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Opłata pocztowa uiszczona gotówką.

  GŁOS WILEŃSKI
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Bóg zapłać tym,

którzy okazali tyle serca Zmarłej

st.
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Projekt wycotania ochotników z Hiszpanii

 

prawdopodobnie nie doczeka się
BRYTYJSKI PROJEKT cy na celu zakończenia konfliktu,
ZAWIESZENIA BRONI | Ogólnie powątpiewają również są

PARYŻ 22.5. Agencja Havasa praktyczne wyniki tego rodzaju ro-
donosi z Rzymu, że tamtejsze koła |zejmu, Prasa rzymska stwierdza, że
dyplomatyczne odnoszą się z wielką propozycja ta została sparaliżowana
rezerwą do brytyjskiego projektuw samym zarodku przez zamiar no-

Redakcja i Administracja ul. Mostowa Nr
Redakcja czynna w godzinach od 12 do

10 gr.

ГЕМ
1. telefon 12-44,
13 i od 20 do 26,

 

realizacji
powstańczych, iktórzy dostali się do
niewoli wojsk rządowych, zostało
rostrzelanych. Rząd w Burgos zape-
wnia, że jeśli istotnie miał miejsce
ten wypadek, stojący w sprzecznoś-
ci z prawami wojennymi, to rządDr. Annie Dnochowskie)

Matka i Bracia

zawarcia w
broni, mającego na celu ułatwienie
wycofania cudzoziemskich  ochotni-
Ików. Zdaniem tych kół, sprawa ta
może być roziważana jedynie na po-
siedzeniach komitetu nieinterwencji
w Londynie. To ewentualne zawie-
szenie broni uważane tu jest jedynie
za chwilowe zawieszenie działań wojennych, nie zaś za rozejm, mają-

 

Proces o wyprawę na Myślenice
W] trzecim dniu procesu jako

pierwszy zeznawał b. student U. J.
M. Włąchała. Wąchała, pochodzi z
ludu i jest typem wiejskiego działa-
cza i prelegenta. Mówi głośno.

Na kilka dni przed wyprawą Do
boszyński wezwał go do swego mie-
szkania w celu omówienia wspólne-
go objazdu powiatu myślenickiego z
referatem © tworzonym w Polsce
froncie ludowym. W dniu 22 czerw-
ca inżynier oświadczył, że jest nie-
zdrów, wobec czego Wąchała poje-
dzie sam do Poręby i tam się spotka
ją. Doboszyński przydzielił mu 2 lu-
dzi oskarżonych Galatę i Romka.

Wąchała ruszył natychmiast z
towarzyszami w drogę. Nad ranem
znaleźli się nad rzeką Rabą, a do
Poręby dotarli o godzinie 6 rano i
poszli pokrzepić się mlekiem do nie
jakiego Bukaty, poczym usnęli. Gdy
się obudzili zobaczyli zbliżający się
oddział inż. Doboszyństkiego.

Dopiero teraz, twierdzi Wąchała
dowiedział się on o zajściach w My-
Ślenicach. Doboszyński polecił mu

przyłączyć się do oddziału, lecz Wą
chała nie chciał, a gdy policja zaata
kowała oddział, Wąchała mie mie-
szał się do walki.

Zeznania następnego osikarżone-
$o Andrzeja Galaty pokrywają się z
wyjaśnieniami Wąchały.

Po zbadaniu Galaty adw. Po-
zowski imieniem ławy obrończej wy
stąpił z wnioskiem o zmianę środka
zapobiegawczego wizględem 16 ©-
skarżonych dotąd jeszcze przebywa-
jących w areszcie. Nie zachodzi o-
bawa, aby oskar. ukrywali się.

Uciec nie mają dokąd i za co.
Zajprotestował przeciw temu

prok. Szypuła.
Przewodniczący sądu zapowie-

dział ogłoszenie decyzji później.
W. dniu tym zeznawali jeszcze

osk. Pachal, Bulek, Pałka, Jakub Ko
lesa, Szoka, Rechocki i Rowek.

Wszyscy nie przyznają się do wi
ny i wyjaśniają swój udział w spra-
wie.

Palce zarzuca prokiurator, że ina
czej zeznawał w śledztwie, okazuje 

CSB i LLS 2 02AO ITA

SRS

Siine solanki
borowina
źródio słono-gorzkie
kwasowęgiowe
inhalatorium
wodoiecznictwo
elektroterapia

INOWROCŁAW ZDRÓJ—
kuracje ryczałtowe

całk. pobyt

126,00 185,00 240,00
24tyg. 3-tyg. 4-tyg.

Bezpłatne prospekty wysyła Zarząd

 

Żydzi proklamują strajk
protestacyjny przeciw antysemityzmowi

(Teleionem wd własnego korespondenta),

WARSZAWIA 22.5. Żydowskie
organizacje z posłami i senatorami

żydowskimi na czele, wydały odez-

wę p. t. „Do żydów w Polsce”, A-

takuje ona w namiętny sposób spraw

ców antyżydowskich zajść w Brześ-

ciu i antysemityzm „podsycany —-

jak odezwa pisze — panującym kur-

sem eksterminacyjnym przeciw lud-

ności żydowskiej.

Podpisane pod odezwą organiza-
cje wzywają wszystkich żydów w

Nowy wyrok na
SOSNOWIEC 22.5. W. Sądzie O-

, kręgowym w Sosnowcu zapadł wy-
| rok w sprawie przeciwiko skazane-
mu w prosecie radomskim na 15 lat
więzienia za nadużycia skarbowe
Stanisawowi . _ Krzysztoforskiemu.
Kszysztoforski, pracując w latach
1925 — 28 w kasie skarbowej w So
snowicu, dopuścił się nadużyć na su-

! #

Polsce, aby w dniu 24 maja w godzi

|nach między 12 a 14 w południe

|zamknęli „na znak protestu i soli-
OO wszystkie żydowskie war-

jsztaty pracy, biura, sklepy, przed-
siębiorstwa”.

Warto zaznaczyć, że po raz
pierwszy od wypadków majowych

oficjalne organizacje żydowskie a-
talkują „panujący kurs” za „ekster-
minacyjną“ politykę wobec żydów.

 

Krzysztoforskiego
mę 48.000 zł., co wyszło na jaw w
toku procesu krzysztoforskiego w
Radomiu.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu ska-
zał Krzysztotorskiego na 5 lat wię-
zienia i 10.000 zł. grzywny. Ponadto
zasądził od niego powództwo cywil-
i w kwocie 48.000 zł. '

się to jednak nieporozumieniem.
Pod koniec posiedzenia piątko-

wego Sąd ogłosił, iż zgodnie z wnio-
skiem obrony, zgadza się przesłu-
chać 32 świadków odwodowych w
tym inż. Doboszyńskiego.

 

MW sobotę jako pierwszy zezna-
wał osk. Krawczyk Stanisław.

Opowiada, iż podczas zbiórki w
Chorowicach było już ciemno, nie
pamięta więc ilu i jacy ludzie byli
na zbiórce. Co się działo w Myśle- |:
nicach nie pamięta. Jeśli chodzi o|:
akcjęw Porębie, to podczas strzelani
ny ukryty był on w krzakach. Ka-
rabin istotnie miał przed zajściami
w lesie, jednakże przed
niem komuś go

Ponieważ zeznania jego były|:
sprzeczne z tym co mówił w śledz-
twie, odczytano protokół z którego
wynika, że Krawczyk przyznaje, że
uzbrojony w karabin, odebrany Pach
lowi, poszedł z Prykiem na patrol.
W. dzasie starcia w Porębie zaobser
wował uzbrojonych w broń Piszczika
Pachla i Pałkkę. Karabin oddał Ma-
ladzie.

Jan Burkat, robotnik, do winy
się nie przyznaje. Koło żydowskiego
cmentarza wycofał się, tak, że ani
w akcji w Myślenicach ani w Porę-
bie nie brał udziału.

Stanisław Pryk, szewc, nic pra-
wie nie pamięta i wszystkiemu za-
przecza.
KiTS WEDI

Kronika telegraficzna
— Wczoraj w klinice urologicznej Uni-

wersytetu Jagiellońskiego zmarł po dłuż-

szej chorobie w 56-tym roku życia Edmund

Bieder, poeta, jedna z najstarszych chara-

kterystycznych i powszechnie znanych po-

staci krakowskiego świata literackiego i
dziennikarskiego.

— Wczoraj po bardzo upalnym dniu,
przeszła nad Krakowem i okolicą śgwałtow-

na burza, połączona z silnymi wyładowa-
niami atmosierycznymi i dłuższy czas trwa-
jącym ulewnym deszczem.

— Temperatura nad brzegami otwarte-

go Bałtyku stale zwyżkuje. Po raz pierw-

szy zanotowano w cieniu na półwyspie hel
skim 20 st, w słońcu na wydmach tempe-

ratura dochodzi do 35 st. Prawdziwą plagą

w związku z ociepleniem się stały się chra

bąszcze, które masowo pojawiły się nad
otwartym morzem.

— Ks. Michał rumuński, udając się z

Londynu do Warszawy, zatrzymał się na

dwa dni w Brukseli, gdzie podejmowany
był przez belgijską rodzinę królewską.
— W Bukareszcie minister komunikacji

dokonał otwarcia międzynarodowego kon-

gresu radiowego, w którym bierze udział
26 państw. W przemówieniu swym minister
podkreślił konieczność zaprzestania „wojny
tal",

— W Lucknow (Indie), doszło do krwa

wych starć między sektami muzułmański mi, Ok. 90 osób zostało rannych.

Hiszpanii zawieszenia |

strzela- :

wego rządu w Walencji wystąpienia
na poniedziałkowym _ posiedzeniu
rady Ligi Narodów z atakami prze-
ciwiko Niemcom i Włochom.

W BERLINIE NIE WIERZĄ
BERLIN 22.5, lInicjatywa rządu

brytyjskiego w sprawie zawieszenia
broni w Hiszpanii w celu wycofania
ochotników przyjęta została w Ber-
linie zasadniczo z zadowoleniem.
Jak wnioskować można z wynurzeń
tutejszych Ikół politycznych, widzą
one w dobie dzisiejszej możność wy-
równania stosunków brytyjsko - nie
mieckich wyłącznie przez zlikwido-
wanie konfliktu hiszpańskiego, Mi-
mo to zapatrują się tu z dużym scep
tycyzmem na praktyczne możliwoś-
ci zrealizowania inicjatywy bratyj-
skiej.

ROSTRZELANIE DWÓCH LOTNI-
KÓW NARODOWYCH

SALAMANKA 22.5. Tutejsza roz
głośnia nadała następujący komuni-
kat oficialny: radiowe stacje rządo-

powstańczy «cofnie wszystkie akty
łaski, z których korzystają skazani
przez trybunały narodowe.

 

 

15 SAMOLOTÓW DO HISZPANII
PARYŻ 22.5. Z Pau donoszą, że

dziś zrana odleciało do Hiszpanii 15
samolotów rządowych, które od po-
niedziałku były zatrzymane na lot-
nisku w Pont Long. Eskortę samo-
lotów stanowiło 5 samolotów fran- 
 

 

 

  
 

 

 

we zawiadomiły, że dwóch lotników |cuslkich.
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Solanka do picia. Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe, tlenowe,
Piankowe. Elektro i wodolecznictwo.Inhalatorjum. Irygacje i płukanie jelit.
Zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. Kąpiele kaskadowe.
Pięknie położona Stacja Klimatyczna.Sezon trwa od 15 maja do 1 października
Inform.: Dyrekcja Zakładu i Komisja ZdrowiawDruskienikach, Związek Uzdro-
wisk w Warszawie, oraz wszystkie placówki „ORBISU* w kraju i zagranicą.L

żydowski fabrykant Cukier, został zesłany
do Berezy Kartuskiej

WARSZAWA 22.5.  Urzędowo Pińskiem, za złośliwe sabotowanie
komunikują; dnia 22 maja br. został decyzji arbitrażowej i niedotrzyma-
odesłany do miejsca odosobnienia w jnie przyjętych dobrowolnie zobowią
Berezie (Kartuskiej Naum Cukier, |zań w stosunku do robotników, któ
współwłaściciel tabryki dykt towa-|rzy poddali się calkowicie orzecze-
rzystwa przemyjsłu drzewnego Ply- |niu arbitrażowemu.
mood - Anion w Horodyszczu pod

Zawieszenie starosty pow. brzeskiego
w czynnościach

WARSZAWA 22.5, W. związku łu społeczno - politycznego poles-
z ostatnimi wypadkami, jakie miały |kiego urzędu wojewódzkiego  Kazi-
miejsce dn. 13 maja w Brześciu |miernza Rolewicza do urzędu woje-
n-Bugiem, prezes rady ministrów i wódzkiego w Nowogródku za mylne
min. spr. wewn. gen. Słowaj-Skład- informowanie władz przełożonych
kowsiki zarządził dn. 21 bm. zawie- |i brak stanowczych zarządzeń w stłu
szenie 'w czynnościach starosty po-| mieniu w zarodku rozruchów w
wiatu brzeskiego Franciska Czerni- mieście,
ka i przeniesienie naczelnika wydzia|

KS. dr. A. Wóycicki rektorem USB
Wybrany w idniu wczorajszym ,łecznych na U. $. В. м Wilnie, a od

na Rektora U. S$. B. ks, dr. Aleksan |r. 1927 piastuje godność prodzieka-
der Wóycicki, kandydaturę przyjął. na na wydziale teologicznym.
Ks, dr. Woóycicki 'w styczniu 1924 r. ›

PRZY
mianowany został profesorem zwy-
czajnym chrześcijańskich nauk spo- | EHi I i 1 | jt

! i !

„KLA
Do pete! k Janlece

     

  
  
  
  

 

  

 

Tylko 4 hotele 1-szej
klasy w Polsce

Dla rozwoju przemysłu hotelo-
wego w Polsce charakterystyczny
jest fakt, że na terenie całego kraju
znajdują się tylko 4 hotele pierwszej
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każ kategorii.



