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Zniszczenie w Kieleckim. Powódź pod Lublinem. Pożary wsi
Fola klęsk żywiołowych nad Polską

|
KIELCE. 24.5. Wedug naocznych

świadków, mwsikutek oberwania się
chmury powódź nastąpiła tak gwał-,
townie, że w oka mgnieniu widziało
się dokoła wirujący bezmiar wód.
Następnie dał się słyszeć huk walą-
cych się domów, W, chwilę później
na grzbietach spienionych fal widać
było porwanych ludzi, zwierzęta do-
mowe, a nawet zające i kuropatwy,
ogłuszone uderzeniami gradu wiel-
kości jaj kurzych.

Ogromną panikę wśród ludności
oczekującej па dachach ratunku wyr
woływały ipioruny bijące'prawie bez
przerwy, którym towarzyszyły ośle-
piające błskawice. Ową wielką pani-
kę tłomaczy się częściowo liczne o-
fiary ludzkie. Wszystko to co ocala-

grożonej ludności niosły z całym po-
święceniem oddziały saperów. kra-
kowskich.

W, czasie akcji ratunkowej boha-
terską śmiercią zginęli na posterun-
ku ś. p. Kurt Bund, kapral saperów
oraz saper ś. p. St. Stachura.
KIELCE. 24.5. Rozmiarów strasz”

liwej klęski, jaka nawiedziała woj.
kieleckie nie pamiętają najstarsi na-
wet ludzie, Do Słomnik falawtarg-|
nęla tak szybko, že nie bylo czasu|
na ratowanie dobytku. Ludzie wy-|

w których tonie się po kolana, W
błocie wogóle nie można rozpoznać
co było zasiane i zasadzone, Przy
drogach leżą gruzy rozwalonych do-
mów mieszkalnych i pełno padliny
zwierząt. Poza tym widać na środku
drogi leżące drzewa, połamane
przez huragan i wyrwane słupy te-
legraficzne oraz sprzęty naczynia i
narzędzia rolnicze,

POWÓDŹ
KIELCE 24.5. Na terenie powia-
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skakiwali z łóżek uciekali nastry- tu pińczowskiego po przejściu bu-
chy i dachy domów. Naokół było wi- rzy rozpoczęła się powódź. W gmi-
dać spienione iale wód, przelewają-nie Kościelec wystąpiła z brzegów
ce się miejscami przez dachy zabu- rzeka Szreniawa i zalała pola upraw
dowań. W Miechowie ulewazatopi- |ne i ogrody. W/ wioskach Piekary,

Sprawa 0 zajścia w Przytyku
ponownie przed Sądem Apzl.

(Teleionem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 25.5. Sąd Najwyż-
ła w krótkim czasie olbrzymie ob-

1 а е Po i
Mysławczyce, Ciborowice, Popin i Dad

do rozpatrzenia Sądowi  Apelacyj-

nemu w Lublinie,ło od powodzi szalejącego huraganu) szary. Strumienie wody  pozrywały
zostało zniszczone przez grad, iktó-|szosy i bruki ulic na wielkich prze-
ry pozabijał wiele ptactwa, oraz po-| strzeniach burząc domy. Ludność,
wybijał szyby i podziurawił dachy|ratując się na tratwach ze zbitych
domów, także dotkliwie pokaleczył | desek po dostaniu się w wiry, tonę-
ludzi, oczekujących na dachach po-|ia na skutek łamania się tratew.
mocy. Tereny nawiedzone klęską|Tylko heroicznym wysiłkom wojska
przedstawiają obraz, podobny do|i straży pożarnych należy zawdzię-
pobojowiska na skutek zburzonych czać uratowanie dużej ilości osób od
domów oraz trupów ludzi i zwierząt.|śmierci. Ludność dosłownie nie ma

KRAKÓW. 24.5. Jak już donosi-w czym gotować i chodzić, W nie-
liśmy w czasie sobotniej katastrofy których miejscach woda już opadła.
powodzi pod Krakowem pomoc za- Pola wyglądają jak wielkie bagna,

MORSZYN-ZDRÓJ

 Wolwanowice. Ogółem zalanych zo-|SZY opracowuje obecnie
motywy do wyroku w. sprawie e Rozprawa przed tymstało około 800 ha. ziemi. Komuni-

kacja kolejowa między Koszycami a
Kościelnem została przerwana.
Ludność na czas ewakuowano.

MILIONOWE STRATY
KIELCE 24.5. W olkuskim pro-

wizorycznie obliczone straty w plo-
nach na terenie śmin obiętych kata-
stroią powodzi i gradobicia wynoszą
około 2 milionów .zł, Około 9 tys.
hektarów zasiewów ozimin i jarzyn
uległo zupełnemu zniszczeniu. Na
obsianie tylko połowy tych pól po-
trzeba ok. 300 tys. zł, w powiecie
pińczowskim — 200 tys. zł. Położe-
nie ludności jest wprost rozpacz-

sądem nie
zajścia w Pnzytyku. Sąd Najwyższy|odbędzie się wcześniej, jak po

częściowo uwzględnił skargi kasa-| feriach letnich.

cyjne i przekazał sprawę ponownie |

Zjazd Związku iegionistów
(Teleionem wd własnego korespondeniaj.

WARSZAWA 25,5. Odbył się ce niewątpliwie z psychiki i natury

dziś zjazd Związku legionistów. polskiej. Trzeba było działać w o-

Wzięli w nim udział członkowie Ko- kresie przygotowań pod zarzutami

mendy Głównej, prezesi okręgów z jednej strony, że chce się opierać

Związiku oraz po jednym delegacie organizację na obcych wzorach, z

z okręgu. Ogółem zebrało się 40 drugiej zaś strony, że odstępuje się

JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORZKICH.

TANI SEZON MAJ — CZERWIEC.
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Przyjazd do Warszawy następcy tronu
rumuńskiego

WIARSZAWA 24.5. Dziś o godz. |perów z chorąświami i
9 min. 03 pociągiem berlińskim przy
był do Warszawy J. K. Wysokość
książę Michał rumuński, wielki wo-
jewoda Alba Julii.

Po wyjściu z wagonu J. K W.
lks. Michała powitał minister spr.
zagr. Beck w imieniu Pana Prezy-
denta R. P. Na przyjęcie dostojnego
gościa dwiorzec udekorowano flaga-
mi o barwach rumuńskich i polskich.
Na peronie ustawiła się kompania
honorowa szkoły Podchorążych Sa- kał jalko gość Pana Prezydenta R.P.

Kio spolił „Święte miasto” Basków
|niż dotądTragiczny los świętego miasta

Basków Guernica, gdzie pod wielo-
wiekowym dębem obradowały ongiś
Stany baskijskie i królowie Hiszpa-
nji zaprzysięgali strzec wolności lu-
jdu baskijskiego, wstrząsnął do głę-
bi światem kulturalnym.

Dotąd jednak należycie nie wy-
jaśniono, о zniszczył Guernica.
Rząd czerwony oraz prezydent kra-
ju Basików  Aguirre twierdzą, że u-
czyniły to aeroplany niemieckie na
usługach gen. Franco. Komunikat
powstańców podpalaczami mieni
tych samych, którzy latem spalili
Irun i Eibar. Najwięcej informacyj,
jakoby wiarygodnych, podały agen-
cje półurzędowe Reutera i francu-
ska Havasa, oraz korespondenci
pism angielskich, przedewszystkiem
„Times“. Ami jedna jednak z tych
informacyj nie pochodzi od: świadka
naocznego. Jeden z korespondentów
„Timesa” pisze: „„Widziałem i zmie-
rzyłem 'w Guernica olbrzymie leje
po wybuchu bomb”, drugi natomiast
referuje: „W! Guernica odnaleziono
mało odłamków bomb, a kilka le-
jów, które badałem, są większe,  

ks. Michała
orkiestrą.

Na schodach dworca i wzdłuż trasy,
którą miał przejeżdżać J. E, W. ks.
Michał, w Alejach Jerozolimskich,
Nowym Świecie i Krakowskim
Przedmieściu szpaler tworzyły  or-
ganizacje młodzieży.

Po uroczystości powitania J. K.
W. iksiąžę Michał w towarzystwie
szefa gabinetu wojskowego Pana
Prezydenta R. P., gen. Schally'ego
na zamek królewski, gdzie zamiesz-

obserwowane po wybu-
chach bomb hiszpańskich. Ż pozycyj
ich łatwo można wywnioskować, że
leje te powstały po wybiciu min
nieumiejętnie założonych dla prze-
cięcia dróg.

Agencja Havasa podała depeszę
treści następującej:

„Oficerowie sztabu generalnego
generała Mola skierowali wczoraj
dziennikarzy! zagranicznych do Gu-
ernica, aby przekonać ich, że znisz-
czenie miasta nie było dziełem na-
rodowców. Uwagę dziennikarzy
zwrócił falkt, że miejsca, których nie
tknął pożar, zwłaszcza domy budo-
wane z betonu, były zalane benzy-
ną. Mimo drobiazgowych poszuki-
wań dziennikarze mie znaleźli ani
jednej jamy po bombie.

Słowem, nie stwierdzono dotych-
czas kto zniszczył m. Guernica. Le-
je po wybuchu min i domy zalane
benzyną świadczyły niekorzystnie
dla wojsk rządowych. Być może jed-
nak, że przygotowywały one spale-
nie miasta na wypadek odwrotu a
bombardowanie powietrzne przyśpie

liwe. osób. |od ideologii marsz. Piłsudskiego.
Ziazd obradował w dawnym lo-| Obecnie władze O. Z. N :| ‚ ‚ przy

W LUBELSKIM. kalu B.B.W.R, a obecnie Obozu stępują do opracowania zagadnieńLUBLIN 24,5. Z J do
a,womiedzy |Zjedn. Nar. przy «il. Matejki 3. Ze- robotniczego i młodzieży. Pierwsze

 szyło zagładę „świętego miasta”.

szą: wczoraj nad ranem pomiędzy
godz. 5 a 6 nad Kraśnikiem i tere-
nami gminy Brzozówka przeszła
śwałtowna burza deszczowa. Pomię-
dzy wsiami Płotków a Szastarka ©-
berwała się chmura, zalewając na
całej szerokości Błonia, Woda dosz-
ła do wysokości 3 metrów, niszcząc
budynki mieszkalne i zasiewy na
polach.

