadkiem

 

filmu, wyobrażającego walkę zwie-
rząt.

— Kiedyż to było?
Fa O, dawno — pewnie w 1911

—Nie spodziewam się. Po pro: ,Pamiętasz?
stu — mam nadzieję, że mi się to u-|

żeby,— najwcześniejsze — kiedy to apa-

roku. Właśnie Pathe Freres fabry-
kowali pierwsze filmy podróżnicze.

Rozumie się, pamiętałem te filmy

rat ustawiało się ma platformie wa-
gonu i publiczność, mawet widząc
szyny, słupy telegraficzne i skrawki
krajobrazu, wierzyła, że za pięć cen
tów ogląda niezbadane szlaki. Fil-

— Czy to ja nie wiem! —A te miały nazwę „Hale'e Tours”.

śmiał się. | —Jalkoś w tym czasie przyjechał

Trochę się zdziwiłem, że wogóle Gaston Varnes.

dawna mieszkając na Wschodzie, ni
Polubiliśmy się i stale wie coś o zwierzętach. Od bardzo,

D. e. a.)

  

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ. ,