To już inny Gdańsk
Od maja 1933 do maja 1937 zmia-

ny w Gdańsku są bardzo wielkie, W
wyborach z maja 1933 do Volkstagu
gdańskiego, przeprowadzonych pod
wrażeniem i pod naciskiem dojścia
Hitlera do władzy w Rzeszy, po-
wiodło się nacjonal - socjalistom u-
zyskać tylko większość zwykłą, 37
miejsc na 72 całości. Również nagle
zarządzone wybory przedwczesne z
kwietnia 1933, pod wpływem głoso-
wania w Zagłębiu Saary i w nadziei
oddziaływania jego wyników w
Gdańsku, przyniosły zawód: tylko
42 mandaty zamiast oczekiwanych
przynajmniej 48, kitóre stanowiłyby
większość twu trzecich, niezbędną
do uchywał, wszczynających starania
o zmianę konstytucji, Wiówczas po-
radzono sobie w drodze nieprawne-
go rozporządzenia z 8-go lutego
1937, wprowadzającego możność po-
zbawiania posła mandatu przez t.zw.
komisję mandatową i 'w ten sposób
uniewažniono 3  mandaty postėw,
iktórych następcy na liście okazali
się skłonni do przejścia w szeregi
macjonal - socjalistyczne. Wreszcie

ko bardzo powierzchownym wyra-
jzem daleko głębszych przeobrażeń,
Iktóre najzwięźlej ująć można tak:

1. Gdańsk podlega dzisiaj ustro-
jowi i rządom zgoła nieprzewidzia-
mym w: jego konstytucji, ustalonej w
[porozumieniu z Ligą Narodów i
jprzez nią zatwierdzonej. Konstytu-
cja ta nadaje szerokie swobody oby-
watelskie i pełne równouprawnie-
mie. Dzisiaj istnieje w Gdańsku cał-
|kowita wyłączność przywileju na-
cjonal - socjalistycznego, _ zupełnie
tak samo, jak w Trzeciej Rzeszy.

2. Gdańsk zerwał lub sprowadził
do nicości związania prawne, stano-
iwiące podstawy jego statutu, wpro-

wadzonego w traktacie wersalskim.
Opieka Ligi Narodów i jej władza
naczelna w wolnym mieście została
podkopana walką przeciw Wysokie-
mu Komisarzowi Ligi. Rozległe pra-

wa Polski, zapewnione w traktacie,
zbladły i rozwiały się wśród paro-,
krotnych prób zerwania istotnej
łączności. Natomiast zupełnie nie-'

przewidziany związek Gdańska z!

Trzecią Rzeszą stał się istotną rze- |

|

 

pagandy Rzeszy p. d-ra Goebbelsa
iw Gdańsku, 9-go b. m., pisma zagra-
miczne twierdziły, iż mówił on tam,
że Gdańsk musi należeć do Rzeszy,
pisma berlińskie stwierdziły z obu-
rzeniem, iż to nie prawda. Bardzo
dobrze, iż uznano takie oświadcze-
nia za niemożliwe, a przypisywanie
ich ministrowi Rzeszy za oskarżenie
złośliwe. Te zarzekania się pism na-
cjonal-socjalistycznych w Berlinie z
11-g0 b. m. zapiszą się w Polsce
chętnie w dobrej pamięci,

Lecz w związku z tym powstają
pytania m. in. takie:

1. Dlaczego w dzienniku gdań-
skim „Der Danziger Vorposten',
kierowanym przez p. Alberta For-
stera, lktóry głosi wyraźnie swą od-
powiedzialność wobec kanclerza
Hitlera, codziennie pod nagłówkiem
widnieje hasło połączenia z Rzeszą
(„zuriick zum Reich“) i člaczego jest
ono tam dzisiaj wezwaniem codzien-
nym ruchu politycznego rządzącego
obozu w Gdańsku?

2. Dlaczego Gdańsk zalany jest
całymi zbiorkami rysunków, barw- 

Polska wypraw
WARSZAWA 19.5. Po długich i

żmudnych przygotowaniach  wyjež-
dża z Polski pierwsza polska wy-
prawa naukowa na Grenlandię z ra-
mienia Towarzystwa geograficznego
we Lwowie, a pod kierownictwem
dr. Alekisandra Kosiby. ;

Wyprawa ruszy na Grelandię z
Kopenhagi 25 maja stakiem Disko,
należącym do  Gronlands Styrelse
(zarządu Grenlandii), służącym wy-
łącznie do celów grenlandzkich. Do
Kopenhagi część członków i ekwi-
punek, wagi ok. 4 tonn w 150 skrzy-
niach, przewiezione zostaną na
statku „Piłsudski”, odchodzącym z
Gdyni dnia 20 maja. Kierownik wy-
prawy dr. Kosiba udaje się wraz z
mjr. Zawadzkim nieco wcześniej
przez Niemcy, aby po drodze zaku-
pić kilka instrumentów naukowych

a na Grenlandie
i załatwić w Danii sprawy związane

j z wyprawą.
| Program wyprawy uwzględnia:
badania naukowe w środkowo  za-
chodniej Grenlandii w zakresie gla-
cjalogii, geologii, morfologii, flory i

  

  
meteorologii, oraz zdjęcia lotogra
metryczne.

NAJWIĘCEJ UPORCZYWE |
ZAPARCIE

leczą szybko roślinne PIGUŁKI

KOWENA (Cauvin'a) tanie i przy-

jemne w użyciu.

zawierające 30 pigułek—
zł. 2.50.

Do nabycia we wszystk, aptekach.

Wystrzegać się falsyfikatów. Zwra

cać uwagę na oryginalne opako-

wanie z napisem: „Cauvin-Paris'"

Pudełko,

 

 

Kiedy nastąpi reforma ustroju adwokatury?
Jak słychać kwestia reformy u-

stroju adwokatury znajduje  roz-
strzygnięcie dopiero na jesieni r. b.

W, sprawie reformy ustroju pa-

nowy zarząd Związku Adwokatów
Polskich, z adw. Bielawskim na cze
le, Delegacja ma przedstawić min.
Grabowskiemu i _ wiceministrowi

15-g0 maja 1937 uzyskano  rozwią- |czywistością życia gdańskiego, pod- nych i wykresowych, ma kartkach| jestr : ы s : вар : :
Bi ee» * " : У 1 т 5 uda się w przyszłym tygodniu| Chełmońskiemu  rezoluc rzyjętą

zanie sięniby dobrowolne  stronni-| danego całkowicie rozkazodawstwu pocztowych dla tym szerszego roz- s MaGO | anaditoca > RE ostałasego ak. PIZYA

KE2 i przejiz Berlina, co jest RARE: w po- powszechnienia, które np. głoszą, że

ście 3posłów tej grupy do nacjonal- staci gauleitera p. Alberta Forstera, Pomorze polskie, zwane tam kory- * za

socjalistów, czyli wreszcie zapew-|któremu podlega prezydent senatu „tarzem musi zniknač („Der Korridor, Ktowygrał na ioterii?

nienie dwu trzecich. A więc od maja p. Greiser, a który wyraźnie stwier- das Haupthindernis eines  deutsch- PirWSZć ciaGNiCić; 1000 # — 3866 3902 17724

1933 do maja 1937 nie prėžnowano'dzit w ošwialdozeniu z 18 lipca r. ub., polnischen Ausgleichst, muss — мет-| 5000 zł. — 93029, 19335 26226 27930 29359 31972
w Gdańsku.

Ale te przesunięcia w stanie li-
czebnym ciała obradującego są tyl-

   

 

          
  

Kąpielowe, plażowe

poleca
D. P.- H.  

Znowu przegrane procesy ZŃP
Do pokaźnej liczby wyroków za-;

padłych w głośnych procesach ko-|
munizujących i walczących z Ko-
ściołem przywódców Związku Na-|
uczycielstwa przybył
jeszcze jeiden.

Warszawski sąd apelacyjny roz-
patrywał sprawę b. redaktora ,„Gło-
su nauczycielskiego“ i doniedawna
jednego z kacyków Związku — p.
Frysza, wytoczoną p. Antoniemu
Madejowi.

Antoni Madej w cyklu artyku-
łów w dwutygodniku „Zet“ poddał
druzgocącej krytyce politykę Źwiąz
ku, a między innymi zarzucił p. Fry-
szowi, że zajmuje odpowiedzialne
stanowisko społeczne mimo, że nie
oczyścił się z ciążących na nim po-

Organ prasy „Ozonu”
W Warszawie krążą pogłoski, że

O.Z.N. rozpocząć ma wydawanie
własnego organu prasowego już z

«miem 1 czerwca rb.
Ma to być pismo południowe pn.

„Echo Warszawy”. Redaktorem te-
$o pisma ma podobno zostać Ferdy-
nand Amitoni Ossendowski, znany
podróżnik i literat. Ci jednak, któ-

Polskiego,

  

rzy zawiedli się na publicystycz-
nej i dziennikarskiej a-iałalności
znanych pisarzy, mówią raczej o
kandydaturze p. Alfreda  Binken-
mayera, b. redaktora „Dnia Pomor-
skiego” i b. naczelnika wydziału
bezpieczeństwa w wileńskim  urzę-
dzie wojewódzkim. :
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sziafroki, kostjumy, spodenki,
pantofelki, parasolki, ręczniki

oraz kapelusze, amerykanki, prześcieradła, rękawice i nowości

na rok 1937

W. NOWICKI

REWIA FLOTY

iż jest odpowiedzialny jedynie przed!

kanclerzem Hitlerem.
Gdy: po pobycie ministra pro-

Wilno,
Wielka

ważnych zarzutów etycznej natury,
P. Antoni Madej przeprowadził

w sądzie okręgowym dowód prawdy
i uzyskał wyrok uniewinniający.

P. Frysz odwołał się do. sądu
apelacyjnego, prosząc jednak, by
sprawę rozważano przy drzwiach
zamkniętych.

Sąd apelacyjny przychylił się do
tego wniosku a pe przeprowadzonej
rozprawie ogłosi wyrok, zatwier-
dzający orzeczenie pierwszej instan-
cji, uniewinniające p. Madeja.
W motywach sąd apelacyjny

stwierdził kategorycznie, że p. Ma-
dej przeprowadził dowód prawdy,
iż p. Frysz dopuścił się czynu nie-
etycznego. P. Madej nie może być
ukarany, ponieważ działał w intere-
sie publicznym i
imienia nauczycielstwa polskiego.

£O * A i
Z Lublina piszą: W  Sobolewie

odbył się proces Związku Nauczy-
cielstwa Holskiego przeciwko ks.
Kosmulskiemu, o obrazę jakiej ks.
Kosmulski miał się dopuścić, piętnu
jąc  bezbożnictwo  nauczycielstwa
garwolińskiego. Po przeprowadzonej
całodziennej rozprawie, w czasie

której przesłuchano 30 świadków
sąd grodzki ogiosił wyrok uniewin-
niający lks. Stefana Kosmulskiego.

Radca prawny Z. N. P. w mowie
swej na rozprawie nie ukrywał, że

związek ideowo walczy i będzie

walczył z kierem katolickim.
Ks, Kosmulskiego bronił adw. A.

Junosza- Gzowski. 
      STU RTS DSRISE

ANGIELS
 

 

Na redzie Spitbead odbyi się przegląd iloty, największy od lat 20-tu,

 

   
bronił dobrego| |

schwinden') lub też, napadając na
port gdyński, na kolej śląsko-gdyń-
ską, na polski port amunicyjny na

Westerplatte i t. d. odwołują się do
pomocy Niemiec?

Jest ito stan zapalny, a paliwa do
ogniska dokłada się codziennie, naj-
zupełniej świadomie i celowo,

Stanisław Stroński,
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*10 tys.pielgrzymów;
maprzybyć do Kalwarii

Szereg organizacyj z m. Wilna

oraz z kilku parafij podwileńskich

zapowiedziały na dziś pielgrzymki

do Kalwarii. Ogółem spodziewane

jest przybycie blisko 10 tys. osób.

Jroszki
* MIGRENO -NERVOSIN"

GUTEK
ZASTOSOWANIE :

GRYPA.PRZEZ
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Pielgrzymką nauczy-
cielska na Jasną Górę

Komitet Wileński podaje do wiadomo-
ści adresy komitetów powiatowych  piel-
grzymki nauczycielskiej na Jasną Górę,

1. BIAŁYSTOK. Dom. Katolicki, Ry-

nek Kościuszki 2. — Sekretarka M. Bi-

żutówna.

2 BRASŁAW, ul. 3 Maja 109, Dyrek-

tor gimn. Władysław Wawryka, prezes ko-

mitetu.

3. GŁĘBOKIE, Plebania
przy kościele Trójcy Przen.

4, GRODNO, ul. Jagiellońska 42, m. 4.

dekanalna

P. Antonina Galska.

5.LIDA, ul. Szeptyckiego 11, m. 3.

Źrzewodniczący k-tu dyr. Henryk Żeli-

gowski.

6. OSZMIANA, ul. Cz. Jankowskiego

24, Prezes k-tu prof. Wincenty Mieszkuć.

7. SŁONIM, plebania, sekretarz k-tu

ks. pref. Bronisław Wąsowicz.

8. SOKÓŁKA, ul. Grodzieńska 86.

skarbnik k-tu ks. Aleksander Bebko.

9. ŚWIĘCIANY, plebania, ks, prei

Antoni Weryk, prezes k-tu,
i0. WILEJKA PÓW., ul. 3 Maja 4, ks.

Władysiaw Potocki.

111 WOŁKOWYSK, ul. Kolejowa
sekretarz k-iu ks. prei, Antoni S'enkiewicz

12, WILNO, ul. Ignacowska 3, m, 7 (od

godz. 17—19), 

15.000 zł. — 39702.
10.000 zł. — 96103. _
5.000 zł. — 16593 163608 166903

170772 173761.
2.000 zł. 13841 14305 20430

42285 67149 84240 107155 107272
111427 117443 151719 152751 168323
173093 180656.

1.000 zł. — 34076 41658 44534
49615 69897 70567 70699 79004
86998 98056 98520 108919 131071
138706 146747 153154 165689 167231
185364 190663 194073.

Drugie ciągnienie.
20.600 zł — 174529.
15,000 zł, — 40962.
10.600 zł. — 158452 168616.
5.000 zł, — 11015 14271 59615

66087.
2.060 zł. — 20250 38064 52628

55763 59552 93167 107746 108766
134664 152008 162457 181034.

43019 45634 62945 70486 71358
|74816 83618 94156 96538 102301
1112236 113174 113534 119146 152433
166641 171251 176760 180246 185000

Dzień postu żydów
Żydowski „Nasz Przegląd“ do-

nosi:
Związek rabinów Rzeczypospoli-

tej występuje z inicjatywą  prokla-
mowania dnia postu i modłów dla
żydów ma całym świecie.

W, sprawie ustalenia daty postu

związek rabinów w Polsce zwrócił

się do związków rabinów w Pale-

stynie, w Ameryce, Anglii, Francji,

Czechosłowacji, Austpii, Węgieri
szeregu innych państw.