LUBLN 245 W osadzie Miedz-
na w pow. węgrowskim wczoraj O
północy wybuchł ogień, który wsku-
tek silnego wiatru przeniósł się na
sąsiednie zabudowania. Pożar stra-
wił sto kilkadziesiąt $ospodarstw.
Sto kilkadziesiąt osób straciło cal-
kowity swój dobytek. Jedna osoba
zginęła w płomieniach, 10 uległo
poparzeniom.

Kto wygrał na loterii?
Pierwsze ciąśnienie

5.060 zł. — 3202.
10.000 zł, — 69460.
5.000 zł. — 56258 82678 131465

157644 167042 170926.
2.000 zł. — 4083 11391 14586

68584 70015 73143 78068 95477
114772 133088 134160 151189 155652

156263 172588 178378.
1.000 zł. — 18929

24139 26729 44122 48777 79220
82496 89031 87933 94648 98076!
100798 113211 115496 122522 130224

136840 142870 143056 149014 155288
156551 158561 163769 169494 171000
174303 174178 177772 185280.

 

20152 22727

Drugie ciągnienie
20.000 zł. — 84580.
10,000 zł. — 4135 23090 92475.
5.000 zł. — 85629 86300 139471.
2.000 zł. — 43079 43775 71635

94050 94153 98880 109079 113433
115882 150499 158968 161771 164491
173246 187411 191165 192707.

1.000 zł —  wy. pojawiły się pogłoski o tym, że
min. Świętosławski wniósł podanie

4305 6115 10196 o dymisję, dymisja ta jednak nie zo- cy. Obok wymienianych już nazwisk

|

branie zaczęło się o 10-ej rano. | quż jest w okresie przygotowaw-

Po zagajeniu zebrania przezpłk.| czym, zagadnienie młodzieży jest
Koca zabrał głos marsz. Śmigły- znacznie trudniejsze, głównie ze
Rydz, który przemawiał około 10 względu na trwający konflikt mię-

minut. Przemówienie ta wygłoszo-| dzy pokoleniami starem i młodem.
ne było specjalnie do byłych legio- Ponadto oddziaływują tu wspomnie-
nistów i miało charakter poufny. nia z lat 1914—1920 a także re-
Po tym marsz, Śmigły-Rydz opuścił fleksy dawnych sporów wojennych.
zebranie, udając się na przyjęcie| Zjazd zakończył się o godz, 2

rumuńskiego następcy tronu. | m. 30 pp.
Długie przemówienie wygłosił) Na ulicy przed lokalem zjazdu

płk. Adam Koc, przedstawiając zwracała uwagę spora liczba pięk-

dzieje powstania i organizowania О.! nych samochodów, między innymi

Z. N. Prace organizacyjne — we-/ limuzyna płk, A. Koca marki Austin

dług przedstawienia płk. Koca — + wygalonowanymi szoferem i loka-
natrafiały na duże trudności,płyną-' jem.

ZNP zwalcza pielgrzymkę nauczycielstwa
na Jasną Górę

„Głos Nauczycielski organ Z. uczuć katolickich wychowawców dzieci

N. P. zamieścił w nr. 33 „ostrzeże- polskich, jest bardzo nie na rękę. Usiłują
nie”, w którym twierdzi, że pewne więc puścić w ruch wypróbowany środek
koła zamierzają wykorzystać pielg- — insynuację“.

rzymkę jasnogórską nauczycielstwa. Mamy tu jeszcze jeden dowód
„dla celów politycznych”. jwalki Z. N. P. z katolicyzmem, któ-

W, sprawie tej podaje Katolicka rej to waliki przywódcy tej organiza-
Agencja Prasowa, co następuje: |eji na zewnątrz się wypierają, ale

„Oczywiście, wiadomość „Głosu Nau-|wewnątrz, w stosunkach nauczyciel-
czycielskiego* wyssana jest z palca. Przy-| skich, konsekwentnie i zaciekle ją
wódcom Z. N. P. pielgrzymka nauczyciel-|prowadzą.

 

ska do Częstochowy, będąca maniiestacją

Plotki polityczne
Zmiana na stanowisku Min. W.R. i W.P.
'W. kołach politycznych Warsza- tyczne z zakresu resortu oświaty.

Stąd coraz to uporczywiej krążą
pogłoski omawiające osobę następ-

13388 18920 22220 31988 35911 | stała przyjęta. Powodem dymisji kuratora Ambroziewicza i profeso-
38257 42577 51692 52604 82324 miało być przemęczenie na skutek ra Peretiatkowicza,
82999 87436 89797 92084 112383 półtorarocznego,
125323 144394 154639 158612 166838 sach bardzo

Iwania oraz ostatnie182017.

padło obecnie
w ostatnich cza- nazwisko prof. Staniewicza, b. mi-

kłopotliwego urzędo- nistra reform rolnych, rektora USB,
wypadki poli- |
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Proces 0 najście na Myślenice
ZEZNANIA OSKARŻONYCH.
KRAKÓW 25.5. Dziś zeznawali w

dalszym ciągu oskarżeni Piotr Ty-
lec, robotnik, do winy się nie po-
czuwa i twierdzi, że nigdzie nie
chodził. Odczytano protokół jego
zeznań w śledztwie, w których opi-
sał on bardzo dokładnie i szczegó-
łowo swój udział w zbiórce w Cho-
rowicach, obecność w Myślenicach
i lesie porębskim, zaprzeczył nato-
miast jakoby strzelał i demolowai
sklepy.

Piotr Jachymczyk, robotnik, do
winy się nie przyznaje i twierdzi, że
wprawdzie o zbiórce wiedział, jed-
nak nie poszedł na nią z powodu
żony. Na zapytanie, w jaki sposób
Wyrwa mógł go widzieć w lesie po-
rębskim, oskarżony twierdzi, że
Wyrwie ułać nie można, gdyż jest u-
mysłowo mienormalny.  Przewodni-
czący zwraca się do Wyrwy z za-
pytaniem, czy rozpoznaje w oskar”
żonym tego, który brał udział w
akcji w lesie porębskim, na co Wyr-
wa stwierdza, że istotnie był tam
osobnik podobny do oskarżonego.

Piotr Sekuła i Jan Skopa prze-
czą obciążającym ich zeznaniom.

Józef Wygoda, robotnik, do wi-
ny się nie poczuwa wobec tego od-
czytano jego zeznanie, złożone w
śledztwie. W. zeznaniach tych przy-
znaje się, iż był na zbiórce w lesie
chorowickim, opowiada nawet, że
rozpoznał wśród zebranych kilku
swoich znajomych. Gdy zwrócił się
w czasie zbiórki do Doboszyńskiego
z oświadczeniem, że musi wrócić,
gdyż niedawno spaliło się jego domo
stwo, — Doboszyński na to powie-
dział, żeby z nimi poszedł „gdyż nie
potrwa to długo”, W: toku dalszych
zeznań przed sędzią śledczym or
powiedział bardzo szczegółowo
przebieg marszu, dzielenie ludzi
przez Doboszyńskiego na grupy i
twierdził, żę widział jak demolo-
wano sklepy w Myślenicach. Opo-

wiadał o przebiegu akcji w Porębie

i opisał moment nadejścia policji.

Według jego zeznań na rozkaz Do-
boszyńskiego strzelali ci, którzy
mieli karabiny. Zeznania oskar. Wy

gody w śledztwie są b. szczegółowe
i drobiazgowe. Zawierają nawet tak

drobne szczegóły, jak moment po
siłków. itp.

Jan Romek, robotnik, do winy

się nie poczuwa. W Myślenicach
wcale nie był, gdyż dopiero dołączył

się do grupy Doboszyńskiego w le-

sie porębskim. W momencie, gdy
nadeszła policja, spai. Na
strzałów ludzie poczęli się rozbie-

gać, wówczas inż. Doboszyński po-

głos

wiedział: „trzymać się w  kupie'.
Oskarżony zeznaie, že z ich strony
nikt nie strzelał. Następnie Dobo-
szyński kazał ułożyć się w linii,
gdyż obawiał się, że jak będą zgru-
powani mogą ich wystrzelać z kara-
binu maszynowego. Dalej opowiada,
że widząc jak policja ich okrążyła,
począł ludziom komenderować, zna-
jąc się na tym jako sierżant z woj-
ska. Romek twierdzi, że postępo-
waniem jego kierowała tylko oba-
wa o Życie towarzyszy.

Na uwagę przewodniczącego, że
szereg osób obciążył go w: śledztwie,

gdyż nie było takiego rozkazu, a na
pytanie przewodniczącego, czy
prawdą jest, co zeznał w śledztwie,
że Doboszyński oświadczył w lesie

porębskim uczestnikom wyprawy,

iż są w stanie wojennym i muszą

wylkonywać bezwzględnie jego roz-

kazy — oskarżony zaprzecza temu.

Należy zaznaczyć, że akt oskar-
żenia zarzuca Janowi Romkowi u-
dział w potyczce oraz kierowanie
na zlecenie Doboszyńskiego akcją
przeciwko policji w lesie porębiań-

skim.
Zygmunt Malada, robotnik szcze-

gółowo opisuje, jak z trzema innymi

doszedł do lasu w Porębie i jak tam

spotkali Doboszyńskiego z oddzia-

łem. Przeczy jednak, jakoby brał u-

dział w akcji w lesie porębiańskim.
Zeznania Malady zawierały szereś
sprzeczności, odczytano więc proto-

tlkuł śledzbwa, w którym szczegó-

łowo opisuje on w jaki sposób two-

rzone były: drużyny ochronne, akcję

pod Porębą, oraz przebieg uciecz-
ki z Poręby wraz z Doboszyńskim.

Wynika z tego, że posiadali 5 kara-

binów, a Doboszyński miał rewol-

wer. Przewodniczący następnie za-

daje oskarżonemu szereg pytań co

do jego zeznań, w których obciąża

szereg osób, biorących udział w o-

statnim etapie ucieczki Doboszyń-
skiego.

Augusty Jurgał, robotnik, u-

trzymuje, iż wogóle do Myślenic nie

doszedł. 'Albin Marcinkiewicz, rol-

nik, przyznaje, iż był w Myyśleni-

cach i Porębie, jadnakże w akcji u-

działu nie! brał, gdyż musiał pilno-

wać roweru itp.
Na tym zakończono przestuchi-

wanie oskarżonych. W dniu jutrzej-

szym rozpoczną się zeznania świad-

ków oskarżenia.
Przed zakończeniem rozprawy

obrona zgłosiła szereg wniosków,

m. in. prosiła o możność zgłoszenia

| zaświadczenia ze szpitala św. Łaza-

|rza, że Karol Knotek, pracując kie-
 

oskarżony twierdzi, że nie strzelał, |

„dyš jako robotnik, uległ wstrząsowi
,mózgu. Chodzi o to, czy można po-
jlegać na jego zeznaniach. Dalej
„wniosek o zbadanie stanu umysłowe
jgo Wyrwy, który też swego czasu
|miał wypadek podczas robót i od
'tego czasu niedomaga. Poza tym
jeden z obrońców zgłosił wniosek o

| przeprowadzenie szeregu  konfron-
'tacyj między oskarżonymi. Prokura-
|tor sprzeciwł się wszystkim  wnio-
skom, trybunał nie powziął jeszcze

|decyzji. Rozprawę odroczono do iu-
j tra,
1

| ŚWIADKOWIE
| Jak już informowaliśmy sąd po-

stanowił dopuścić 34 świadków o-

brony z inż. Adamem  Doboszyń-

j skim na czele. Więlkszość świadków

powołanych została dla ustalenia

alb niektórych oskarżonych, kilku

świadków powołanych zostało dla;

| ustalenia pralktyk starosty powiato-

„wego Wnęka i innych urzędników |

przy wydaleniu niektórych oskarżo-|

nych z pracy za ich przynależność|

do Stronnictwa Narodowego. |

W| Małopolsce Wschodniej zda-

rzyły się w ostatnich

cji ze strony czynników t. zw. mia-

rodajnych. O rozmiarach tych wy-

terze dowiaduje się polski dzienni-

karz dopiero z ruskiego „Diła”. О-

kazuje się, że posłowie z Unda zdo-

lali już kilkakrotnie odbyć konie-

rencje w województwie, a opinia

polska ciągle jeszcze nic niewie.

„Diło” donosi, iż w dniu 23 ub.

m. w: powiecie radziechowskim we

wsi Krzywe spłonęły dwie sterty na

szkodę Polaka Krajewskiego, a we

wsi Mikołajów sterta zboża dzier-

żawcy żyda. Równocześnie w obu

wsiach usypano mogiły z pięciome-

trowymi krzyżami drewnianymi, na

których umieszczono napisy prote-

stujące przeciw „kolonizacji. „Di-

ło” dodaje obłudnie, iż antykoloni-

zacyjna akcja ma widocznie charak-

ter lokalny, jakikolwiek powszechnie

wiadomo, iż patronuje jej z całym

swoim aparatem partia UNDO.

Policja przeprowadziła w obu

wsiach areszty, a undowski poseł 
Pożary od uderzenia pioruna i grad

W, dn. 21 bm. od uderzenia pio-
runa spaliły się we wsi Szocie, gm.|nia pioruna spaliła się stodoła Sini-'

głębodkiej, zabudowania 13 gospo-

darzy. Ogólne straty wynoszą około

79 tys. zł. Wi akcji ratunkowej brały

udział 3 straże pożarne z Udziału,

Głębokiego i K.O.P. w Berezweczu.
Alkcja ratunikowa była  uniemożli-

wiona wslkutek silnego wiatru i gę-
stości zabudowań.
W dn. 21 bm. w okolicy wsi Tro-

ścianica, jm. dokszyckiej, przeszła
burza gradowa, która

poważne szkody w zasiewach wsi:

Hornowo I, Hornowo II : Potapnia,

gm. dokszyckiej. Ponadto grad po-

wybijał szyby w budynkach, a m. in.

w: strażnicy KOP. Są również wypad

ki zabicia drobiu.

  

wyrządziła

W folw. Dąbrowa, śm. słobódz-

К PARADA FLOTY ANGIELSKIEJ 43

kiej, wdn. 20 bm. wskutek uderze-

1
|cy.

° Tokarewszczyzna, gm.

gródecdkiej, od uderzenia pioruna

spalił. się niezamieszkały dom,

wart, zł. 200 własn. Sakowicza,

W Łużkach, od uderzenia pioru-

na, spaliła się stodoła, stanowiąca

wspólną własność Miecielicy i Wier

szyławskiego. W stodole tej spaliło

się 1.400 kg. ziemniaków, 240 kg.

koniczyny, różne sprzęty gospodar-

skie zł. 1.300.
W dn. 30 bm. piorun uderzył w

dom mieszkalny A. Babicza, w kol.

Babicze, gm. prozorockiej. Dom spa”

lit się doszczętnie. Ponadto został

rażony piorunem Antoni Babicz, lat

48, który zmarł.

We wsi

 
SZACIE!

 

GRAD ZNISZCZYŁ ZASIEWY
W. dniu 21 bm., w godzinach po-

| południowych, nad. gminą jodzką,

|pow. brasławskiego, przeszła burza

' połączona z opadami dużego gradu.

| Grad zniszczyć zasiewy tak ozime

jjak i jare w maj. Rafałów: oraz oko-

„licznych 10 wsiach. W. wielu wy-

padkach wichura pozrywała dachy

z domów mieszkalnych oraz po-

przewracała budynki gospodarcze.

W związku z klęską gradobicia,

jalka nawiedziła w ostatnich dniach

północne powiaty Wileńszczyzny,

wojewoda wileński przeznaczył na

pomoc dotkniętym klęską gradobi-

cia sumę zł. 2.000.
—

- Podziękowanie
W. czasie świąt zesłania Ducha Święte-

go odbyły się trzydniowe rekolekcje za-

mknięte dla mężczyzn pod kierunkiem ks.

kanonika Stanisława Miłkowskiego, dyrek-

tora Domu Rekolekcyjnego w Kalwasji wi-

leńskiej. W rekolekcjach tych wzięli udział

sarówno przyjezdni z prowincji jak i wil-

uianie oraz grono sodalisów. Rekolekianci

ssładają czcigodnemu kapłanowi, kierowni-

kowi tych rekolekcji serdeczne „Bóg za-

-7ch nie żałował, aby ćwiczenia duchowe

żliwie najlepsze dały wyniki, Przepiękne

zgo nauki, ożywione prawdziwym duchem

Gożym, zdolne były poruszyć najtwardsze

serca, utwierdzić w wierze i podnieść u-

„padłego ducha. Podkreślenie w nich wie!-

kiej prawdy o potrzebie miłości, co było

myślą przewodnią tych nauk, wobec prze-

żywanego grožnego przełomowego okresu

dziejowego, gdy nienawiść burzyć zaczyna

| podstawy kultury chrześcijańskiej w Euro-

pie, — było jak najbardziej na czasie, Nie

ulega też wątpliwości, że zamknięte reko-

lekcje, dla których dom rekolekcyjny w
Kalwarji wileńskiej jest miejscem wprost

  

 

szych środków dla odrodzenia społeczeń-
stwa katolickiego w duchu prawdziwej nau-

ki Chrystusowej. 

czasach wy-'wač na rzecz aresztowanych u na-|

padki podpaleń i morderstw, okry- , czelnika wydziału Pa

tych jakąś tajemniczą mgłą dyskre- województwa |

padkėw i ich domniemanym charak- |

płać” za Jego ofiarną pracę i trudy, kič-

wymarzonem są jednym znajskuteczniej- |

LONDYN. 24,5, Dzisiejsza „Daily
Mail'* donosi, że komisja królewska

sić iza miesiąc swoje sprawozdanie,
rozważa obecnie projekt utworzenia
specjalnego państwa żydowskiego w
Palestynie jako dominium brytyj-
skiego. Oznaczałoby to skasowanie
przez Ligę Narodów obecnego man-
datu i wyrażenie zgody na włącze-
nie części terytorium mandatowego
pod postacią nowego dominium w

skład imperium brytyjskiego. To no-

we dominium przyjęte zostałoby do

Ligi Narodów w charakterze człon-

ka. Warunkiem wstępnym do skaso-

wania mandatu miałby być podział

obszaru mandatowego na część Žy-

dowską i część arabską. Podział

miałby nastąpić wzdłuż linii granicz-

nej, ciągnącej się od jeziora Galilej- |

skiego wzdłuż rzeki Jordanu do

Martwego Morza. Obszar na wschód

od tej linii przekształcony zostałby

na państwo arabskie z emirem

 

Projekt utworzenia państwa żydowskiego
w Palestynie

conaby została na port międzynaro-
dowy, zaś Jerozolima, Betlehemi

dla spraw Palestyny, która ma ogło- | Nazaret wyłączone zostałyby z pań-
stwa żydowskiego i oddane pod
ochronę specjalnego mandatu, spra-

wowanego przez W. Brytanię. Sta-
tut dominialny przewidywałby spe-
cjelne gwarancje dla mniejszości
arabskiej.
W związku z powyższymi zamia-

rami królewskiej komiscji, o któ-

rych wiadomości krążą już uporczy-
wie od pewnego czasu w Londynie,
należy zaznaczyć, że emir Transior-

danii Abdulah przebywa obecnie w
Londynie, dokąd przybył jako gość
zaproszony na koronację.