Projekt ten dodaje „Nasz

Przegląd“ — powstał w związku z

qońumad m mopAz ®Юеп)45 ВУЭ 
 

Uczczenie zamordowanego
przez bolszewików kapłana

SŁONIM. W, nadchodzącą nie-
dziel ępo nieszporach w kościele pa-
rafialnym wyruszy ze Słonima po-
chód do lasu położonego przy sizosie
Słonim — Albertyn, gdzie w pa-
miętnym roku 1919 został zamoido-
wany przez bolszewików ks. Jan
Weber, Idziekan i proboszcz słonim-

ski. Na miejscu stracenia proboszcza
słonimskiego, który zginął za współ-
|działanie z Armią Polską i werbo-
wanie ochotników do wojsk pol-
skich — stanie symboliczny krzyż,
poświęcenia którego dokona się w
dniu 23 maja r. b.

Głodówka stud. Gołębskiego w więzieniu:
Jak się dowiadujemy, osadzony

w więzieniu przed świętami W. No-
cy student U. S. B. narodowiec Sta-
nisław Gołębski otrzymał powiado-
mienie, iż okres zatrzymania w wię-
zieniu śledczym przedłużono mu do
23 września,

P. Gołębski siedzi już w więzie-

niu ślećcczym dwa miesiące. Posta-
nowit on rozpocząć głodówkę pro-
testacyjną w czwartek dnia 20 bm.
Dziś mija czwarty dzień głodówiki p.
Gołębskiego. W związku z głodów-
ką władze więzienne nie pozwoliły
na dostarczanie mu tytoniu. 

Upały w Wilnie
Ūkoio 40 st. w poł

Od paru dni ogarnęła Wilno ia-
la upałów, dotychczas bodaj nie no-
towanych w tym okresie w Wilnie.
W ciągu dnia temperatura dochodzi
do 40 st. C. poniżej zera, w nocy
zaś przekracza 20 st. С. Wizoraj-

udnie 21 6 północy
szej nocy między godz. 24 a 1 ter-
mometr na moście Zielonym wska-
zywał 21 st. C. poniżej zera.

Jak donoszą z prowincji, upały,
ze względu na niedawne deszcze,

nie wpłyną ujemnie na urodzaj. (m)

Wiec przeciwkomunistyczny w N. Wilejce
W. dniu .27 maja r, b. o godz. 12

m. 30 odbędzie się w Nowej - Wilej-
sce na placu przed kościołem Wiel-
ki Wiec Przeciw Komunizmowi i

Bezbożnictwu.
Komitet organizacyjny wiecu na

Wo wszystkich Polaków do licz-
nego stawiennictwa na wiec.

Burze na terenie pow. dziśnieńskiego
Pożar wsi od uderzenia pioruna

Wczoraj w godzinach  wieczor-
„nych na terenie pow. dziśnieńskiego
przeszła pierwsza burza wiosenna
połączona z piorunami,

Od uderzenia pioruna we wsi
Szocie, gm. głębockiej, wybuchł por- żar, który strawił 13 gospodarstw, w
tym: 13 budynków mieszkalnych, 8
stodół, 12 spichrizów, 12 chlewów o-

s jraz sprzęt domowy i gospodarczy, z
kl inwentarza żywego — 2 krowy, 4
owce i 5 świń.

Straty wynoszą około 80 tysięcy
złotych. W. akcji ratunkowej brały udział

3 straże pożarne ze wsi Udział, Głę-
bokiego i straż wojskowa  KOP-u.
Akcja: ratunkowa była bardzo utrud
niona ze względu na silny wiatr i gę
stość zabudowań.

Niezwykłej tegoż dnia na terenie
gminy dokszyjckiej, pow. dziśnień-
skiego, przeszła burza gradowa, wy

rządzając poważne szkody w zasie-

wach w trzech koloniach.
| O wielkości gradu świadczy lakt
| wybicia w wielu domach przez grad

szyb okiennych oraz licznych wy-
padków zabicia drobiu,  



CZYNNY | WERBALNY |
NACJONALIZM

Każdego niemal dnia zagadnienie

żydowskie w Polsce występuje w wy-

raźniejszej postaci. Zmieniają się

nastroje społeczeństwa. Ci, którzy

niedawno jeszcze zwalczali „zoolo-

giczny nacjonalizm”, dzisiaj przy-

znają się do nacjonalizmu. Utrzymu-

ją nawet, że reprezentują ten nacjo-

nalizm w lepszym wydaniu. Na róż-

nych zjazdach zapadają uchwały w

sprawie wyłączenie Żydów, które

jeszcze rok temu nie zyskałyby sobie

„ększości. Świadomość żydowskie-

go niebezpieczeństwa obejmuje nie

tylko sprawy gospodarcze, lecz prze-

rzuca się również i na sferę kultu-

ralnego życia narodu.

Ruch ten ma żywiołowy charakter.

Ale łączą się z nim także i pewne

kombinacje polityczne. Niektórzy

publicyści są zdania, że na tle po-

Siępów prądu nacjonalistycznego w

Polsce nastąpią głębsze polityczne

przemiany, że zatrą się dawne „linie

podziału”, że życie polityczne Polski

przybierze nowe postaci. Warto tej

sprawie poświęcić nieco uwagi, by

unikrąć baiamuctw.

Nie możemy mieć nic przeciw te-
mu, gdy wyznawane przez nas idee

przenikaja do naszych przeciwni-

ków. Jeżeli ktoś mniema, że na tej

drodze zdoła osłabić ekspansję
Stronnictwa Narodowego, to zadaje

kłam zwyczajnej logice. Siła prą-

dów politycznych mierzy się zdołno-

ścią promieniowania idei, które one

w życie wnoszą. I jeżeli „„nacjona-

lizm' jest wyznawany przez żywio-

ly, należące do tak zw. obozu rzą-

dowego, oczywiście przez niektóre

tylko żywioły tego obozu, nie ma-

my powodu do ubolewań. Ale inna

jest pozycja naszego kierunku, na-

szej organizacji, a inna tych nowych

nacjonalistów i antysemitów.

Jesteśmy stronnictwem, pozbawio-

nym wpływu na instytucje polityczne

państwa polskiego, stronnictwem,
które również usiłowano postawić

poza nawiasem życia społecznego.
Nie rozporządzamy tymi narzędzia-

mi i możliwościami działania, który-

mi rozporządzają nasi przeciwnicy.

Ale nasza rola mimo to bynajmniej

nie ogranicza s”ę do zwykłej „opo-

zycji”, do krytylki, do obserwowania.

Jeżeli ktoś zarzuca nam „negację”, a
równocześnie powtarza to, co mó-

wiliśmy przed rokiem lub przed pa-
ru laty, to przeczy sam sobie i
dziwne sobie wystawia świadectwo.
Zdobycze ideowe nie należą do naj-
śorszych zdobyczy w dziejach.

Ale my, mimo wszelkich prze-

szkód, nie tyłko oddziaływamy na
Życie duchowe narodu, lecz również

ina praktyczne życie. Pracujemy

realnie nad uwolnieniem  gospodar-

stwa polskiego od przewagi żydow-

skiej; nad tym, by wieś pozbyła się
żydowskiego pośrednictwa i by mia-

sia stały się polskin$. O tym wiedzą

dobrze wszyscy, którzy stykają się z

realnym życiem społeczeństwa. Wie-

lu już ludzi w Polsce zaczyna zda-

wać sobie sprawę ze znaczenia i

głębokości tych przemian spolecz-
nych. Robimy to poza państwem, po-
za administracją publiczną, przy u-

stawodawstwie, które niejednokrot-

nie ułatwia pozycję Żydów.

I jeżeli zrozumienie sprawy żydow-

skiej zjawia się także Śród ludzi,

którzy mają wpływ na rządy w Pol-

sce, jeżeli i oni zaczynają wyznawać

nacjonalizm, to ten fakt nakłada na

nich wyraźne obowiązki i wyraźną
odpowiedzialność. Między naszymi
ideami i naszą praktyczną działal-
nością istnieje zgodność. Nowi na-

cjonaliści i antysemici powinni jak
najrychlej dowieść, że to, co oni wy-
znają, nie jest tylko słowem, mo-

dnym hasłem, wyrazem nastroju u-

czuciowego, lecz realnym  wskaza-

niem politycznym. 8

Nie wyobrażamy  sobie' prawdzi-

wego nacjonalizmu, któryby uznawał

państwo za własność wszystkich „o-
bvwa!eli”, bez różnicy wyznania i

narodowości. Z ideą państwa naro-

dowego nie godzi się chyba przyzna”

|
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Zbvieczny obchėd
Z powodu naszego artykułu o ob-

chodzie dwudziestolecia Armii Pol-
skiej we Francji otrzymaliśmy od
„Stowarzyszenia Weteranów b. Ar-
mii Polskiej we Francji” list i eg-
zemplarz pisma „Błękitny Weteran”
(kwiecień 1937), poświęcony wspo-
mnianemu wyżej obchodowi. Prezes
komitetu propagandowo - prasowego
uroczystości, p. pułkownik Sergitsz
Abżółtowski pisze, że w artykule p.
Józefa Wielowieyskiego, zamiesz-
czonym w „Błękitnym Weteranie”,
są „wyjaśnienia co do stanowiska na-
szego Stowarzyszenia”. :

Przeczytališmy z calą uwagą i žy-
czliwością nadesłany nam egzem-
plarz pisma i musimy, niestety,
stwierdzić, że nie wpłynęło to w naj-
mniejszym stopniu na nasze poglądy
co do sensu i potrzeby obchodu uro-
czystości dwudziestolecia Armii Pol-
skiej we Francji.
Już samo istnienie dwóch stowa-

rzyszeń b. żołnierzy tej Armii nie
stwarza pomyślnych „warunków do
podobnych obchodów, a to tym bar-
dziej, że stowarzyszenie, któreśo
członkiem jest b. wódz naczelny Ar-
mii, gen. Haller, nie będzie brało u-
działu w obchodzie.
Uwydatnia zaś niewłaściwość ob-

chodu właśnie oświadczenie p. Jó-
zefa Wielowieyskiego, zrobione na
konferencji prasowej, odbytej dnia 30
kwietnia. Powiada p. Wielowieyski
tak.

„W myśl wskazań Marszałka Śmi-
głego-Rydza, w obecnej chwili chcemy
tuszować wszystko to, coby nas dzie-
lić mogło, a uwypuklać to, co nas łą-
czy, chcemy więc łącznie ze wszystki-
mi bojownikami o niepodległość świę-
cić tę datę, jako datę z punktu widze-
nia historycznego ważną, jako jeden z
momentów wspólnych nam wszystkim
wysiłków w walce o Polskę niepodle-

ślą. =
Ježeli w tej chwili nas coš boli, to

tylko to, że nie wszyscy Błękitni Ryce-
rze są razem, że wielu, zrzuciwszy

mundur, dało się wciąśnąć w wir poli-
tyczny, że uległ temu i były nasz do-
wódca, gen. Haller. Nie nam, żołnie-

 

 

rzom, krytykować, czy sądzić nasze-
$о byłego dowódcę, nie możemy je-
dnak nie boleć, że od nas odszedł, że
go w tym dniu nie ma z nami“.

Mamy tedy tezę taką: Gen. Haller
(a więc zapewne i członkowie Komi-
tetu Narodowego, poza p. Józeiem
Wielowieyskim) „zajęli się polityką”,
a więc nie kwalifikują się do udzia-
łu w obchodach dwudziestolecia Ar-
mii”, Pomijamy już fakt, że i p. Wie-
lowieyski „zajął się polityką”, był
senatorem i członkiem B. B. W. R.,
že czynną polityką zajmuje się wie-
le z pośród osób, mających odegrać
wybitną rolę w zapowiedzianym ob-
chodzie, Uważamy za błędną i bez-
podstawną tezę, iż b. żołnierze Armii
Polskiej we Francji mają być posta-
wieni poza nawias, jeśli zajmują się
obecnie polityką. Możnaby takie
wobec nich zająć stanowisko, śdyby
prowadzili złą politykę. Rozważa-
nie pytania jednak, która polityka
jest dobra — ta, którą prowadzi p.
Wielowieyski, czy też ta, którą
prowadził gen. Haller — wykracza
poza ramy naszego artykułu.
Dziwne się nam także wydaje to,

że p. Wielowieyski dla tuszo-
wania tego, co nas dzie-
li, poszukuje łączności ze „wszystki-
mi bojownikami o niepodległość”, a
nie dostrzega znacznej części tych,
co byli żołnierzami Armii Polskiej
we Francji i tych, co byk tej Armii
kierownikami politycznymi. Podo-
bny daltonizm nic nie „tuszuje”, na-
tomiast najniepotrzebniej w świecie
wywołuje różnice i rodzić musi spo-
ry..
Pozostajemy więc przy naszej opi-

nii, że elementarna przyzwoitość,
uczciwy stosunek do rzeczywisto-
ści, poczucie historyczne i zwykły
sens polityczny  nakazywały nie
śpieszyć z obchodami w momencie
jak najmniej do tego stosownym.
Zresztą niedaleko dwudziestopięcio-
lecie, mamy nadzieję, że do tego
czasu nie będzie potrzeba mic „tu-
szować” i że wyjaśni się już całko-
wicie zagadnienie „złej” i „dobrej“
polityki.  

Kierownictwo polityczne Armią
Polską we Francji spoczywało jak t
zresztą przyznaje sam b. Wielowie:
ski w rękach Komitetu Narodowe
Polskiego, którego prezesem był R:
man Dmowski, Wodzem Naczelny:
Armii był gen. Józef Haller. Ci @уг
ludzie przede wszystkim mają stano
wisko gospodarzy w tej całej sprawie; |
zwykły prosty chłopski rozum powia-
da, że się bez gospodarza nie urzą-
dza obchodów ; uroczystości. Nicnam
nie wiadomo o tym. by p. Józef Wie-
lowieyski był „Błękitnym  Żołnie-
rzem“, wiemy natomiast, że jako
członek Komitetu Narodowego Pol-
skiego i z jeśo ramienia zajmował s'ę
sprawami Armii. Zdawało by się, że
ten fakt właśnie nakazywałby mu,
mimo przemian politycznych bar-
dzo sumienne, przesadne nawel n'z*-
strzeganie nakazów lojalności w
stosunku do swych towarzyszy i
zwierzchników w prowadzeniu tej
pracy.
Armia połska we Francji miała bar

dzo określonych i znanych twórców
i kierowników, miała też określonyi
znany sens polityczny, Dziś urządza
się obchód, w którym nie wezmą u-
działu jej dawni gospodarze, nie bę
dzie mógł być uwydatniony jej sens
polityczny.