Grad na Liiwie
RYGA. 24.5. Ostatnia wielka bu-

rza nad Kownem i okolicą zniszczy-

ła pola i ogrody kilkunastu wło-

ścian. Grad wielkości orzecha wło-

skiego jeszcze po dwóch dniach le-
żał na polach. Straty wynoszą ponad Transjordanii Abdulahem jako su-

werenem na czele. Haifa przekształ:|

interwenio- ,Kuźmowycz już zdążył

tarnopolskiego. Po-

dobnie interweniował ten sam poseł|

w sprawie śledztwa o przerażający|

mord w Bełzcu pow. Złoczów, po-|

pełniony niedawno na rodzeństwie |

Jasińskich. P. Kuźmowycz posuwa|

się tak daleko, iż publikuje w „Di-|

le“ oświadczenia w rodzaju: |

„Stwierdzam, iż śledztwo od początku|

prowadzone jest w kilku kierunkach, oraz,|

że władze śledcze biorą różne hipotezy

pod uwagę. Jednakże stwierdzam też, iż

miejscowe administracyjne czynniki nie

opinię. Opinia ta nie potrzebnie, na skutek

kolportowanych plotek, popada w roz-|

drażnienie, jakkolwiek śledztwo jeszcze nie“

jest ukończone, Podrażnienie to istnieje

nie odbył się w w Wilnie żydowski
strajk protestacyjny.

Sklepy i warsztaty pracy w dziel

nicy żydowskiej były zamiknięte, Na
wl. Wiielikiej  Trockiej,
nie wszystkie żydowskie sklepy do-

stosowały się do 2 godzinnego straj-

ku, gdyż w napół. przymniętych

sklepach odbywał się handel.
W związku ze strajkiem na uli-

cach żydowskich gromadziły się

$rupy wyrostków żydowskich, któ-
re były rozpędzane przez policję

pieszą i konną.

Sporządzono kilkanaście donie- 

 

poleca
wytwórnia W.

Eleganckie letnie lino,
,

męskie pół buty
dziurkowane

SB
MECZ LEKKOATLETYCZNY

Rozegrany w Wilnie mecz lekko-

atletyczny pomiędzy reprezentacja-

mi Wilna i Białegostoku zakończył
się rwysokim zwycięsttwem Wilnian
w stosunku 83:50. Wysoką przegra-

ną Białostoczan usprawiedliwia do

pewnego stopnia brak: w tej druży-

lnie dwuch czołowych zawodników

Luckhausa i Zasłony, bawiących w!

Atenach.
Zawody miały charakter elimina-|

cji przed ustaleniem składu repre-/

zentacji Polski północnej na mecz

z Prusami Wischodnimi.

ŚMIGŁY — MAKABI 4:2
Rozegrany: w niedzielę mecz

przez cały czas pod wyraźną prze-

wagą WIKS „Śmigły”. Przy zdecydo-|
„wanej wspólpracy i dopingu części
„semickiej publiczności, „Makabi“

|zdołała zdobyć 2 bramki. Wynik ab-
sólutnia mie odzwierciadła  właści-|
wego układu sił. Sędzia fatalny i
stronny na rzecz „Makabi“.

W. tej chwili WKS „Smigły” stoi

 
 

działają odpowiednio na polską eczeca.| wiednio“

 

Wileńskiej, | nego

Największy wybór modnych

80 sandałków rzymek

sz=u  gqbuwia brezentowego

i damskich nowości sezonowych

ielka

100 'tys. litów.

Podpalenia, mordy i interwencje
w Małopolsce Wschodniej

i odbija się i na ruskim społeczeństwie,

które jest dość strwożone”,

Dalszego tekstu  informacyj p.
Kuźmowycza nie przytaczamy, ale
zapytujemy, co to wszystko ma zna-
czyć. Kim jest właściwie p. Kuźmo-
wycz? Czy do niego należy ogłasza-
nie komunikatów o zbrodniach i co

właściwie oznaczają iego interwen-
cje? Czy posłowie z UNDA mają ja-
kieś szczególniejsze uprawnienia ad

ministracyjne? Czy się skończyło
w ogóle z sejmokracją, czy tylko

z polską sejmokracją? Jakim pra-

wem domaga się p. Kuźmowycz, a-

by władze administracyjne  „odpo-
oddziaływały na pol

opinię publiczną itd. itd.
A swoją drogą władze o tego ro-

dzaju wypadkach powinny ogłosić

swoje komunikaty, choćby ogólni-
kowo lub negatywnie.

 

Jak odbył się 2_godzinny żydowski strajk
protestacyjny w Wilnie?

Zgodnie z zapowiedzią wczorajjsień karnych za nieposłuszeństwo

w godzinach od 12 do 14-ej w połud-|wobec policji. (h).

ARESZTOWANIE WYWRO-
TOWCÓW.

Podczas wczorajszego 2 godzin-
strałku żydowskiego grupa

|wywrotowiców usiłowała przy: ul.
Niemieckiej urządzić masówkę, Po-
lieja młodocianych - komunistów
rozpędziła, 17 zaś zatrzymała i skie-
rowała do dyspozycii władz  sądo-
wych. Niezależnie od tego policja
sporządziła około 40 mandatów kar-
nych za tamowanie ruchu i groma-
dzenia się na ulicach i chodni-
kach. (h)

55

Męskie pół buty ple-
cione i wycinane

szyte

   

NOWICKI
30
  

oe rt
ma czele tabeli mistrzostw Wilna,
mając 1 punikt przewagi nad „Ma-

Ikabi“. (mtr).

KONKURS PIĘKNOŚCI i ELEGAN-
CJI SAMOCHODÓW. i MOTO-

CYKLL
W. niedzielę odbył się w Warsza

wie na terenie parku Paderewskiego

pokaz i konkurs piękności i elegan-

cji samochodów i motocykli, organi-

zowany przez automobilklub Polski
przy współjpracy polskiego związku

motocyklowego.
W. dziale samochodów jury nagro

dy Grand Prix nie przyznało żadne-

mu samochodowi, natomiast nagro”

dzono 7 wozów, a mianowicie: nr. 1

Steyer, nr. 16 Citroen, nr. 28Gloria

Trywmph, nr. 44 Adler, nr. 61 Nasch
nr. 64 Mercedes, nr. 77 Skoda.

Nagrodę dla pan otrzymala ©

Stanikiewiczowa na spjortowym Ci-

troenie nr. 16.
Na konkursie motocykli Grand

Prix otrzymał motocykl z wózkien.
polskiej produkcji Sokół 600 nr, 1. ,

ó
d

a

 



 

PRYMAT
POLITYKI

Komers „Arkoni“ x udziałem

rsz. Śmigłego - Rydza wywołał

wet i różnorodne komentarze w

prasie. To dowodzi, wbrew pozo-

rom, že było to przedsię-

wzięcie polityczne. Gdy-

by bowiem chodziło li tylko o spot-

kanie Wodza Naczelnego armii z

młodzieżą, to byłaby to rzecz tak

prosta i naturalna, że nie byłoby po-

irzeby nadawania jej większego roz-

głosu.

Nie mogło być zresztą inaczej, bo

marsz. Śmigły - Rydz zajmuje w Pol-

sce pozycję nie tylko wojskową, lecz

i polityczną. Ze strony miarodajnej

został przedstawiony, jako następca

Jozefa Piłsudskiego we wszystkich

jego iunkcjach, organizatorzy zaś i

prorektorzy Obozu Zjednoczenia Na-

rodowego (O.Z.N.) od samego po-

czątku stale i konsekwentnie nańsię

powołują. :

Stosunek do wojska i do jego Wo-

dza jest dziś w kraju naszym usla!o-

ny zgodnie z naturą rzeczy i z obo-

wiązkami narodowymi; nie masz Po-

laków, którzyby mieli pod tym

względem jakiekołwiek wątpliwości.

Gdy natomiast wkraczamy w dzie-

dzinę polityki, natychmiast u-

jawniają się różnice dążeń i poślą-

dów. Jeśli chodzi o wojsko, jest zgo-

da powszechna, jeśli chodzi o poli-

tykę — niezgoda.

I eaczyna się ta niezgoda od sa-

mego początku.  Usiłują bowiem

wmówie w opinię polską, że najważ-

niejszym zadaniem narodu jest obro-

na jego granic i niezależności i że

wskutek tego koło wojska powinni

się skupić wszyscy. Tymczasem bi-

storia i obserwacja stosunków współ-

czesnych mówią nam, że najważniej-

szym zadaniem narodu jest jego ży-

cie i rozwój, wypełnienie przezeń mi-

sji czy przeznaczenia  dziejowego.

Działanie, do wypełnienia tego zada-

nia prowadzące, nazywa się poli-

tyką i w działaniu tym skupia się

wszystko, co służy narodowi i wy-

tworzonemu przezeń państwu. Tak

powstaje prymat polityki.

„Wojsko jest narzędziem polityki;

narzędziem najważniejszym, naszę-

dziem cennym i wymagającym naj-

większego szacunku, bo wiąże się z

nim ofiara życia dla dobra narodu.

Lecz wartość tego narzędzia jest za-

leżna nie tylko od jego walorów

wewnętrznych „lecz także od tego,

jak jest i będzie użyta. A to zależy

od polityki.

A dalej Nie należy mówić ciągle

jako o czymś najważniejszym, 0 „o-

bronie”. Wszak wojsko jest nie tyl-

ko dla obrony, lecz i dla a t a ku, je-

Śli to nakazuje polityka narodowa.
Na pierwszym miejscu stoi tedy

polityka. Agdy onią chodzi, to

nie można się rządzić uczuciami:

„„mad ideałem hułana — jak powia-

da Słowacki — nie zniszczywszy go

wcale, owszem świętością go celu

podnosząc — postawić trzeba

ideę prawdziwą, matkę czy-

nów...” To znaczy, że gdy chodzi o

sprawę narodu, na pierwszym miej-

scu stoi rozum, który drogi postępo-

wania narodowi wskazuje, I tu

wchodzimy w dziedzinę polityki...

Organizatorzy O. Z. N., pragnąc

stworzyć podstawę społeczną dla

grupy dziś rządzącej, nie ukrywają
planu i celu. Chcą oni skupić w

swym obozie jak najwięcej ludzi i

proponują obywatelom, należącym

do innych obozów, by je opuścili !
oddali się bez zastrzeżeń pod ko-
m e n dę tych,co wciągu kilkunastu
lat ostatnich Polską rządzą.

Otóż wypada stwierdzić raz na
zawsze, że nie jest to droga prowa-

dząca do celu — do owej zgodyi o-

wego zjednoczenia. Bo jeśli jednostki

i grupy całe nie poszły dotychczas

pod proponowaną im komendę, to

nie dla powodów nieznanych, lecz

dlatego, że nie widzieli w grupie rzą-
dzącej idei, i nie godzili się na jej

me'ody działania, nie zdołali wy-

krzesać w swych umysłach i si 

T

wodopianow na biegunie
Przed dwoma dniami przeczytaliś-

my wiodomość, że znany lotnikso -
wiecki o sympatycznym nazwisku Wo
dopjanow — sympatycznym bo wska-
zuje z jednej strony na niewybredne
i mało kosztowne gusta, z drugiej na
miłą. zdolność wpadania w stan upo-
jenia po tak bylejakim trunku, jak
woda — przeleciał nad biegunem
północnym i wysadził w jego pobliżu
na wielką krę lodową całą ekspedycję
naukową, która ma tam pozostał dla
dokonywania badań i spostrzeżeń me-
teorologicznych i innych. Jest to natu-
ralnie wyczyn lotniczy pierwszej kla-
sy, ale nie na tym polega jego główne
znaczenie, ani też zdobycie takiego
rekordu nie było jedynym celem rzą-
du sowieckiego. Jest to jeden z eta-
pów wielkiej akcji politycznej, której
początki sięgają w daleką przeszłość.
W końcowych latach XVI wieku

(rok 1596-7) żeglarz holenderski Ba-
rents wykonał pierwszą próbę prze-
dostania się z Europy na Pacyfik, do
Ameryki i Indii drogą przez północny
ocean Lodowaty, t. zw. północno-
wschodnim szlakiem. Jaka była przy
czyna szukania drogi po tak niegościn
nych okolicach? Bardzo prosta: dro -
gi lepsze, południowe były opanowa-
ne i zazdrośnie sirzeżone przez Angli
ków, Hiszpanów, Portugalczyków i ich
kontroli musiał się poddawać każdy
słabszy na morzu naród. Opłacało się
więc zdobywać swobodę ruchów cho-
ciażby kosztem trudów podróż wśród
lodów. Położenie to trwa w zmienio-
nej nieco formie i za naszych dni.
Przypomnijmy sobie perypetie Rosji
„podczas wojny japońskiej, kiedy to
chciała przerzucić swą flotę na dale-
ki wschód. Jaką to drogę pełną trud-
ności i zasadzek musiał odbyć ze
swymi eskadrami Rożestwienskij, aby
przybywszy wreszcie na wody japoń-
skie ze zmordowanymi załogami, sfa-
tygowanymi maszynami i statkami
przeciążonymi poskładanym na pokła
dach zapasowym węglem, ulec łatwo i
bez sławy świeżym siłom floty japoń-
skiej.

Dziś, kiedy na dalekim wschodzie
znów zbierają się chmury, Sowiety
pamiętają o tym nieszczęsnym  do-
świadczeniu rządu carskiego i w tym
mamy wytłumaczenie tego wielkieśo
wysiłku, jaki od kilku lat wkładają
w otworzenie sobie północno-wschod
niego pasażu”, jednym z daleko po-

suniętych na tej drodze etapów jest

właśnie obecna ekspedycja, stanowią-

ca punkty obserwacyjne na najważ -

niejszym dla całego tego obszaru te-
renie podbiegunowym.
Droga północno - wschodnia nie

jest przy dzisiejszych możliwościach

technicznych i naukowych taką chi -

merą, jaką była jeszcze w wieku ubie

głym, kiedy usiłowania najwytraw-

niejszych żeglarzy nie przynosiły ża-

dnego, albo tylko skromny rezultat.

A dla Rosji ma wiele zalet, Jest

przede wszystkim najkrótszą drogą na

daleki wschód, krótszą niż lądowa,

transsyberyjska. Nie zawsze sobie zda
jemy z tego sprawę, gdyżwprowadza

ją nas w błąd mapy, usiłując na pła-

skim papierze przedstawić kulistą po

wierzchnię zi i dające wskutek te

go obraz fałszywy. Ale gdy weźmiemy

globus i naciąśniemy nitkę między Le

ningradem, lub Moskwą i cieśniną

Behringa, oddzielającą ląd azjatycki
od Alaski, to się przekonamy, że ta

najkrótsza droga, łuk wielkiego koła

jemskiego, przebiega właśnie przez

ocean Lodowaty. Następnie jest to dro

ga otwarta: z niezamarzającego, dzię
ki działaniu Golfstromu, portu w Mur

mańsku ma Rosja swobodne wyjście
na wolny ocean, nie zamykany żadny
mi cieśninami, będącymi w obcych rę-
kach, jak wyjście z Bałtyku, czy Dar-
danele.
Ma naturalnie również swoje słabe

strony ,a więc trudności klimatyczne,
sprawiające, że w najlepszym razie
może być używana tylko w lecie,
gdyż zima zamyka ją nawet przed dzi
siejszymi możliwościami techniczny-
mi. Ale w miesiącach letnich da się
tam dziś podróżować znośnie.

Podróżnicy ubiegłego wieku nie mo
gli dokonać tego, żeby przebyć całą
drogę bez zimowania w lodach. Dziś
podróż z Europy do ujść potężnych
rzek syberyjskich Obi, Jenisieja, Le-
ny da się uskutecznić parę razy jedne
go lata. Żegluga odbywa się w zupeł-
nie innych warunkach, niż dawniej.
Potężne łamacze lodów mogą utoro-
wać drogę nawet przez wielkie pola

zły dawne statki drewniane, Stacje
radiowe, rozsiane po wybrzeżu infor-
mują żeglarzy o wszystkim, co może
ich interesować i pomóc w drodze,
wreszcie rekonesans lotniczy pozwa-
la poruszać się nie na ślepo, jak daw-
niej, lecz z celowym wyborem najlep
szej, najwolniejszej od lodów drogi.
Najlepszą ilustracją zmienionych wa-
runków są losy ekspedycji Schmidta
na owej krze lodowej, o której czy-
taliśmy wszyscy przed paru laty, Daw
niej przecież ci ludzie byliby zgubie
ni bez ratunku, dziś dzięki lotnictwu
wszystko poszło gładko i bez ofiar.
Wydawnictwa angielskie podają, że

skarży 0 odszkodowanie
WASZYNGTON. (PAT). Poseł do iz-

by reprezentantów Mitchell z Chicago,

jedeny murzyn zasiadający w izbie, wy-

toczył tow. wagonów sypialnych Pulma-

na proces o odszkodowanie w sumie

50.000 dolarów. Proces jest wynikiem

następującego zajścia:

Pos. Mitchell jechał wagonem sypial-

nym z Chicago do Hot Springs w stanie

Arkansas. Gdy pociąg wjechał w grani-

ce stanu Arkansas konduktorzy weszli

do jego przedziału, z którego wyrzucili

go przemocą i zmusili go do kontynuo-

wania swej podróży w wagonie prze-

jadłodajni lub hotelu białych murzynowi

lodowe, w których beznadziejnie grzę:

| w ostatnim roku przewieziono z por

towarów na zachód, do portów euro-
pejskich, a koszt transportu, nawet
gdy się oblicza kosztowną pracę ła-
maczy lodów jest mniejszy, niż wy -
padłby drogą lądową przez kolej sy-
beryjską. A do tego trzeba dodać. że
właśnie przez te rzeki zostały udo-
stępnione regiony, do których inną
drogą trudno dotrzeć, a posiadające
ogromne bogactwa leśne, rud miedzia
nych, a nad rzeką Kołymą złoża zło-
ta, bogatsze od najlepszych terenów
słynnej Clondyke. Ostatnia zniżka cen
złota na rynku londyńskim wywołana
jest podobono dostawami rosyjskimi
właśnie z tych nowych pól złotodaj -
nych.

Na drodze podbicia oceanu Lodo -
watego Sowiety odniosły niewątpliwy
sukces, jak również na niektórych in-
nych, mających związek z polityczną
i militarną potęgą państwa. Widać, że
w tym kierunku rząd sowiecki potra-
fi zroganizować pracę chwilowo, znaj
duje środki i ludzi do należytego wy
konania. Stoi to w jaskrawym kontraś
cie do wyraźnych niepowodzeń na po-
lu ogólnego uszczęśliwiania swych o-
bywateli, o czym tak wymownie pi -
szą niedawni zwolennicy z zachodu
Europy. Rosja sowiecka nie edbiega
pod tym względem od Rosji carskiej,
która jednak mimo wszelkie pozory
okazała się kolosem na glinianych no-
gach. 