Powstrzymujemy się od wszelkich
określeń, chodzi nam o fakty nie o
zbyteczne spory. Treść sprawy mówi
sama za siebie, i każdy obiektywny
obserwator łatwo sobie wyrobi o tym
wszystkim własne zdanie. Zapowia* |
dano nam nowe metody į nowe sto-
sunki. Niestety cała omawiana ta spra
wa dowodzi, że nic się ani w metodach
ani w stosunkach, do których się już
przyzwyczailiśmy, nie zmieniło.

Jeżeli w tej chwili nas coś boli —
powtarzamy za b. Wielowieyskim, to
to, że dla celów politycznych wpro*
wadza się w tę całą sprawę cały od-
łam rzeczywistych „Błękitnych Żoł-
nierzy”, prawdopodobnie w įaknaj-
lepszej wierze, biorących udział w
przedsięwzięciu, które conajmniej u*
znać należy za zbyteczne.

 

Powstanie „Fakira z Ipi“
Nad imperium brytyjskim . zbie-

rają się chmury...
Zarejestrujmy choćby tyłko wyda-

rzenia z dni ostatnich, tak wszak o-
złoconych przez , blask wspaniałych

uroczystości koronacyjnych. Irlandia

uczyniła dalszy krok w kierunku zu-
pełnego uniezależnienia się od An-
gliii a elementy  ekstremistyczne

świeżo wysadziły tam w powietrz£
pomnik jednego z angielskich kró-
lów. W Palestynie trwa olbrzymie

napięcie polityczne między Żydami
i Arabami, a szykowany tam przez
Anglię plan reformy politycznej w
postaci podziału kraju na kantony,
niesie z sobą perspektywę nowych
komplikacyj. Między Anglią a Wło-
chami trwa naprężenie, będące skut-
kiem zaboru Abisynii przez Włochy,
a jaskrawo w r dniach przypo-
mniane przez wycofanie się dzienni-

karzy włoskich z londyńskiej uro-
czystości koronacyjnej. Nowe naprę-
żenie rodzi się między Anglią a Hisz-
panią, w której sprawy Anglia się
wmieszała przez znane wypadki,
związane z blokadą Bilbao. In-
diach trwa akcja antyangielska po-
tężnego stronnictwa nacjonalistycz-

io. I tak dalej.
ło w Polsce znanym, a bardzo

poważnym kłopotem angielskim jest
powstanie w rozległej połaci Indii,
t zw. Waziristanie (kraj górski na
pograniczu Afganistanu), kierowane
przez przywódcę, zwanego „Faki-
rem z Ipi“.
O powstaniu tym „Gazeta Polska“

podaje następujące wiadomości:
„Kraj plemienia Waziri, czyli Wa-

ziristan, leżący w południowej części

północno - zachodniego pogranicza
Indii, odznacza się niezwykłą górzy-
stością. Środkową część tego pograni-

cza zamieszkuje plemię Afrydów, a
północną — Mohmandów. Cała ta
prowincja wchodząca ongiś w skład
terytorium Pendżabu, zajmuje obszar
66.000 km. kw. i liczy ponad 2.250.000
ludności, w tym 2.063.000 muzułma-

now".
„Obecne powstanie w Waziristanie

przybrało już poważne rozmiary tak,
że przywrócenie spokoju wymagać
będzie poważniejszej ekspedycji woj-
skowej. Ponieważ sytuacja politycz-
na w Indiach jest na ogół dość skom-
plikowana, z powodu propagandy na-
cjonalistów hinduskich z pod zuaku

„stronnictwa Kongresu”, zwalczają-
cych nową konstytucję indyjską, woj-
skowe władze angielskie, dążąc do

najśpieszniejszego zlikwidowania roz-
ruchów, wysłały całą dywizję, w skła-
dzie 6 brygad, 2 eskadr samolotów
bombowych i pięciu kompanii tankie-
tek. Siły te, kierowane przez gen. F.
de Burgh, znajdują się już w samym
centrum powstania i zajęły kilka punk
tów w rejonie Mirali. Podczas wypra-
wy nie zanotowano narazie większych

starć z Waziri, którzy uchylają się od

otwartej walki z wojskiem regular-
nym. Ataki samolotów nie dały spo-
dziewanych wyników. Anglicy liczą się
z tym, że wojska ekspedycyjne na-
potkają wkrótce na energiczniejszy 0-
pór ze strony powstańców. W obawie

przed niespodziewanymi napadami
większych grup powstańczych, wojska
indyjskie posuwają się z zachowaniem
wszelkiej ostrożności i starając się za-
jąć przed rozpoczęciem decydujących
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nie praw politycznych Żydom. Nie

zabezpieczy się narodowego charak-

teru państwa, jeżeli nie oczyści się

administracji z nalotów żydowskich.

Narodowa polityka gospoddrcza wy-

maga udzielania czynnej pomocy

tym siłom, które chcą się wyzwolić

z pod żydowskiej supremacji.

Nie wystarczą uchwały, deklara-

cje, mocne nawet zwroty antysemic-

kie. Trzeba czynów, trzeba dowieść

praktycznie szczerości wyznawanych

dziś idei. Może ktoś upajać się słowa-

mi, Może na różnych manifestacjach
budować gmach wielkich nadziei po-
litycznych, Ale mamy powody, by być
niewiernym Tomaszem, Nie uwiercy»

 
my, dopóki bezpośrednio się nie

przekonamy. Programy wtedy tylko

cnś są warte, gdy nie ma rozbieżno-

ści między wyznawaną zasadą a
praktycznym postępowaniem. Wiara

bez uczynków jest martwa.

Mamy aż nadto powodów do scep-

tycyzmu. Obawiamy się werbalizmu

nacjoralistycznego, który poprzesta-

je na słowach. Ci wszyscy, którzy

nam zarzucają „bezpłodną opozycię”,

niechaj okażą się naprawdę plodny-

mi w swej działalności. Dopóki to nie

nastąpi, nie możemy do zachodzą-

cych obecnie procesów ideowych

przywiązywać zasadniczej wagi.
"770 R. RYBARSKI

r ar  

działań wojennych główne
strategiczne kraju".

„Trudno przewidzieć, czy Anglikom
uda się istotnie tak szybko stłumić
powstanie wazirskie, gdyż istnieje
przypuszczenie, że plemię to jest do-
brze uzbrojone przez pewne państwo
północne, które miało rzekomo wysłać
do Waziristanu nie tylko broń współ-
czesną, lecz również i agitatorów, wy-

ćwiczonych na specjalnych kursach о-
raz instruktorów wojskowych. Gdyby
wiadomość ta znalazła potwierdzenie,
likwidacja powstania wymagałaby na-
kładu znacznych sił i dłuższego okre-
su czasu. Każdy zaś dzień zwłoki w
uspokojeniu wojowniczego plemienia
przyczynia się do podkopania presti-
żu Wielkiej Brytanii w  lndiach i
wzmożenia ruchu niepodległościowego
wśród nacjonalistów hinduskich. Jak
wiadomo, Ghandi zapowiedział nie-
dawno, że o ile Anglicy nie zaakcep-
tują żądań hinduskich w sprawie
zniesienia nowej konstytucji, która
weszła w życie dopiero w dniu 1 kwiet
nia b. r., — Indie staną się widownią
walki zbrojnej”.

punkty

„Jakkolwiek zapowiedź ta nie wy-
daje się prawdopodobna, gdyż władze
angielskie w Indiach znajdują popar-
cie wśród większości ludności kraju, a
zwłaszcza wśród 80 milionów muzuł-
manów, 50 milionów pariasów oraz
wszystkich bez wyjątku książąt hin-
duskich (maharadżów), nie życzących
sobie przyjścia do władzy ekstremi-
stów hinduskich, to jednak sytuacja
wytworzona na pograniczu północno-
zachodnim stanowi poważną troskę
władz brytyjskich w Indiach",

Bez względu na to, jaki obrót
przybierze walka Anglików z „Faki-
rem z Ipi', należy stwierdzić, że po-
wstanie w  Waziristanie jest dla
Wielkiej Brytanii nową, poważną
polityczną komplikacją.
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2 „SW/ĘTO LUDOWE“
Różny był przebieg Święta Ludo-

wego w różnych powiatach. W prze-
mówieniach i w hasłach obchodo-
wych uwydatniła się cała gama od
cieni politycznych od prawowierne-
go „witosizmu'”* do radykalizmu, bli-
skiego dawnemu „Wyzwoleniu”. Oto
np. w Wadowicach — jak donosi
„Głos Narodu — mowa p. Putka

„była zupełnym zaprzeczeniem pro-
gramu i dążeń S. L. Po wyrażeniu
„wdzięczności' dla władz politycz-
nych, za pozwolenie na odbycie pu-
blicznego zgromadzenia w mieście
Wadowicach, mówił p. Putek o „wro-
gach” ruchu ludowego. Zaliczył do
nich organizowany obecnie OZN. da-
lej „narodowców', a wreszcie — ku
oburzeniu wielu obecnych także
„front z Morges*, wymieniając po na-
zwisku gen. Sikorskiego, dalej „sław-
nego mleczarza' gen. Hallera (przy-
tyk do gorliwej pracy gen. Hallera
przed wojną na terenie spółdzielczo-
ści), i „innych premierów, którzy
mieli uszczęśliwić Polskę”, Zebrani
zrozumieli te ostatnie określenia jako
atak na prezesa Stron. Ludowego. Kie
dy zaś po tym zebraniu zaczęli przy-
pominać jego nazwisko, p. Putek, nie
mogąc tych wołań zlekceważyć, dodał,
że należy żądać „załatwienia spra
więźniów brzeskich”, ale nie wymieni
żadnego nazwiska, choć zaczynając
swą mowę p. Putek, składał hold „za-
sługom” ś. p. Daszyńskiego dla „ruchu
ludowego”.

Zestawmy ten przebieg „święta”
z obchodem w Rzeszowie, o którym
pisaliśmy niedawno, a otrzymamy o-
braz wcale niewesoły.
To wydaje się pewnym, że brak

p. Witosa ułatwia w Stron. Ludowym
rolę różnym radykałom w typie Put-
ka oraz zwolennikom ścisłego współ-
działania z socjalistami.

NIE POTRAFIĄ PISAĆ PRAWDY
„Nasz Przegląd” został skazany za

zniesławienie adw. Janusza Rabskie-
go, m. in. za informację, jakoby p.
Rabski był synem ochrzczonej Żydów
ki. Inny żydowski organ „Nowy Dzien
nik“ nie może podać nawet sprawo-
zdania sądowego zgodnie z prawdą.
Pisze bowiem:

„To jest tylko kwestia Opatrzności,
że p. Janusz Rabski był synem Włady,
sława Rabskiego, endeckiego publicy-
sty, ożenionego — prawdopodobnie —

dzięki Opatrzności — z córką Alek-
sandra Kraushara i Jadwigi z Berso-

nów”.
Janusz Rabski nie jest jednak sy-

nem Władysława Rabskiego, który,
w ogóle nie zostawił żadnego syna.

Ale czyż żydowski dziennikarz
musi pisać prawdę? Gdy zaś chodzi o
antysemitę, to poprostu musi pisać
nieprawdę. :
Nie trzeba się temu dziwić ale trze

ba to dobrze wiedzieć. | ‚

P. Czapiński pisze historie
P. Czapiński jest mocno niezado-

wolony z kongresu Pracy Polskiej.
To zrozumiałe. Ale gdy pisze w „Ro-
botniku'':

„W przerwie delegacja udała się z
hołdem do R. Dmowskiego, — tego sa-
mego, który wswym „Przewrocie“ glo
ryfikował akcję Hitlera; który całe
stronnictwo odwrócił od Francji i
zwrócił w kierunku hitlerofilskim. Czy
członkowie „Pracy Polskiej” o tym
wiedzą?”

|
piński nie ma żadnych danych na hi-
storyka czasów dzisiejszych. Dmow-
ski, który Stron. Narodowe odwrócił
od Francji! Czy p. Czapiński nie padł
ofiarą przedwczesnych tegorocznych
upałów? ›

Bo trudno nam uwierzyć, by kry-
tyczną naszą ocenę p. Leona Bluma i
jego żydowsko - masońskiej ekipy,
rządowej uważał za zamach na Fran<

cię i wypowiedzeniejęjgojwaw —
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W Talavera de la Reina
Następny szkic p. Jędrzeja Gierty-,

cha, specjalnego wysłannika „Kurjera

Poznańskiego* do Hiszpanii, podaje
wrażenia z Talavera de la Reina. Red.

Wi Talavera de la Reina byłem
za paru mawrotami i zdołałem się
dość dobrze przypatrzeć życiu tego
przyfrontowego miasteczka. Miałem
również sposobność odbyć tam bar-

dzo ciekawą rozmowę z pewnym

tamtejszym mieszkańcem, który był

w Talavera przez cały czas trwania |

rządów „czerwonych”, Z rozmowy

tej porobiłem sobie па gorąco no-

tatki, to też mogę je teraz w całości

odtworzyć.
—Panie! Co to były za straszne

chwile! Istne piekło.
— Czy dużo ludzi tutaj zastrze-

lono?
— Ogólnej liczby nie znam, ale w

każdym razie bardzo dużo. Oni po

prostu z całą systematycznością wy-

mordowywali wszystkich przeciwni-

ków politycznych. Z samej Talavery

wymordowali coprawda niewielu,

zaledwie jakieś 50 osób. Talavera

miała przeważnie ludność usposo-

bioną „czerwono“, a spośród miesz-

kających w niej żywiołów: prawico-

wych duża część zdołała w porę u-

kryć się lub uciec. Płoza tym, spo-

śród narodowców z Talavery dużą

liczbę wywieziono jako zakładników

do Madrytu i dalszy los ich nie jest

znany.
Ale za to w straszliwy sposób

masakrowano ludność wiejską. Olko-

liczni chłopi byli przeważnie uspo-

sobieni marodowo ipo katolicku,

ale z domu nie uciekali, bo nie przy-

puszczali, by im groziło niebezpie-

czeństwo.  „Czerwoni* w czasie

swoich rządów w tych stronach wy-

aresztowali i wymordowali licznych

chłopów.
— Rozstrzeliwali ich po wsiach?

— Częściowio rozstrzeliwali ich

na miejscu, po wsiach, a częściowo

przywozili ich do Talavery i roz-

strzeliwali tutaj. Na przykład ze: wsi

Cazalegas przywieźli 33 ludzi i tu ich

wymordowali.
— Jak oni wylkonywali ogzelar|

cje? Przez rozstrzelanie?