Zygmunt Raczkowski.
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Obraźony poseł — murzyn
tow. wagonów sypialnych
Arkansas należy bowiem do stanów po-
łudniowych, w których panuje surowa
separacja ludności białej i czarnej. W
pociągach i w tramwajach osobne są
wagony dla murzynów, osobne są też
dla nich poczekalnie na stacjach, a do
jadłodajni lub rote!lu białych murzynowi
pod groźbą niemiłych konsekwencyj
wejść nie wolno. Pos. Mitchell ciężko
upokorzony w swej godności członka
parlamentu, zapowiada, że poza proce-
sė mrozpocznie obecnie w całych Sta-
nach kampanię przeciw prześladowaniu
murzynów.

Front wolności we Fraancii

PARYŻ (PAT). Koncepcja utworze

nia „Frontu wolności”, wysunięta

przez przewódcę francuskiej partii

ludowej Doriota, zaczyna przybierać

realne kształty. Na skutek apelu Do

riota odbyło się wspólne zebranie

przedstawicieli federacji republikań

skiej, republikańskiej partii narodo-
wej i społecznej, partii agrarnej i

francuskiej partii ludowej, na którym

stwierdzono konieczność utworzenia

wspólnego frontu wszystkich partyj

amtymarksistowskich przy równocze-
snym pozostawieniu każdej partii zu

pełnej niezależności w zakresie dok-
tryn programowych i propagandy.
Zasadniczo przychylne stanowisko

zajęło wobec „Frontu wolności”

malutkie ugrupowanie, tak zw.

francusk a partia radykalna, po-

WEW
TIATIA

cach zaufania do tej grupy. Sło-

wem —nie mogli się pogodzić ani z

teorią, ani z dotychczasową  prak-

tyką połityki piłsudczyków.

Dano nam próbę programu, lecz

próba to niewyraźna, zawierająca

wiele niejasności i wątpliwości. A

za tą próbą programu nie poszły do-

tychczas żadne czyny, kió-

reby praktykę wiązały z teorią,

A nawet jest gorzej — patrzymy na

czyny, które są dokonywane w du-

chu starych metod i nałogów (przy-

kład bijący w oczy — projektowany

obchód dwudziestolecia Armii Pol-

skiej we Francji bez jej twórców).

Stąd wnioski takie: Jeśli chodzi o

polityków, mających poczucieodpo-

wiedzialności, to na pierwszym miej-

scu stawiać oni muszą zasady —

ideę narodową — i tylko tych mośą

uważać za partnerów, którzy nie

tylko tę samą posiadają ideę, lecz

także takie same widzą drośi, nro-

wadaącedojej wci lania w życie,

Jeśli zaś chodzi o młode pokole-

nie, to z natury rzeczy uczucie od-

grywa u niego większą rolę, niż u

starszych, często rozumie ono lepiej

Ideał niż Ideę (że użyjemy nomen-

klatury Słowackiego), jest wrażliwe

na „Ideał hułana”. Lecz ostatnie stu-

lecie dziejów Polski i obserwacja

świata współczesnego, nauczyły mło-

de pokolenia w Polsce szacunku dla

myśli politycznej i konsekwentnego

jej stosowania. A dalej! Tyle widzie-

liśmy w ostatnich czasach prób zje-

dnywania sobie młodzieży sposobami
czysto materialnymi,że młodzież mu-

si się sumiennie troszczyć o to, by

nie była posądzona, że nie zasady

lecz posady grają największą rolę w

jej życiu. Dlatego to właśnie mło-

dzież uczciwa, najwięcej warta, naj-

rozsądniejsza, rządzi się przede

wszystkim względami na Ideę. Gdy

chodzi o wojsko ,można dać folgę u-

czuciom, gdy jednak widzi się polity-

kę, trzeba stosować kryteria poli- 
organizuje Doriot przeciw marksistom

siadająca swych zwolenników prze-
ważnie w departamentach Sekwany
oraz Sekwany i Oise.

Natomiast francuska parlia społe-
czna płk. de la Rocque, zgadzając się
zasadniczo na konieczność wspólne-
$o przeciwstawienia się parliom mark
sistowskim, uzależniła jednak rozpo
częcie rokowań w tej sprawie od u-
przedniego poinformowania jej o
tym, jakie partie i osobistości będą
reprezentowane w tych rokowa-
niach.

Francuska Partia Społeczna, udzie-
lając pełnomocnictw dwum swoim
przedstawicielom do ewentualnego
reprezentowania jej w tych rokowa-
niach, zastrzegła się jednak równo-
cześnie, że fakt ten zupełnie nie ozna-
cza jej przysiąpienia do „Frontu Wol-
ności”, lub jakiejkolwiek innej grupy
o charakterze politycznym.

Koncepcja „Frontu Wolności” spot-
kała się z nieprzychylnym ustosunko-
waniem się partii centrowych, które
albo nie odpowiedziały dotychczas
na apel Doriota, albo jak partia demo-
kratów ludowych dały odpowiedź ne-
gatywną. Nie udzieliły też odpowie-
dzi partia radykalna oraz unia socja-
listyczna i republikańska, do których
Doriot również wystosowai odpo-
wiednie zaproszenie 1*

 

Niedbalstwo żydowskie
spowodowało śmierć robotnika
KIELCE (PAT). — We wsi Stajew-

sko pow. włoszczowskiego, przy budo-
wie pieca wapiennego, należącego do
(Žyda) Lewka Krakowskiego, zawaliło
się rusztowanie, skutkiem czego 5-ciu
robotników spadło z wysokości 4-ch
metrów na ziemię. Jeden z robotników,
Bredlak skutkiem odniesionych ran
zmarł. Pozostali czterej doznali lżej-
szych obrażeń ciała. Przyczyną wypad-
ku było użycie spróchniałego drzewa 

tów nad wymienionymi wyżej ujściami |
rzek około 200 tysięcy ton rozmaitych |

|PRZEGLĄD PRASY
BEZ OPARCIA

O SPOŁECZEŃSTWO

Już w sesji ubiegłej usiłował Sejm
zyskać popularność społeczeństwa
gestami opozycyjnymi, obliczonymi
na poklask ulicy. Ё

„To poszukiwanie kontaktów ze spo

łeczeństwem — pisze „Mały Dzien-
nik” — to tak częste wygłaszanie mów,
nie tyle do dość pustawej galerii ile
do ulicy”, t. zn. szerokiej opinii, bę=
dzie niewątpliwie znamionowało i se-
sję obecną.

Inna rzecz, że równorzędnie z sze«

regiem wystąpień, znamionujących wy;

raźną dążność do zrehabilitowania się
w oczach ogółu, Sejm potrafił także
bez trudu uchwalić zniesienie sądów,
przysięgłych, które mu bardzo silnie
zaszkodziły w b. zaborze austriac-
kim i pruskim, stanowiskiem zaś zaję*
tym wobec krytyki parlamentu przes
prasę (historia z niedopuszczeniem
pewnych dziennikarzy do asystowa*
nia przy obradach sejmowych) wytwo”
rzył sytuację nader dziwaczną. Cóż
by powiedzieli posłowie, gdyby w re-
wanż za takie okrojenie jej praw, pra«
sa zaprzestała podawać nazwisk prze-
mawiających osób, a ograniczyła się
do suchego zreferowania, co uchwalo-
no a co zmieniono? Coby się stało
wówczas z wszystkimi pięknie i na еч
fekt przygotowanymi przemówienia «
mi? >

Incydent ten jest jedną z ilustracyją
oświetlających psychologię obecnego.
Sejmu, ale iluustrację bardzo wyrazi.
stą. Wykazuje bowiem ona głęboką
sprzeczność między tym, do czego
Sejm dąży, a tym, czym jest w isto«
cie. Braku oparcia ©  społeczeństwą
nie zastąpią żadne oracje — tak samo
jak parę gestów opozycyjnych wobeą
tego czy innego ministra nie wystarė“
czy dla wywołania wrażenia o „nieza«

ležnošci" parlamentu, a tym mniej
wrażenia, że reprezentuje on rzeczy»

wiście wolę kraju i jego myśli”.

Uwagi zupełnie słuszne. Sejm 0=
becny nie może stać się wyrazicie*
łem dążeń społeczeństwa. Nikogo
nie zwiodą gesty i mowy, nikt nie
uwierzy w prawdziwą niezależność
posłów, wybranych na podstawie or»
dynacji p. Sławka.

„POZOSTAĆ TU MUSZĄ” -

Pojawił się komunikat Polskiej In<
formacji Politycznej o wysłanej na
Madagaskar komisji ekspertów, któ«
ra ma zbadać tamtejsze warunki ож
sadnicze dla Żydów z Polski, „Nasa
Przegląd" przjmuje ten komunikat z
kwaśnym humorem:

„Musimy stwierdzić — oświadcza,
4% żadnych konkretnych planów orgas,
nizowania masowej emigracji żydow«
skiej do jakiegokolwiek kraju nie pos,
siadają ani organizacje żydowskie do:
tego powołane, ani odnośne wydziały,
resortowe rządu polskiego. Wszelkie
żale, wytaczane pod naszym adresem
z racji propagowanego przez nas „po

zostawania na miejscu” są tedy bea-
przedmiotowe.

Żaden „nacisk” na masy żydowskie,
nawet w postaci najbardziej brutal«.
nej akcji antysemickiej, nie zmieni
rzeczywistości międzynarodowej, któ-
ra przecięła (7?) „historyczne” proce«
sy migracyjne.