— Różnie. Częściowo rozstrzeli-

wali w parku przy kościele szpital-

nym, częściowo zabijali mad rzeką,

a trupy wrzucali do wiody, a czę”

ściowo strzelali w łeb na ulicy prze

domem, w którym dany człowiek

mieszkał, tj. wyprowadzali go tylko

za „prog.

— Kogo oni zabili z Talavery?

Przede wszystkim prawie

wszystkich księży. Było ich w mie-

ście zdaje się, 14 czy 15, z tego ura-

towało się tylko dwóch. Jeden, już

zupełnie stary, któremu dla tego

dali spokój, i drugi, który mieszkał

przy szpitalu. Niektórych z zabitych

księży przed śmiercią męczyli.

Co to byli ва ludzie, ci co

sprawowali tu „czerwone' rządy?

Przyjezdni, czy miejscowi?

* —- Częściowo miejscowi, a czę-

ściowo przyjezdni z Madrytu. Gdy

przyjeżdżały tu jalkieś komisje z

Madrytu na inspekcję, to zaraz po-

tem było więcej rozstrzeliwań, Wi-

docznie "te komisje nakaizywaly

zwiększenie surowości. Zdaje się, że

byli w tych komisjach także i cu-

dzioziemcy.
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d dosadnie, kto w

Swoją drogą jednak najwięcej o-

„krucieństwa przejawiali miejscowi.

Oni się najbardziej pastwili, mścili

!się na wszystkich, do kogo mieli ja-

kiekolwiek urazy, starali się poka-

zać, co imv się podoba. Niejeden z

|rozstrzelanych w Talaverze zginął

|dlatego, że miał jakiegoś wroga

wśród miejscowych , „czerwonych.

— Co to byli za jedni, ci miej-

Iscowi „ozerwoni'?
— Częściowo przestępcy, wy-

„pujdzczeni z więzienia, a częściowo

ludzie dotychczas porządni, robotni-

cy, ale działacze partyj rewolucyj-

nych: socjaliści, komuniści, anarchi-

ści.
— Czy i oni również popełniali

talkie okrucieństwa? Nie byli lepsi?

— Początkowio rzeczywiście, za-

chowywali się przyzwoicie, Mieli

widać skropuły i wątpliwości. Ale

bardzo szybko oswoili się z popeł-

nianiem zbrodni i gwałtów, i stali

się tacy sami, jak inni. Gwalty, ja-

kie tu popełniano, to były zresztą

nie tylko morderstwa. Na o wiele

jeszcze szerszą skalę popelniano tu

rabuniki. Pod pozorem rewizyj lub

rekwizycyj milicje „czerwone“ wpa

dały do mieszkań i rabowały, co się

tylko dało. Rabowały albo niszczy-

ły. Kościoły 'zostały przez „czerwo-

nych” splondrowane i sprofaniowane.

A co się stało z komunistami,

socjalistami i anarchistami w Tala-

verze, gdy nadeszły wojska narodo-

we?
— Wszyscy uciekli do Madrytu.

Nie czekali, aż oddziały „czenwo-

ne' zostaną z miasta wyparte, lecz

wycofali się zawczasu.

— A w jakimże nastroju ci, co

pozostali w. mieście, powitali wkra-

czające wojska narodowe?

— Ach, panie! To się nie da opi- sać! To był po prostu szał radości,

wdzięczności, szczęścia! Tych scen,

jalkie się tu rozgrywały, gdy naro-

«dowcy wchodzili do miasta, po pro”

lstu nie umiem opowiedzieć.

| Rozmowa moja z tym panem

ltrwała dość długo, obfitowała m. in.

w różne szczegóły anegdotyczne.

Nie wszystko z tego zapisałem, po-

aję więc z tej rozmowy tylko rze-

czy najważniejsze, odam jednak

jeszcze szczegół. Charakteryzujeon

„czerwonej“  Hisz-

panii sprawuje rzeczywistą władzę:

„legalny” rząd, rezydujący ongiś w

Madrycie, a dzisiaj w Walencji, czy

też bojówiki partyjne, coraz bardziej

bezapelacyjnie podporządkowane

woli „Įdoradcėw“, przysłanych z Mo-

skwy.

— Generał wojsk „czerwonych”,

dowodzący operacjami na tutejszym

froncie, zarekwirował dla swego

sztabu hotel ten, w którym pan

mieszka. Komitet partyjny anarchi-

stów - syndyikalistow zażądał |od

generała, aby się stamtąd wyniósł,

bo oni tego hotelu potrzebują dla

siebie. Generał butnieodpowiedział,

że on im hotelu nie odda, bo on tu

rzaldzi i jego potrzeby musząmieć

pierwszeństwo. Ale na drugi dzień

po cichutku, w południe, zwinął ma-

natki i przeniósł się do tej willi, w

której się teraz mieści „Oficina de

la Prensa“, a hotel zajęli anarchiści.

Znam również i tę willę. Spędzi- 
Tajemnice żydowskiej religii

(Dokończenie).

Ja byłem młody, a on przy swych

56-ciu latach już zupełnie siwy.

Czuję się dziwnie zakłopotany, śdy

okazuje mi swój szacunek, jemu

właściwne mależny... On moim ucz-

niem, a jego nauczycielem! Nie

mogłem wymóc na nim, aby zaprze-

stał tytułowania mnie swym mi-

trzem,
Bardzo wiele wiadomości z dzie-

dziny judaistyki i Kabali posiadał

już Przybyszewski, dzięki swoim

studiom w innych językach. Bogata

literatura w języku niemieckimi

francuskim posłużyła mu do poglę-
bienia wiedzy. Ale Przybyszewski

wiedział, że wszystkie te dzieła nie

wypływają z oryginału, nie tłuma-

czą — jak się wyrażał — „dasDing

an sich”,
Dałem do zrozumienia Przyby-

szewskiemu, że nauka „wiedzy ta-

jemnej'” jest rzeczywiście ukrytą.

Zwróciłem mu uwagę, że czasy i lu-

dzie nie są stworzeni do oddania się

takiej nauce mistycznej, której nie

można wyuczyć się tak, jak każdej

ianej wiedzy.

Kabalę można pojąć tylko dzięki

zdolnościom intuicyjnym, oraz dzię-

Iki skłonnościom duchowym. Musi

się posiadać wyższą „jaźń”, aby

2)

mióc wznieść się na tę drabinę nie-
biańską, z której grozi upadek.

Tajemna nauka nie jest nauką
prostą, wyszukuje sobie ona tylko

takie indywidualności, które jej od-

powiadają. Podobna jest do gęstego

boru, pełnego tajemniczych głosów,

i tylko wybrane jednostki mogą się

przezeń przedrzeć bez obawy zbłą-

dzenia. lłumaczyłem mu, że jest to
psychologiczną  niemdżliwością dla

nie-żyda, aby odozuł i zrozumiał

należycie głęboki sens tajemnej

wiedzy, aby wchłonąć w siebie je,

myśli oraz niuanse...
Qn tego nie mógł zrozumieć. Jak

motyla do ognia pociągały go ta-

jemne źródła tej umiłowanejwiedzy.

Opowiadał mi, że razem ze swym

przyjacielem, wielkim czeskim poe-

tą Karaskiem, studiował przez 25

lat wiedzę kabalistyczną, nie mogąc

zaspokoić swego pragnienia, Ciągle

jeszcze olbaj łudzą się nadzieją, że

dotrą do jej pra-źródeł, aby zrozu-

mieć jej ukrytą jaźń i pojąć jej praw

dziwa istlotę.

Obaj przechodzili radykalny prze-

wrót w życiu duchowym. Spostrzegli

nagle, że wszystkie nauki pozytyw-

ne są jak bariery, które nie do-

puszczają człowieka do pra-źródła 

łem w niej dwa wieczory na czyta-
niu gazet i słuchaniu radia razem z
kierownikiem biura prasowego.
Smutny to dom. Należał do jakiegoś
„marqućs', o którym tyle wiadomo,
że wyjechał z Talavera do Maliry-
tu i że syn jego został zamordowa-
my. „Czerwoni“ zarekwirowali ten
dom na potrzeby wojskowe, a na-
rodowcy odziedziczyli go po nich.
Bezpański dom, opuszczony i niczyj
jest dziś siedzibą urzędu złożonego!
z jednej osoby i z gońca,

Niegdyś musiało tu panować
szczęście.  Sielsko musiało płynąć
życie właścicieli. Jakiež śliczne są
te hiszpańskie domy — istne sobo-
wtóry domów ze starożytnej Pom-
pei! Po środku „patio — maleńki
|dziedzińczyłk pełen krzewów, kiwia-
tów, a czasami i drzew — otoczony
cienistą galeryjką o kailowej po-
sadzce, Wśród kwiatów cicho szem-
rze fontanna. Dookoła pokoje wy-
godne, obszerne, pełne rozkosznego
chłodu, umeblowane starymi mebla-
mi, zdobne w wiszące na ścianach
sztychy i obrazy.

Dzisiaj pusto tu i cicho, Głucho
dzwonią kroki ludzkie na posadzce.
Gruba warstwa kurzu układa się
dzień po dniu na meblach. W; poko-
ju biurowym na ścianach obok szty-
chów zjawiły się mapy z oznacze-

niem linij frontu oraz trofea wojen-
ne: czapiki z czerwonymi gwiazdami,
czerwone sztandary, karabiny, bagś-
nety, Właściciel willi, jeśli w ogóle

żyje, tkwi pewnie dotąd w lochach

czerezwyczajki. A jego młody syn
pomału zamienia się w proch.

W. tym oto domu — a także w
hotelu, w którym zamieszkałem —

rozegrał się 'tragikomiczny kontlikt

między „legalną' władzą generała,

a „mielegaliną“, lecz o wiele więcej

znaczącą władzą partyjną.

WI Talavera de la Reina po raz
pierwszy zetknąłem się z bliska z

|bezpośrednim wspomnieniem i gro-

lzą hiszpańskiej rewolucji. Później ze

wspomnieniami takimi spotykatem
się co krok. i

Przecież ta rewolucja  hiszpań-

ska — to istna rzeź! Mówiono mi w

(Salamance, że samyłch księży, za-

ikonników i zakonnic wymordowano
iw Hiszpanii około 16.000. W jednej
tylko Maladze, mieście nie o wiele

jwiękkszym od maszej Częstochowy,
czerezwyczajki wymordowały blisko

9.000 ludzi,

Hiszpania spłynęła krwią, Nie

tylko wskutek wojny. W o wiele

t

 

Krėlewska La w

Uwaga warszawskich kół  poli-
tycznych skierowana jest w tej

chwili na poniedziałek 24 bm. w

którym 'to' dniu odbędzie się w stoli-

cy walny zjazd Związku Legioni-

stów. ,

Jak wiadomo,, ma zjeździe legio-

mistów przed rokiem wygłosił mar-

szałek wówczas jeszcze generał

Rydz-Śmigły swą pierwszą mowę

polityczną, w której stwierdziwszy

mocne zacofanie państwa w dziedzi-

nach gospodarczej, polityczno - ог-

ganizacyjnej oraz w przygotowaniu

narodu do obrony kraju — wys

hasło obrony Ikraju jako sztandar,

który jego zdaniem winien skupić

wiszystkich Polaków w jednej orga-

mizacji politycznej. Zjazd  legioni-

stów wybrał wtedy z polecenia mar-

szałka Rydza-Śmigłego komendan-

tem płlk. Koca, który też otrzymał

mandat do zorganizowania w nowy

obóz polityczny żywiołów chadzają-

cych luzem po rozwiązaniu przez

płik. Stawka BBWR-u.

Na poniedziałkowym zjeździe le-

gionistów będzie marsz. Rydz-

Smigły również obecny. Zjazdowi

przypisują z tego względu duże zna-

czenie, tym bardziej, iż płk. Koc

zda ma nim sprawozdanie z'dotych-

czasowych prac z kierunku monto-

wania Ozonu. Raporty składać bę-

dą ponoć także przewodniczący obu

„sektorów: : miejskiego p. Starzyń- większej mierze wskutek rewolucji.

Me środę odbyło się posiedzenie

rackiej m. Krakowa.
W. posiedzeniu, któremu  prze-

wodniczył prezydent m. Krakowa,

wzięli ułdział delegat
W. R. i O. P. nacz. dr.
delegat Polskiej Akademii
ności prof. U. J. dr. Pigoń,
Uniwersytetu

Zawistowski

delegat dr. Nitsch, przedstawiciele rady m.

zjawisk życiowych. Wiedza i filozo-

fia przystępują tylko mechanicznie

do spraw głębokich, tłumaczą tylko

„w jalki sposób”? a nie „dlaczego?

Przybyszewski był częstym go-

ściem w Pradze. Wraz ze swy

przyjacielem Karaskiem zwykli byli

dłuśie spacery odbywać po histo-

rycznym żydowskim cmentarzu w

Pradze. Magnetycznie pociągał ich

grób Maharala z Pragi, twórcyGo-

jema. W oczach Przybyszewskiego

nie była legenda o Golemie jedynie

legendą... Pytali się często o zna”

czenie tej legendy, co w niej jest

prawdą, a co nie, a zwłaszczapytali

się mnie, jak my, żydzi, ustostunko-

wujemy się do cudu Maharala.

VIL

Udało mi się skłonić Przyby-

szewskiegło do zajęcia się Biblią w

oryginale. Przybyszewski potrafił

datrzeć do rozumienia wielu partyj

z Ksiąg Proroków, oraz Psalmów.

Już poprzednio znał alfabet hebraj-

ski oraz wokalizację. Bardzo się cie-

szył, gdy zaczął rozumieć związek

językowy i stylistyczny liter hebraj-

skich.
—. Biblia po hebrajsku — płowie-

dział do mnie — jest jednorazowym

objawieniem. Biblia jest inkarnacją

woli Boskiej, jest wykuta z gruntu

i marmuru form językowych. Biblia,

a zwłaszcza Psalmy i Księga Hioba

odbijają Boskie piękno, są odbiciem

praświatła, Jak. twórczy kosmos;
 

sądu  lkonikursowego nagrody lite-| Ё
| Hubert Rostworowski,

„Literatow
Ministerstwa|

|nagrodę literacką m.

Umiejęt-|
| Pawlikowskiej za wydany ostatnio

Jagiellońskiego prof.| tom poezji p.

 

skiego i wiejskiego gen. Galica. Ża-

Jasnorzewska - Pawlikowska laureatką
nagredy literackiej m. Krakowa

Krakowa red.
ster prof. dr.

Dąbrowski, b. mini-
K. Kumaniecki, Karol

który rów-

reprezentował Związek

Polskich w Krakowie.