Masy żydowskie pozostaną w oł
brzymiej swej większości „na miejs
scu' nie dlatego, że tu pozostać chc:
lecz po prostu dlatego, że Žoan !
muszą (!!)". '

Wcale nie muszą pozostać i nią,
pozostaną. Zwracamy uwagę na
stwierdzenie przez „Nasz Przegldą“,
że żydowskie organizacje nie posia<
dają żadnych planów organizowania
emigracji żydowskiej. Jest to wyraź«
ne przyznanie, že Žydzi emigrowad
nie chcą. Ale sytuacja w Polsce zmu+
si ich szybko do „organizowania =,
migracji” i do szukania terenów ow
sadniczych. Brześć jest nygnalemų
naglącym do pośpiechu. а
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   Więcej mi
Doniosłe znaczenia, - jakie mają!

dla ustroju ćwiczenia cielesne i ruch|
na świeżym powietrzu oceniali A
brze starożytni. Świadczą o tem spe|
cjalne, budowane na dużych ,obsza- |
rach .stadiony — miejsca igrzyslk i,
zawodów — dające możność wyćwi-
czenia ciała i hartowania ducha. |

Dzisiejsza młodzież, urodzona w,
czasach wojennych i powojennych,
fizycznie słabsza; w większej jeszcze
mierze potrzebuje warunków umoż-
liwiających jej prawidłowy rozwój.
"Warunkami temi są: powietrze, słoń
ce, woda i ruch.

Uświadomienie sportowe i zrozu-
mienie konieczności kultynowania
ćwidzeń cielesnych rozwija się u nas |
coraz lbardziej, Minożą się w szyb-
kim tempie stadiony, obozy i kolonie
letnie, tereny dla kąpieli słoneczno-
powietrznych i szereg innych urzą-
dzeń, dzięki którym dzieci i mło-|
dzież, a nawet dorośli hartują ciało i.
nabierają sił fizycznych. i

7 powyższych urządzeń ko-:
rzysta jednak głównie dorastająca|
młodzież. Za mało natomiast uwagi:
poświęca się młodszym dzieciom,
tym, kitóre, znajdując się w okresie

intensywnego wzrostu wielikiej eks- |

panzji ruchowej potrzebują dużo wol

nej przestrzeni, powietrza i słońca.|

Nie mając specjalnych placów i ogro

dów, gdzieby mogły dowoli w higie-|
niecznych warunkach zażywać ru-

chu zadawalniać się muszą z konie-

czności ograniczoną przestrzenią u-

lic, dróg i dziedzińców. Jeśli rozwa-

żymy, jak przesycone kurzem ulicz-

nym i gazami spalinowymi pojazdów
mechanicznych jest powietrze ulic
miejskich, to przekonamy się, że gry

i-zabawy, w tych warunkach raczej

szkodę niż pożytek przynieść mogą

— a statystyka nieszczęśliwych wy-

padków ulicznych wylkazuje dlobit-

nie jalk wielkie  niebezpieczeństwo
kryje w sobie ruch uliczny dla dziec

ka. Największy bowiem odsetek o-

fiar stanowią małoletnie istoty.

Zadaniem naszem powinno być,

przeciwdziałamie szerzącym się wy-

  

  

ejsca do zabaw dla dzieci
padkom i otoczenie większą opieką |da dzielnica miejska powinna mieć

|nabierało tężyzny fizycznej. !

dziecka — pozostawionego nieraz |swój ogródek w którymby dzieci mo

bez jakiegokelwiek dozoru na ulicy. |gły pod nadzorem wyszkolonej opie
Z żalem stwierdzić należy, że w |kunki bawić się, a zarazem wycho-

dobie dzisiejszej szybko  rozwijają- | wywać się, co by je uchroniło od 2
ca się urbanizacja miasta iza mało |rażania się na szkodliwości życia u-
uwzględnia konieczności tworzenia| licznego,
odpowiednich terenów, zupełnie od- To też z wielkim uznaniem i ra-
grodzonych od ruchu ulicznego, tere |dością należy powitać wszczętą
nów, poświęconych na ogródki dzie|przez Wojewódzki Komitet Opieki
cięce, place gier, zabaw i ćwiczeń. nad Dzieckiem — akcję zbierania
Raczej odgradza się miejsca w któ- | iunduszów ma utworzenie  dziecię-
rych nie wolno dzieciom chodzić, a |cych ogródków. Nie wątpię, że spo-
nie tworzy się miejsc specjalniedla |ieczeństwo wileńskie w zrozumieniu
nich poświęconych. doniosłości zasady „lm więcej o-

Z miast polskich najpierwszy Kra gródków dziecięcych i placów do za
ków może się poszczycić założonym |baw sportowych tem mniej nieszczę-

z inicjatywy wielkiego miłośnika |Śliwych wypadków i więcej zdrowej
młodzieży, d-ra Jordana, parkiem, w fizycznie i duchowo młodzieży” ze-
którym wiele pokoleń w higienicz-.chce przyjść z pomocą Komitetowi
nych warunikach ćwicząc swe ciało,| Wojewódzkiemu i choćby w formie

minimalnych ofiar przyczyni się do

 

Dn. 23 maja o godz. 13, min,
30 zmarł w Winie iks. Joachim Racz
kowski, ostatnio proboszcz w Soko-
lanach, pow. sokólskiego, od paru
zaś lat pozostający na emeryturze w
Wilnie. Ostatnie dwa miesiące życia
już prawie nie opuszczał łóżka, tra-
wiony straszliwą chorobą (złośliwy:
nowotwór na wątrobie), wobec któ-
rej wiedza lelkarska jest dotąd bez-
silna.

Ś. p. ks. Raczkowski urodził się
w roku 1861 w powiecie oszmiań-
skim, od najmłodszych lat marzył o
stanie duchownym i pracy. kapłań-
skiej. Brak środków na kształcenie
się staje temu na przeszkodize, Myśl
o kapłaństwie jednak nie opuszcza
$o, mimo, że został przez rodziców
oddany do terminu do stolarza. Ja-
iko b. młody chłopak ucieka z domu
rodzicielskiego, idzie na piechotę
do Wilna, by za uzbierane grosze ku Obecnie — w miarę rozszerzania utworzenia w Wilnie dzieła o tak

się terenów miejskich — nie wystar- |wielkim znaczeniu społecznym.

czają jednak pojedyńcze parki. Każ-
i

pić Pismo Święte i przeczytuje je od
podzątku do końca po kilka razy, a

Doc. dr. H. Marynowska.;gdy się dostał na stałe do Wikia, ja

 

Wielki wpływ masonóww Polsce
© wizycie dygnitarzy wolnomularskich

Organ Związku Rad Najwyższych Secretes' zeszyt majowy r. b.):

masonerii obrządku szkockiego „Wielki komandor Cowles i dr.
„The New Age“ z lutego i marca Brown przybyli do Warszawy 9 gru-
r. b. publikuje sprawozdanie z wi- | dnia 1936 r. Na dworcu powitali ich

zyt, jakie złożyli bratnim lożom w wielki komandor Stanisiaw  Stem-

WIZYTA WŁOSKAW BUDAPESZCIE

Król włoski i regent Węgier w k arecie na ulicach Budapesztu.

(Europie dwaj Amerykanie John

Cowles i William Moseley Brown,

przedstawiciele lóż masońskich w

Stanach Zjednoczonych. Pp. Cowles

i Brown odwiedzili loże rytuału

szkockiego w Anglii, Polsce, Rumu-
nii, Biułgarii, Czechosłowacji, Jugo-

sławii, Austrii i na Węgrzech. Loże

masońskie obrzącku szkockiego w

tych krajach nalażą do związku świa

towego rad najwyższych masonerii,

Ciekawy jest opis wizyty: dygnitarzy

masońskich w Polsce (cytujemy za

„Revue Internationale de Socićtćs

EERSTE Z:
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Palestyna—
Najnowszy biuletyn Polskiej In-

formacji Politycznej, za której po-

średnicbwem Ministerstwo Spraw Za

granicznych wypowiada swoje po-

glądy odnośnie aktualnych zagad

nień polityki międzynarodowej, — о-

mawia problem emigracji żydowskiej

z Polski.
Wie wstępie uwag P. 1. P. przy-

pomniano „pozytywne ustosunkowa-

nie się do odbudowy Palestyny, jako

siedziby narodowej żydów" polskie-

go Mimisterstwa Spraw  Zagranicz-

uych. Znalazło to wyraz realny w po

lityce zarówno wewnętrznej, jak i za

granicznej, m. in. w nieczynieniu

przeszkód sjonistycznej akcji emigra

cyjnej, poparcie jej poczynań przez

utrzymanie nierentownej polskiej li- |,

nii okrętowej Konstanca - Haifa, u-

ruchomienie komunikacji lotnicze;

ds Tel-Avivu itd.
Zdaniem rządu polskiego pojem-

ność imigracyjna Palestyny zaspoko

i6 może na razie tylko częściowo

głód emigracyjny ludności ižydow-

sikiej w Folsce. Wobec tego w MS.

Z. uznano konieczność „znalezienia

nowych możliwości imigracyjnych

dla ludności żydowskiej w krajach

zamorskich o typie kolonialnym.

Za pośrednictwem ekspedycji eks

pertów bada się teraz warunki i mo

liwości imigracyjne na Madagaska-

Madagaskar
skiego ido udostępnienia tej wyspy'
dla żydów.