W. wyniku obrad jury. przyznano
Krakowa za

Marji Jasnorzewskiej-

noczešnie

rok 1937 p.

t. „Balet powojėw“.

   
strojach koronacyjnych.

Poniedziałkowy zjazd legionistów.
bierze głos również szeł sztabu
OZN-u płk. Kowalewski. Czy prze-
maiwiać będzie marsz. Rydz-Śmigły
dotąd niewiadomo.

Duże zaciekawienie budzą refe-
raty sprawozdawcze” przewodniczą-
cych „sektorów”. P. Starzyński jeź-
dzii agituje bardzo pilnie, chociaż
podobno przełożeni jego nie są z do-
tychczasowych wyników akcji zado-
woleni. Miają za złe p. Starzyńskie-
mu że na zjeździe Żwiązku Miasi
postąpił mało dyplomatycznie, do-
puszczając do całkowitego utrące-
mia wniosku o paragrai aryjski,
przez co demonstracyjnie zaprze-
czył 'wypowiedzianym przez pik.
Kowalewskiego tezom antyžydow-
skim. Ozonu i naraził całą  organi-
zację na zarzut, że uprawia w dzie-
dzinie stosunku do Żydów grę о-
błudną. P. Starzyński ma pozycję w
ogóle ciężką, chociażby dłatego sa-
mego, że wbrew katolickim hasłom
Ozonu on sam stoi w publicznej nie-
zgodzie z Kościołem. Wprawdzie
podobno p. Starzyński chce obecnie

wrócić na łono Kościoła, nie mniej
jednak faktem jest, że był odstępcą,
aby za życia żony pojąć inną kobie-

tę. To też—jakmówią pozycja p.
Starzyńskiego jest silnie zachwiana;
przepowiadają, że jeśli nie zaraz, to
najpóźniej w grudniu rb. p. Starzyń-
ski przestanie być „wodzem miesz-
czańskiego sektora”.

Mniejsze  zaciekawienie budzi
sprawozdanie gen. Galicy z „sekto-

ra' wiejskiego. Wszyscy wiedzą, że

na wsi akicja Ozonu idzie niezwykle

opornie a szkielet organizacyjny
zmontowany jest zaledwie w jednym
województwie białostockim, dome-

nie 'woj. Kirtiklisa. ;

Ponieważ roczny plon pracy po-

litycznej płk. Koca jako komendan-
ta Związku Legionistów  przedsta-

wia się nieszczególnie, w  niektó-
rych odłamach legionowych odżyła
tęsknota za dawnym przywódcą —

płk. Sławikiem, który usunięty zo-
stał w cień i czeka. Wi dzisiejszej

jednak sytuacji nie można sobie wy-

obrazić jakiejś  kontrakcji p

Sławika.

eCIĘ SDK LR ROK TDI Й

jest i pozostanie Biblia źródłem dla;

twórczych myślicieli, balsamem dla

|subtelnych i cierpiących dusz, źród-

łem płynącym z wieczności ku wiecz

mości. Językiem, którym natura

zwierza się ze swych tajemnic.

Zadziwiło mnie bardzo zdanie

Przybyszewskiego, że nienawiść do

żydów ustamie tylko wtedy, kiedy

narody zaczną uczyć się Biblii w

oryginale. — Niepodobna — mówił

— nienawidzieć żydów, skoro się ro-

zumie Biblię, skoro się odczuwa pro-

mienie i rosę uskrzydlonego stylu.

Tyliko w niej i dzięki niej — powie-

dział=poznaje się wielkość Izraela.

— Pod waszymi łachmanami leżą

ukryte drogocenne kamienie ducha i

skarby duszy, bogactwa uczucia i

rzadkiego eliksiru życia — powie-

dział mi raz podczas wspólnego spa”

ceru. Tu leży przyczyna, dlaczego

Przybyszewski nie żywił sympatii

dla nowoczesnego żydostwa i dzi-

siejszych zeuropeizowanych żydów.

Nie znosił żydów, którzy dążyli do

upodobnienia się do wszystkich

Europejczyków... Tu leży również

klucz do zrozumienia jego niechęci

dla żydowskiego ruchu odrodzenio-

wego, sjonizmu,

 

Ponieważ żydzi są — wedle

jego zapatrywania — istotami wyż-

szymi aniżeli inne ludy, nie mogą

omi politycznie i terytorialnie uplo-

dobnić się do nich...

Gdy Przybyszewski kilka lat już studiował Biblię w oryginale, przy-

znał sam, że jeszcze mu daleko do

|zrozumienia nawet początków wie-

dzy tajemnej. Uspalkajał się i pocie-

szał tym, że zna przynajmniej wstęp.

Właściwie jest wszystko w życiu

tylko „wstępem* do nienapisanego

dzieła, strojeniem skrzypiec, ale nie

właściwą melodią...
Wyrażał się sam o sobie, że brak.

mu wschodniego mózgu, brak ducha

semickiego. Brak mu polotu myśli,

alby móc zrozumieć życie na sposób

żydowski. Rozumiał on, że żyd wi-

dzi i rozumie inaczej, że jego okło

ma bystrzejsze spojrzenie, a jego u-

cho słyszy subtelniej to wszystko,

co się wokół niego dzieje.
VIIL

Wyrósł Przybyszewski w tej czę-

ści Wielkopolski, w której panowa-

ła niegdyś pięść niemiecka. Jego

ojciec był właścicielem dóbr. Atmo-

stera domowa  ultra-katolicka. A

nawet... antysemicka.
Prawda, jego pierwszą miłością

młodzieńczą była — żydówka. Była

ona jego pierwszą żoną. Jego rodzi-

ce nie mogli tego znieść, kładli mu

kamienie pod nogi. Ale Przybyszew-
Przeforsowałski nie poddał się.

swój zamiar. Ta pierwsza żona

zmarła w młodości. Następne były

już pochodzenia „aryjskiego“. Ale

Przybyszewski często wspominał ze

wzruszającym  pietyzmem o swej

pierwszej, żydowskiej ukochanej żo-

nie, ; |

|Saul Blum,
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Uroczystości zawieszenia Joiim Jatnogórskiego
przez młodzież akademicką Wilna

W. dniu wczorajszym odbyło się
zawieszenie Votum . Jasnogórskiego
Młodzieiży Alkademickiej w kościele
akademickim św. Jana.

O godz. 8.30 po Komunii św. wy-
ruszyły ulicami: Ś-to Jańską i Wiel-
ką, długie szeregi akademików. po-|
przedzane przez poczty sztandaro-
we lklorporacji akademickich. Od-
dzielnie szły; korporacje t. zw.
„związkkowe” t. zn. Batoria, Polesia,
Leonidania i Filomatia, tworząc jed
ną wspólną kolumnę. Zwracał uwa-
śę wśród korporacji niezrzeszonych
brak „Vilnensii“ i „Pilsudii“ — na-
tomiast Polonia, ktėra w roku ubieg
łym nie brała udziału w  uroczy-
stościach częstochowskich, tym ra-
zem stawiła się.

O godz. 10 młodzież ustawiła się
przed Ostrą - Bramą, gdzie uroczy-
stą Mszę św. przed Cudownym Obra
zem odprawił J. E. Ks. Metropolita
(Wileński R. Jałbrzykowski.

Po nabożeństwie młodzież udała
się pochodem do kościoła św. Jana,
aby tam zawiesić kopię  Ryngrafu
Jasnogórskiego. Do pochodu dołą-
czyły się liczne rzesze przedstawi-
cieli starszego społeczeństwa i or-
ganizacyj społecznych.
W kościele św. Jana po krótkich

modłach przemówił do młodzieży
"Arcypasterz, wzywając akademików
do wytrwania w powziętym w prze
szłym roku w dniu 24 maja u stóp
klasztoru Jasnogórskiego. Po wysłu
chaniu w skupieniu słów ks. Arcy-
biskupa przedstawiciele Komitetu

* Ślubów Jasnogórskich wręczyli Re-
ktorowi kościoła akademickiego ryn
graf z wyrytym tekstem Votum mło
dzieży.

Uroczystość zakończono odśpie-
waniem chóralnym „Boże coś Pol-
skę“.

Na marginesie warto zaznaczyć,

że stosunek władz Uniwersyteckich
douroczystości młodzieży był co naj
mniej dziwny. Wyraziło to się prze-

'
Był wprawdzie rektor i prorek-

„tor oraz pewna ilość profesorów, ale
jnie widać było Senatu in conpore.

Tymczasem charater uroczystoś-
ci kazał spodziewać się czegoś inne-
go.

Poza tym zwracał uwagę brak w
pochodzie sztandaru  ogólnoakade-
mickiego, przechowywanego w Uni-
wersytecie. Na nasze zapytanie wy-
jaśniono nam, iż p. Rektor Stanie-
wicz odmówił wydania go przedsta”

 

Zioła przeciwko chorobom płucnym i

Zioła przeciwko niedomaganiom skro:

Kąpiele siarkowo-roślinne — zn. s

OSKAR wOJNOWS

Dodatkowy bu
Na ostatnim posiedzeniu kolegial-

nym Magistratu uchwalony został

budżet dodatkowy na rok 1937-8.

Budżet dodatkowy posiada charak-,

Specyfiki

wicielom Bratniej Pomocy, motywu
jąc to tym, iż Bratnia Pomoc nie wi-
tała marsz. Śmigłego - Rydza przed
paroma dniami w czasie jego przy-
jazdu.

Gdyby istotnie podobny motyw
kierował p. Rektorem, to należało-|
by zapytać, co ma wspólnego powi-|
tanie marsz. Śmigłego - Rydza
złożeniem puzez ogół akademików
polskich Votum Jasnogórskiego w|
Košciele Šw. Jana?

 

ziołowe

óskara Oojnowskiego.
Zioła przeciwko cierpieniom kanału pokarmowego — zn. sł. „IROTAN*
Zioła p<zeciwko cierpieniom narządów trawienia i wątroby —

zn. st. „CHOGAL*
Zioła przeciwko wymioiom, oraz atonji kiszek — zn. sł. „GARA*

blednicy — zn. si. „ELMIZAN*
Zioła przeciwko reumiatyzmowi, ariretyzmowi, podagrze i ischiasowi —

zn. si. „ARTROLIN“
fulicznym — zn. sł. „IIZAN*

Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza — zn. si. „UROTAN*
Zioła przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji zn. sł. „EPILOBIN* 

ł+ „SULEOBAL*
Są do nabycia w aptekach i skiadach aptecznych,

Adres dia bezpośrednich zamówień:

KI — WARSZAWA.
ul. Wojciecha Górskiego 3 m. 4 (dawniej ul. Hortensja).

Uikiai

dżet m. Wiina
rocznego budżetu zwyczajnego nie
mogły być w nim uwizglęłtnione i tym
się tiumaczy konieczność sporządze-
mia budżetu dodatkowego. Zamyka

 

ze|

jadą zAkedemikami na Jasną Górę
 

| Kronika wileńska
| JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

— Po prześciowym wzroście zachmu-

Nea i miejscowych burzach, naogół dość

— Wystawa obrazów C. Znamie-
rowskiego otwarta codziennie od
10-ej do zmierzchu w ogrodzie po-

| pogodnie. Nieco chłodniej.  Umierkowane|Bernardyńskim.
wiatry z zachodu | północo-zachodu. 10 proc. od sprzedaży biletów

Z MIASTA.|wejściowych — przeznaczono па
— Wycieczka Zw. Prop. Tur.|Fun. Obr. Nar.

Związek Propagandy Turystycznej
w ramach  miedzielnej wycieczki

|za udział w wycieczce żadne do-
|datkowe opłaty nie będą pobierane.
|Zbiórka w ogródku przed Bazyliką
lo godz. 12-ej.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Budowa domu Pracowników

|Miejskich Związek Pracowników
| Miejskich zwrócił się do Prezyden-
ta miasta o wyjednanie subwencji w

 
SPRAWY SZKOLNE.

— Prywatna VI klasowa koedu-
|„„Wilnianie poznacie Wilno” orga” |kącyjna szkoła powszechna im.
nizuje w dn. 23 b. m, zwiedzanie wy |Stefanii Świda „Dziecko Polskie”
stawy dzieł Kossaka. Prócz 20 6r.| Wilno, ul. Mickiewicza 11 m. 11

przyjmuje zapisy do szystkich klas
codziennie w godz. 13—15.

SPRAWY PODATKOWE.
— Umorzenie opłat egzekucyj-

nych. Z dniem 1 czerwca rb. umo-
rzone będą z urzędu zaległe opłaty
egzekucyjne na rzecz Skarbu Pań-
stwa do wysolkości 50 zł. oraz za-

„kwocie 15.000 zł. na urządzenie cen- lległe wydatki egzekucyjne do wy-
| tralnego ogrzewania w domu związ sokošci 5 zł Nastąpi to w wypadku,
| kowym. Budowa domu posunęłasię |jeśli zaległość zasadnicza została w
paz naprzód. Jednakże powol- całości zapłacona lub umorzona. (h)

jan dopływ gotówiki pochodzącej z HANDEL i PRZEMYSŁ

— Nowe ceny chleba. Starostwo
Grodzkie dnia 21 maja wyznaczyło

opodatkowania się członków związ”

|ku w wysokości 1 proc. od poborów

jw przeciągu 3 lat nie daje możności

oczynienia koniecznych  imwesty- jnastępujące ceny na pieczywo:

e GaiMiejski oi wpo-| Chleb pytlowy z mąki 70 proc.

Jłożenie związku postanowił przy-| zł. 0.33 i pół za klg;

|lznać mu pożyczkę w sumie 15.000 Chleb razowy z mąki 95 proc. —

|zł. bez określania narazie warun- "Zl. 0.28 za klg.

|ków i terminu spłaty.
— Miasto zaciąga trzy pożyczki

z Funduszu Pracy. Zarząd miasta

Wilna uchwalił zaciągnąć w Fundu-

szu Fracy 3 pożyczki, które będą|

zużytłkowane na cele inwestycyjne 1|

zatrudnienie bezrobotnych. 1 tak|

postanowiono zaciągnąć pożyczkę |

w kiwocie 350 tys. zi. na roboty wo-

dociągowo - kanalizacyjne, požycz-

kę materiałową w ikwocie 180 tys.|

zi. również na roboty wodociągoWO-

kanalizacyjne i 180 tys. zł. w pe-!

staci materiałów na inwestycje dro-i

gowe. (h) `

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Tydzień dziecka w Wilnie.

М

   Z KOGUTKIEM
четто bół pieczonia, acebrzmienie aóg, amiękcza

«dciski tłóre potej kqpislidająsięusvnąć, sawe?
paznokciem. Przepis ożycio 00 opakowoniu

ter wyłącznie inwestycyjny i po- się on sumą zi. 959.735. Strona do-

|wstał w związku z przyznanymi mia chodowa budżetu dodatkowego skia

stu subwencjami, dotacjami i po- | da się z 2-ch zasadniczych działów:| dewszystkiem w takcie, iż nie było
w pochodzie Senatu U. S. B.

 

żburzona równo
upośledzone działanie wątroby, gromadze- miany materii. Przeciwko tym dolegliw: |

nie się w ustroju kwasu moczowego, nie
spalanie się produktów tłuszczu, odkłada-
nie się tkanki tłuszczowej, nadmierny przy-
rost wagi, objawy i bóle artretyczno-reu-
matyczne oto wszystko skutki złej prze-

Z życią Wileńskiego
nad Zwierzętami

Zarząd T-wa zwrąca się do
wszyktkich obywateli m. Wilna w
imieniu tysięcy niemych stworzeń z
gorącym apelem: złagódźcie dolę
zwierzęcia,  zapobiegajcie  przeja-
wom złej woli 1 piętnujcie wszelkie
okrucieństwa wizględem zwierząt i
ptactwa, w myśl etyki nakładającej
na każdego człowieka obowiązek
miłowania istot słabych, nie mogą-
cych nie tylko stawać w swej obro-
nie ale i o należne im miłosierdzie
prosić.

W celu spopularyzowania idei
ochrony zwierząt i przyrody wśród
najszerszych warstw społeczeństwa
wileńskiego oraz w celu uzyskania
środków na dalsze prowadzenie am-
bulatorium dla zwierząt ubogiej lud-
ności, Zarząd T-wa urządza w nie-
dzielę dnia 30 mają r. b. „Dzień do-

Gdzie można 0

za elektryczność
W związku z rozbudową sieci

elektryfikacyjnej miasta  Elektrow-
nia Miejska uruchomiła ku wygodzie

abonentów szereg kas, w których

można będzie opłacać rachunki za
prąd elektrzyczny.

Wykaz kas jest następujący:
1) Zarząd m. Wilna ul. Domini-

kańska 2, 2) Elektrownia Miejska
Derewnicka 2, 3) Komunalna Kasa
Oszczędn. Mickiewicza 11, 4) Pry-
watny Bank Handlowy  Mickiewi-|
cza 8, 5) Bank Związku Spółek Za-
robkowych Mickiewicza 19, 6) Bank!
Tow. Spółdzielczych ul. Mickiewi-
cza 29, 7) Dom Bankowy Bunimowi-

które ze
termin uchwalenia tego-

życzikami,
wczesny

waga organizmu

ściom  stosujcie skutecznie zioła na złą
|przemianę materii D-ra BREYERA Nr. 2.
Do nabycia wszędzie. Wytwórnia Polherba,
Kraków — Podgórze.

Towarzystwa Opięki

broci dla zwierząt i ochrony przy-
rody”. Porządek „Dnia'':

1) pochód członków, sympaty-
|ków i młodzieży szkolnej ze zwie-
rzętami, transparentami i orkiestrą;

2) loteria tantowa na ambulato-
rium dla zwierząt;

3) kwesta przez psy tresowane.

Wszyscy, którzyby chcieli przy-
jąć udział w pochodzie ze zwierzęta-
mi lub w jakikolwiek inny sposób
przyczynić się do uświetnienia i u-
rozmaicenia tego „Dnia'” proszeni są
o zgłoszenie się do Sekretariatu To-
warzystwa.

Jednocześnie prosimy <członików
i sympatylkėw o łaskawe  zaofiaro-
wanie fantów na rzecz mającej 'się
odbyć w tym dniu loterii fantowej.
Prosimy zgłaszać się do Sekretaria-
tusT-wa ul. Żeligowskiego 4, od go-
godziny 6 — 7 wiecz.

płacać rachunki

 
cza Wielka 44, 8) Żydowska Kasa
,Poż.-Oszczędn. Rudnicka 9, 9) Pocz-
|powa Kasa Oszczędnściowa, Konto
Nr. 703.664,

Abonenci, którzy zamierzają o-
|płacać rachuniki za pośrednictwem
(P. K. O. będą mogli zaopatrzyć się
|w biankiety konta czekowego Elek-
| trowni Miejskiej u odczytywacza
sporządzającego rachunki w miesz-
kaniach.

Biura Elektrowni czynne są dla
jinteresantów od godz. 9 ido 13-ej, w
soboty od 9 do 12, przyczym zwrotu

 

względu naj L Nadwyżki budżetowe z ubie-
głych okresów wynoszące 252.736
zł. Na sumę tę składają się: 1) nad-
wyżka budżetowa z r. 1935-6—5.300
zł. i 2) nadwyżka budżetowa z r.
1936-7 — 241.435 zł.

1l. Dotacje i subwencje przyzna-
ne miastu na różne roboty inwesty-
cyjne przez Fundusz Pracy, Polski
!bank Komunalny i Wileński Urząd
Wojewódzki w sumie łącznej 707000
zł. Dotacje przyznane przez Fundusz

sum tego działu.
Uchwalony przez Magistrat bud-

żet doltatkowy będzie jeszcze przed-
miotem rozważań Komisji Finanso-
wo-Gospodarczej, poczym pójdzie
na Radę Miejską.

Konkurs nastypendium
im. Ad. Mickiewicza
Zarząd Okręgu Lwowskiego Tow.

Naucz. Szłk. Śred, i MWyžsz. (T. N.
S. W.) ogłasza konikurs na jednora-
zowe stypendium z Funduszu im.
A. Mickiewicza,
Towarzystwie. O stypendia te mo-
śą ubiegać się wdowy i sieroty po
nauczycielach szkół średnich i wyż-
szych, którzy byli członkami T. N.
S. W. lub byłego Stow. Naucz. Pol-
skiego w b. zaborze rosyjskim.

 

Dla podania, uzasadniającego
konieczność ubiegania się o sty-
pendium, należy dołączyć: a) о-
wód, że śp. mąż wzg. ojciec starają-
cych się o stypendium należał do
Т. № 5. W., lub b. Stow. Naucz.
Pol., potwierdzony przez Zarząd o-
becnego miejscowego Koła T. N.
$. W. i b) polecenie miejscowego
Koła, stwierdzające niezamożność
petentów i wysokość pobieranej
pensji wdowiej (sierocej).

Podania. należy nadsyłać najpóź-
niej do 10 czerwca 1937 r. pod ad-
resem: Zarząd Okręgowy Tow.
Naucz. Szik. Śred. i Wyższ. we Lwo-
wie, ul. Lyczakowska 5 I p.

9tiary
złożone w admin. „Dz. Wil“

Na pielgrzymkę akademicką na Jasną

Górę p. Antoni Jurewicz zł. 3, p. Hutowicz

zł 5.

Ku uczczeniu pamięci Ojca, ś.p. Ma-

riana Chełchowskiego, w rocznicę Jego

Śmierci, R. Wirszyłłowa i Z, Kownacka |= złożonych przez abonen-
tów w soboty się mie uskutecznia. złotych 5,

Pracy wynoszą około 90 proc. ogółu dla naszych

istniejącego przy |

rano do 18-ej wiecz.

Komitet Wijewódzki Tygodnia

Dziecka zawiadamia niniejszym całe

społeczeństwo 'wileńskie, iż w. po-

miedziałek 24 maja br. Panie z Komi

tetu będą obchodziły cukiernie, pie-

ikarnie i wszelkie inne sklepy gastro

nomiczne celem zebrania słodyczy

i pieczywa dla dziatwy, której zosta

nie urządzona zabawa w Parku Że-

ligowskiego we wtorek 25 maja br.

Komitet uta głęboko, że wszyst-

ikie sklepy i td. do których się przez

wspomniane wyżej panie zgłosi —

imie odmówią swej życzliwej pomocy

najmilszych. : p

(DE Związek Polskiej Inteligencji

| Katolickiej. Zebranie ogólne Z.P.L.K.

' odbędzie esię w poniedziałek dn. 24

b. m. punktualnie o godz. 7 wiecz. w

lokalu własnym (Zamkowa 8). Dr.

Adam Wrzosek, prof. Uniwersytetu

Poznańskiego wygłosi referat dysku

syjny p.t: „O jednym z objawów

'współczesnego neopoganizmu. Goś

«ie mile widziani.
Posiedzenie III Wydziału

T-wa Przyjaciół Nauk odbędzie się

w «niu 24 (poniedziałek) bm, o godz.

19 w lokalu Seminarium Historycz-

nego USB (Zamkowa 11). Na po-

rządku dziennym: 1. Odczyt dr. Ja-

niny Klawe pt. „Wieś polska w spo-

łecznym podziale pracy”. 2. Posie-

dzenie administracyjne (a. wybory

zarządu, b. założenie sekcji najnow-

szej historii).
— Ze Stow. Kukców i Przemysł.

Chrześcijan. Nadzwyczajne Walne

 

 

Z za kotar studio,‹
KOMUNIKAT SPECJALNY

na dzień 23 maja 1937.

„TYDZIEŃ DZIECKA* W AUDYCJACH +

POLSKIEGO RADIA

Dziecko jest dzisiaj przedmiotem

troskliwości, nie tylko rodziców, ale i ca-

łego społeczeństwa. Baczniejszą uwagę na

dziecko zwróciły dzisiaj szkoły, koła opie-

kuńcze, organizacje społeczne. Sprawa

dziecka staje się tematem specjalnych zja-

zdów międzynarodowych.

W czasie powojennych wiele krajów

dla zamanifestowania swych idei organizuje

t. zw. „Tydzień Dziecka”, który obecnie

obchodzony jest w Polsce, W związku z tą

akcją Polskie Radio nadaje specjalny pro-

gram.

Dn. 22.V o godz. 18.50 audycje radiowe

poświęcone dziecku otworzył przemówie-

niem minister Opieki Społecznej p. Ma-

rian Zyndram-Kościałkowski.

Dn. 23.V o godz. 15.30 w ramach audy-

cji dla wsi nadana zostanie pogadanka «0

działach rodzinnych i wychowaniu mło-

dzieży wiejskiej”.

Dn. 24 maja o godz. 8.00 rano audycja

dla szkół nosić będzie charakter związany

z „Tygodniem Dziecka”.

Dn. 25 maja o godz. 11.30 wprowadza

Polskie Radio do programu miłe i wesołe

słuchowisko pt. „U jagodowego króla”,

które pozwoli dzieciom spędzić miłą chwilę

przy odbiorniku.
Dn. 26 maja o godz. 16.10 wygłoszona Zebranie Stowarzyszenia Kupców i

Przemysłowców Chrześcijan w Wil-,

nie odbędzie się w lokalu Gimna-

zium Kupieckiego (gmach B-ciJabł-|

kowskich) w pierwszym terminie o

godz. 17-ej, w drugim: terminie o go-

dzinie 17.30. Na porządku dziennym,
wybory do władz Stowarzyszenia:

a. do Zarządu 9 członków i 3 za-

stępców, b. do Komisji rewizyjnej 5

dzłoników, c. do sądu rozjemczego 9

członików.
SZTUKA.

— Wystawa Jubileuszowa Woj-

ciecha Kossaka. W salonach Kasyna

Garnizonowego przy ul. Mickiewi-
cza 13, było gwarno i rojno przez

Zielone Święta. Zwiedzający podzi-

wiali niezwykkty talent naszego ba-

talisty, którego prace glorylikują

przedewszystikiem bohaterstwo żoł-
nierza polskiego. Sędziwy mistrz

spełnił tę misję w dziedzinie malar-

stwa, jaką wykonał w literaturze
Henryk Sienikiewicz.

ystawa otwarta jest codziennie

dla zwiedzających od godz. 10-ej

 

  

zostanie w audycji dla dzieci pogadanka

„O Tygodniu Dziecka”, poza tym chór i

orkiestra szkoły powszechnej nr. 1 w

Ostrołęce, która gości w Warszawie, od-

śpiewa pieśni i tańce kurpiowskie. O godz.

119,00 odczytane będzie opowiadanie Hele-

ny Boguszewskiej pt. „Dzieci”.

Dn. 27 maja o godz. 15.30 w audycji

|dla wsi Anna Podgórska wygłosi pogadan-

kę pt. „O radość i zdrowie wiejsikej dzia-

twy”. W drugiej części audycji Bronisław

Zgłobicki omówi rolę nauczyciela kresowe-

go przy pracy pozaszkolnej. Tegoż dnia o

godz. 17.15 zabierze głos przed mikrofonem

Wanda Woytowicz-Grabińska w odczycie

pt. „O radość dziecka”. Prelegentka pod-

kreśli konieczność otaczania dzieci atmo-

sferą pogody i serdeczności oraz czuwania

nad chwilami rozrywki i zdrowej radości

dziecka.
Dn. 28 maja o godz. 19.00 usłyszą ra-

diosłuchacze opowiadanie pt. „Tajemniczy

przyjaciel" z książki Juliusza Kaden-Ban-

drowskiego pt. „Miasto mojej matki”,
Dn. 29 maja o godz, 18.50 — pogadan-

ka aktualna zamknie audycje radiowe

związane z „Tygodniem dziecka',
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Polskie Kino Dziś po raz pierwszy w Wilnie szampańska komedia muzyczna p.t.

światowid| (ZARDASZ, TOKAJ, MIŁOŚĆ”
W rolech głównych: Marika Rókk, Hans Stūwe i Paul Kemp _

Cygańskie melodie. Węgierskie tańce. Miłość porucznika huzarów. Wyšcigi

 

HELIOS |
Е. 2962—00

KOSÓWKI-idealne obuwie nalato. W kol. brązowym

Wielk. 27-30 zł 5.50, 31-33 zł 6.50, 34-38 zł8—

U,
Początek o

„Marokko“

Nięodwołainie ostatni dzień
Spieszcie ujrzeć

godzini: 2-ej

On miał miliony... ona tylko szczęście
Nikt nie wie co go czeka na tydzień przed ślubem

TYDZIEŃ PRZED,ŚLUBEM .«Jean ARTHUR

 wa

lidosandał, przewiewny, na niskim obcasie.

W kolorze białym, beige i brązowym

NU  
ZIELO

Marlena DITRICH
i Gary cC;00PER

erbert MARSHAL

Samobójstwo .
na Górze Zamkowej
W, dniu 21 bm. około godz. 20 zj

Feliks Czerniawski, lat 32, (Zawalna
|28) na górze Zamkowej wystrzałem
z pistoletu w głowę pozbawił się ży
cia. Przyczyny samobójstwa narazie
nie ustalono.

Dochodzenie trwa.
—

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj popołudniu (o godz.

415 po cenach propagandowych (w letnim

sezonie specjalnie zniżonych) — powtórze-

Jutro H E l 93 |nie znakomitej współczesnej komedii „Zło-

premiczajy L 0 s ty wieniec” z p. Jadwigą Żmijewską w rol:

Dziś głównej, w dalszej premierowej obsadzie

zespołu.

Wieczorem o godz. 8.15 po cenachErroel Flynn
znany z filmów „Kapitan Blood“ i „Szarża Lekkiej Brygady' repertuaru teatru, współczesnej sztuki pt.

w trzecim sukcesie
s szego przyjęcia premiery ma

długie powodzenie.

| — Jubileuszowa Wystawa Wojciecha

Kossaka Kasyno Garnizonowe  Mickiewi-

Uwaga: Jeszcze dziś i jutro jako nadprogram. Uroczystości koronacyjne w Lon-|

dynie oraz najnowsze aktualia !
 

MARS
Od godz.

6-eį

TEATR POPULARNY

„NOWOŚCI”
Ludwisarska 4

 | Ala
SE E4

Męski półb. perterowańy, Wkolorzebrązowym
i białym. B, wygodny   

 

Uwaga! Rodzice, dzieci i młodzieży!
'Tyiko dziś od 2 do 6-ej jdiękna bajka

w krainie CZarów c

MiłoStKI z Olgą Czechową
* rek „lrmay” zyskał ogromne uznanie, Ceny

 

W roli głównej

Dziś w spaniała rewia p. t.

Hallo! Tu Kulczycka!
Udział bierze powiększony zespół z Janiną Kuiczycką na czele oraz nowozaangażowany

chór rewelersów „„JOLLY BOYS*. Dzis trzy przedstawienia: o g. 5, 7 i 9.15 wiecz
 

NA CAŁYM ŚWIECIE ao` ALBUM WILNA ,. sużkaka 2.550gr.74ocobycia w księgarniach  i sklepach piśm.
skład główny

Mieszkania i pokoje

Władysław Borkowski
©GGGRCGDGREDCDED WCHERGERGDGOED GW GRGDCPTOGBEDEDTEGBGBOPS

Mickiewicza 5,
tel. 372

Nauka
 

MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią, słoneczne
do wynajęcia od 1 czerwca. Karaimska 4-2.

 

 

  

szych warunkach. Adres w adm. „Dz. Wil.“
ES]

Letniska
LETNISKO od 15 czerwca z całodziennym
utrzymaniem w pięknej miejscowości, rze-
ka, lasek sosnowy, do poczty i autobusu
2:/: klm., od st. kol. Jaszuny 6 klm. 3 zł,
dziennie, Pocz. Małe-Soleczniki maj. Po-
wisińcze. Michałowska. 15—2

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

POZA ROA kina E
Nasz Inst. Kosmetyczny J.HRYNIEWICZOWA, Wilno,Mickiewicza 1.

 

1 J kM MMO A

Е PRYWATNE GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE

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

Z prawami gim. państw. ы Dia dorosłych od lat I8

Przyjmuje wpisy uczniów do kl. I, ll, do kl. I, Il nowego typu, oraz do kł. VIIi  
Е III, oraz za zezwoleniem Kuratorium (typ Humanist.zoddziałem matemat.- =

Е do kl. IV. od dnia 1. VI do 15. VA przyrod.) Е LETNISKO — PENSJONAT
= Początek egzaminów od 17 Vi b. r, Nau'a w g. od 16 m. 45 do 21 m. 15 £ |w SCHRONISKU n/NAROCZĄ p. Miadzioł

„(JV MA O O O tel. Nr. 8. Czynny od 15 maja, Wyborowa
kuchnia. Ceny przystępne, kajaki, łodzie,
tenis i t. d. Ze względu na ograniczoną ilość

pokoi porządane wcześniejsze zamówienia.
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Wegie górnośląski koks, lt NARCUJE Butu As przyjmuje i informacje udziela

drzewoopalaps da Jury LETNISKOkołoWerek, przepiękna miej-
po cenach konkurencyjnych DER scowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki,

poreda PERFUMY, PU łódki, tenis, siatkówka td. Komunikacja
z tatki t : j i

nowowtworzona firma chreštijaiska i WODY KOLONUKIE| |ziikiss o utobusen,, Odiai ZR
pokoje z całodz. utrzymaniem Poczta Je-

rozolimka, kolonia Zgoda, willa „Urocza”
Zajączkowska.

LETNISKO - PENSJONAT w maj. Ka-

mionka 11/2 klm, stacja Kamionka, kolej

Wilno — Mołodeczno. Las, rzeka, kaska-

dówki. Zgłoszenia poczta Ostrowiec. k/Wil-

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

Specjalność zioła lecznicze.

„Каг Markiewicz
Wilno, ul Zygmuntowska 24

TEL. 25-32
PPYYYYVYYYYYYTYTYVYYVYVY

еч

    

ai a p opa na Ludmiła Matwiejewowa. 966—2

MW zawrotnym tempie życia ZALESZCZYKIwillaAriadna, ulica Ry-
dobie rekordów, zdobyczy —
bije wszystkie rekordy

backa 20 wśród sadów morelowych nad

brzegiem Dniestru, idealny wypoczynek dla
rekon-
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$
kto dobrze czas liczy dd wycieńczonych, przepracowanych,

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE a e” >
8|chrześcijan.

poieca i KOLONIE T nad AS s

Mickiewicza 4, Naucz. Szk. Śred. i Wyższ. dla nauczyciel-

w. JUREWICZ tel. 25-15wWilaio = stwa i uczącej się młodzieży. Informacje w
BE sekretariacie gim. Ad. Mickiewicza.

кеч LL ŚL NN)

* Ža LETNISKO - PENSJONAT (Bugielėwka)

9 3 |malownicza i zdrowa miejscowość nad je-

ULGA DLA CIERPIĄCYCH! = * |ziorem aa 24г ЫТ:пО&КЁ;Ё:Ёі A

я Р
wianie zdrowe i smaczne, 5 4

aAT į towie. nformacje: Św. Michalski 10 m. 7.

i tp. ecznie działa na е —
i LETNISKO w IKolonii Magistrackiej, ślicz-

„Embeta-Stawolit“ B
3 na miejscowość, las sosnowy, do rzeki 500

metrów. Od 1 czerwca do wynajęcia. Do- 

  

INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-
chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium
Szkoln).
STUDENT U. S. B. udziela lekcyj w zakre-
sie gimnazium humanistycznego (z j. niem.)
Zgł. sub. „Fachowy korepetytor" 984(4)

WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze nauczy
ciela na miesiące letnie. Przygotowuję w
zakresie gimnazjum humanist, (język nie-
miecki), Warunki do omówienia. Zgłoszenia
do adm. „Dz. Wil.* sub. „Student U.S.B. z
wieloletnią praktyką”, (4)

Praca zaofiarowana
POSZUKUJĘ krešlarza(kę) z miernictwa.
Wymagana kaucja 100—200 zł. Oferty pod
„Pewność* w adm. „Dzien Wil." 1013—1

POTRZEBNI chłopcy z rowerami do гой-
moszenia gazet, Zgłaszać się do adm.

KUCHARKA samotna, dobrze gotująca

potrzebna na przychodzącą Ś-to Jerski za-

ułek 3 m. 6. 10143

(ATIEITIET A TESTAI

Praca poszukiwana
OSOBA w šrednim wieku, poszukuje posa-

dy gospodyni, zna się dobrze na gotowaniu,
mleczarstwie i hodowli drobiu. Chętnie na
wyjazd. Oferty do adm. „Dz. Wil.” pod

INTELIGENTNA pani poszukuje posady

biurowej, lektorki, sekretarki, administr.
domu, kasjerki. Może złożyć niewielką

kaucję. Łaskawe zgłoszenia do „Dziennika
Wileńskiego” pod „Uczciwa”. 996—2

NAUCZYCIELKI, korepetytorki, wycho-
wawczynie, bony i wszelkiego rodzaju

służbę domową poleca Wojew. Biuro Fun-

duszu Pracy, Poznańska 2, tel. 12-06.

WDOWA samotna umie doskonale goto-

wać może doglądać chorych lub dzieci,

piśmienna może na przychodzącą. Mecze-

towa 2/13 m. 3.

MIERNICZYposzukuje pracyu mierni-
czych przysięgłych lub jakiejkolwiek bądź.

Wilno, Mostowa 8—28. —2

Kupno i sprzedaž .

FLANSE pomidorów i bratków, z powodu

większej ilości, sprzedaje się po cenie о-

kazyjnej, Ul. Słomianka 9-a m. 1 (po Kal-

waryjskiej). u Hajdamowicza.

U LE rys. „Dodana”* i inne, Miodarka

itp. sprzęt sprzedaję; organizuję pasieki,

doglądać mogę pszczoły. Legionowa 43—1,

tamże sprzedaje się dom z ogrodem.

SPRZEDAJE"eię sklep spożywczyod|za-
odu wyjazdu dowie-

  

 

   1012—1

Mgr. W. PAŻDZIERSKIEGO w. DOWGIAŁŁO| wiedzi ię: VI i 4 — 2 (Zwie-|raz w centrum z pow

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych AE zaa me (Zwi |dzieć się Wielka Pohulanka 37 m. 5.

Fabr. Chem. ,„Pharmachemia*, Bydgoszcz. tel. 22-35. a T i 2DOMYprzy ul.EKl. Holegdamia Z zóć Let=

а
z

а RA: D : + +

TSISIII Dzierżawy аора |
i

DO WYDZIERŻAWIENIA OGRÓD: t,|DO SPRZEDANIA sklep spożywczy Wi-

Zióż ofiarę na Fundusz Obrony Narodowej maliny, jabłka. Wilno ul. Sadowa 21 m.5. leńska 52—11.

 zniżonych, powtórzenie ostatniej nowości

|„Jutro miedziela“, ktėra sądząc z wczoraj-

zapewnione

cza 13 otwarta codz. od 10 do 18-ej wiecz.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś po-

|wtórzenie premiery krotochwili W. Rapac

5 urozmaiconej śpiewem i tańcami

|JA TU RZĄDZĘ”. Akt 2-gi przedstawia-
RY COOPER jący próbę Rewji w której bierze udział ca-

lły zespół artystyczny i baletowy, jak rów-

mież pozyskany specjalnie zespół pieśnia-

letnie zniżone.

Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o godz.

4-ej po południu grana będzie, po cenach

|propagandowych świetna krotochwila „JA

|TU RZĄDZĘ“.

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dnia 23 maja.

8.00 Sygnał czasu. Pieśń majowa z wie-

žy Mariackiej, 8.03 Gazetka rolnicza. 8.21

„Muzyka. 8.27 Rozmaitości rolnicze, 8,35

|Muzyka. 8.50 Dziennik poranny, 9.00 Gło-

Isy ziemi Kościańskiej — transmisja. 11.00

jPłyty. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03

| Poranek muzyczny. 13,00 Co się dzieje w

Wilnie — felieton M, Limanowskiego, 13.12

„d c. poranku muzycznego. 1400 Regionalna

ltransmisja z Racotu 14.30 Orkiestra mando

llinistów. 15.15 Wesele kujawskie. 15,30 Au-
ldycja dla wsi. 16.00 Płyty. 16.10 Pierwszy

| polski poeta ludowy. 16.25 Fragment słu-

|chowiskowy ze sztuki Madame Sans-Gene-

ISardou. 17.00 Podwieczorek przy mikrofo-

nie. 17.55 Pogadanka aktualna. 19.00 Z mo-

jego warsztatu — szkic literacki, 19.20

Koncert życzeń. 20.15 Transmisja Iragm.

ligowych piłkarskich meczów Garbarnia —

Ruch i Cracovia — Warta. 20.30 Wiad.

sportowe. 20.40 Przegląd polityczny. 20.50

Dzien. wiecz. 21.00 Nitouche z Bocianowic

lekka komedia muzyczna. 21.30 Roberta

Schumanna — Kreisleriana. 22,00 Orkiestra

Wil. Klubu Muz. 22.55 Ost. wiad. dzien.

radiowego.
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S САВ5 IE EA“ są STOSO--
WANE PRZY KAMII |£CIQWYCH | SKŁONNOŚCIACH
00 ZAPARCIA. SĄ NA)
RALNYM, LAGODNYM EM APRIECZYSZCZAJĄCYM,
UŁATWIAJĄCYM FUNKGJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO:

_WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI. _

Pierwszorzędna OWOCARNIA-Sodowiarnia

z kuchnią w ruchliw. punkcie chrześcijań-

skiej dzielnicy z powodu wyjazdu do odstą-

pienia. Adres w Administracji.

KILKA DOMÓW od 5.000 do 20.000 zł. na

własnej ziemi z owocowym ogrodem do

sprzedania. Adres: Popowska 31-d m. 1.

,DOM DREWN. o 4-ch mieszk. po 4 pok.

bez podatków 11 lat, dochód roczny 2100

zł. plac własny 1.120 m.?, cena 21 tys. zł.

w tym długu bank. 4 tys. zł. do sprzedania.

Infor.: Mickiewicza 46—9 od 3—4 ppoł.

PLACE 600 ш i 1310 sprzedaje się w

centrum miasta. Wiadomość na miejscu, ul.

Montwiłłowska 4.

AESASTA T ISI AT ВОч

Zguby
„IMŻON

ZGUBIONĄ legitymację P.U.P.P. Nr. 4465

wydaną na imię Wincentego Paszkiewicza

zam, Trakt Batorego 66m.2 unieważnia się.

i Si

Różne

ODDAM dziecko na własność, dziewczyń-

ka, wiek 8 miesięcy zdrowa (orzecz. leka-

rza), niechrzczona. Witkomierska 67 m. 2

Kłosowska.

 

 

 
9 -—- 16. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, « odnceneniem

P">MINISTRACJA; Wilno, ul, Mostowa 1, crynna od godz.
tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm. jednoczp,,

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w

słowo ał. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i

do domu lub przesyłką pocztową al. 2 gr. 50,

mekrologi 40 gr. sa tekstem (10 łam.) 15 gr.

komunikaty za wierza druku 30 gr. Za ogłosuomia syśnowe ! tabelaryczae o 25*/a drożej. Dle poszukujących pracy

sobie prawo zmiacy Żerzaiau druku ogłosicon : mie przyjmuje zastrzeżeń miesci |

Kwartatnie ał, 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—

Drobne ogłoszenia w dziale ogłozzeniowym za

umiśki, Administracja uastrzega500/e
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