O pogłębienie i rozszerzenie fali
emigracyjnej żydów z Polski walczy
od łat opinia narodowa. Zrozumienie
ujemnych skutków struktury. spo-
łeczno - gospodarczej Polski, wypa-
czonej żydowskim |pasożytnictwem,
ustępuje powoli nawet tam, gdzie
do niedawna przymykano oczy na
kwestię żydowsiką. To są objawy ra-

созпе.
Tym niemniej należy stwierdzić

że kwestia emigracji żydowstwa z
Polski i znalezienia sobie nowych te
renów osiedlenia jest przede wszyst
kim sprawą samych żydów. Chodzi
przecież o ich byt i ich jutro.
Światowe organizacje żydowistwa,

owego „anonimowego mocarstwa”,
rozporządzają ogromnymi  kapitała-

mi i wpływami. Od ich woli zależy
tylko przeniesienie matecznika ży-

dostwa, który dotąd żywi się z nę-
czy ludu polskiego, na inną iczęść
globu ziemskiego.

Zainteresowanie się też M, S. Z.

zagadnieniem «migracji żydów z Poll

ski nie może wpłynąć na osłabienie
samodzielnej i skutecznej akcji spo-

łeczeństwa polskiego w dążeniu je-

šo do unarodowienia handlu i miast

oraz naprawienia wad struktury spo

ieczno - gospodarczej kraju przez

     rze, wobec gotowości rządu francu- wypieranie żydów.

|powski i wielki sekretarz generalny
zbigniew Skokiowski,

Tego samego wieczoru najwyż-
sza Rada Polski podejmowała ich w
śmachu, w którym mieści się Pań-
sbwowa Dyrekcja Lasów (les servi-
ces forestiers ju  gouvernement).

Ten Fakt — jak notuje „The New
Age“ — znamionuje 'dokonany po-
stęp, $dyż w latach poprzednich te-
go rodzaju zebrania mogły się odby-
wać tylko w mieszkaniach prywat-
nych braci masońskich,

Polscy Bracia Masońscy: nie ma-
ją statutu legainego. Tym nie mniej
kilka lat temu mieli w projekcie bu-
dowę świątyni (temple), lecz kryzys
i wrogość antymasonów zmusiły,
„braci“ do odłożenia realizacji tego
projektu. Oświadczyłli oni, że jak naj
więlksza ostrożność tu jest koniecz
na, śdyż interesy ich byłyby narażo-  

NOWY JORK 23.5. Zmarły dziś
John Davison Rockefeller- był jedną
z najwybitniejszych postaci współ-
jczesności, i uchodził za najbogatsze-
igo człowieka w świecie, Pochodził z
jrodziny, która osiedliła się w Ame-
ryce w początkach 18 wieku. Uro-
dził się w r. 1839 w Richłord (Stan
iN. Jork) w rodzinie skromnego kup-
ica. W. 16-tym roku życia zaczął pra-
jcawać jalko buchalter, Trzy lata póź
niej uzbierał 1000 dolarów i założył
biuro pośrednictwa. W; roku 1865
wycołał z tego przedsiębiorstwa 70
tysięcy dolarów i zajął się sprawami
naftowymi zakładając w r. 1870 fir-
mę Standard Oil, której kapitał w
ciągu 4-ch lat wzrósł do 3 i pół mi-
lionów. Od r. 1882 Standard Oil zaj-
muje jedno z naczelnych miejsc w
światowym przemyśle naftowym. W
r. 1895 Rockełelier wycofał się z in-
teresów, powierzając firmę synowi.

/Od tego czasu zmarły miliarder
zajął się działalnością dobroczynną,
w związku z którą wydał ogółem w

Ministerstwo Skarbu wydało о-
statnio okólnik w sprawie przyśpie-
szenia akcji umarzania zaległości|
podatkowych. W' myśl tegookólnika |
mają być umorzone przede wszyst-|
kim drobne należności do 5 zł. w
podatku lokalowym i do 1 zł. w in-
nyich podatkach.

Generalnemu umorzeniu -podle-
gają zaległe opiaty egzekucyjne na
rzecz Skarbu Państwa do wysoko-
ści 50 zł. i wydatki egzekucyjne do
wysokości 5 zł.

Poza tym ma być przyśpieszona

indywidualna akcja  umorzeniowa,
oparta na specjalnej ustawie, daią-
cej władzom skarbowym możność
umarzania zaległych podatków na-
wet przy bardzo wysokich sumach.
Alkcja ta dotychczas szła bardzo
powoli, a w niektórych urzędach
skarbowych wogóle nie ruszyła z
miejsca.

Przyśpieszenie akcji umorzenio-
wej nie wpłynie na egzekucję bież.
zaległości. Ministerstwo Skarbu
stara się wszelkimi środkami zapo-
biec powstawaniu nowych zaległo-  

 

ne, gdyby charakter ich masoński zo
stał ujawniony.

Najwyższa Rada Polski została u
tworzenia w r. 1922 przez najwyższą
radę Italii, Miała okres wzmożonej
działalności, gdy na czele jej stał pi
sarz Andrzej Strug. Dziś liczy 16
członków. +

10 grudnia wieczorem goście a-
merykańscy uqzestniczyl: 'w uroczy-
stym posiedzeniu loży „Kopernik”,
loży - matki w Polsce. 11 grudnia
wielki sekretarz Skokowski udał się
z nimi do Krakowa, gdzie zwiedzili
tamtejszą lożę. Jeden z członków te
$o „warsztatu' (atelier) „brat“ H.
Gliwic umyślnie. przybył z Paryża,
ażeby wziąć udział w przyjęciu.

Polacy szczycą się ze skiładu swe
go Zalkonu masońskiego. Należą do
niego: jeden książe, jeden były am-
basador, 5 byłych ministrów, jeden
exduchowny i 'wielcy przemysłow-
cy.
sama przez się tłumaczy, dlaczego
400 ludzi, należących do 11 lóż, wy-
wiera taki wpływ w kraju.

Życiorys Johna Rockfeliera
ciągu swego życia ponad 500 milio-
nów dolarów. Rocketeller założył m.
Jin. uniwersytet w Chicago, Instytut
| Rockefellerowski badań medycz-
nych w Nowym Jorku, istytucję wy-
Ichowawczą | „General Education
Board“, wielki szpital w Baltimore,
(wreszcie kosztem 180 milionów za-
ilożyk słynną Fiundację Rockefelle-
rowiską, mającą na celu popieranie
dobrobytu i pomyślności we wszyst-
kich ćziedzinach życia. W, roku 1929
ufundował olbrzymi teleskop w ob-
serwatorium na Maunt Willson.

John Rockefeller poślubi w r.
1864 Laurę С. Spelmann, która
zmarła w r. 1915. Po jej zgonie mi-
liarder ufundował kosztem 60 milio-
nów dolarów instytucję opieki
matką i dzieckiem. Rockefeller osie
rocił syna John Davisona Rockefel-
lera juniora, który obecnie prowa-
dzi firmę oraz wnuczkę, która wysz
ła za nowojorskiego -adwokata Da-
vida Mariwheter Miltona, 

Umarzanie i obniżka zaległości podatkowych
ści podatkowych.

Aidja umorzeniowa będzie zwią-
zana Ściśle z dokonanym przez Ra-
dę Ministrów obniżeniem opłat
egzekucyjnych. Obniżka jest bardzo
znaczna, procentowo większa przy
małych sumach egzekucyjnych. Tak
np. opłaty za przeprowadzenie licy-
tacji ma pokrycie należności do 50
zł, zostały, obniżone o jedną trzecią
do dwóch trzecich, zaś przy ściąga-
niu sumy do 50 zł. bez. dokonania
zajęcia ruchomości, obniżka opłat
dochodzi do 84 proc.

Przy egzekwowaniu 5 zł. z licy-
tacją włącznie, koszta wynosiły do-
tąd 8.50 zł. obecnie 'wynosić będą
1.75 zł, Przy należności 20 zł. kosz-
ty egzekucyjne spadły z 9 zł. do
3.50 zł. i

Tej wysokiej obniżce opłat egze-
kucyjnych przy drobnych sumach
zaległości towarzyszyć będzie pod-
wyżka kosztów egzekucyjnych od
większych mależności. Jak podają
władze skarbowe, sumy drobne sta-
nowią około 90 proc. wszystkich
dokonywanych egzekucji,

Pozycja osobista tych „braci'|

nad

$.p. Ks. Joachim Raczkowski
ko terminator stolarski, w chwilach
„wolnych od pracy w warsztacie, u-
' сгу 51е łaciny, francuskiego i innych
przedmiotów, zawsze z myślą o kap
„łaństwie, Przydało mu się to wsżyst-
"ko w: przyszłości, już jako kapłan
|bowiem stał się jednym z najbardziej
„wyksztalconych w rzeczach teolo-
|gicznych, zwłaszcza zaś w znajomoś
l ci Pisma Świętego, kap.anów; biljio-
teka jego zawierała potem wiele cen
"nych dzieł z zakresu Skrypturystyki,
iTeologii Dogmatycznej, a
nauk przyrodniczych. Ostatnio zaj-

! тома!а go bardzo astronomia, jako
| związana ściśle z kalendarzem koś-
„cielnym; w tej materji poczynił wie-
le dość ciekawych spostrzeżeń i no-
tatek..

Mając około trzydziestu lai, po
odbyciu służby wojsikowej, ś. p. ks.
JR. wstąpił do Seminarium dochowne
go w Wilnie, które ukończył w roku
1892 i w tymże roku otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Pierwszym stano-
wiskiem duszpasterskiem jego był
'wikariat w Brześciu nad Bugiem, po
rocznem tu pobycie został przenie-
siony na takież stanowisko przy
(kość. św. Rafała w Wilnie. Potem
szły: kolejno stanowiska .proboszczo
wiskie 'w Zadziewiu, Łyntupach,
gdzie się przyczynił wiele w budo-
wie kościoła parafialnego, Lacku,
Kamionce, Lipniszkach i  Sokiola-
nach. Ostatnio, czując się coraz słab
szym na siłach, przeszedł na emery-
turę (emerytura lksięża, bez różnicy
lat służby, wynosi 107 zł. 97 gr.).

Wysoko ceniąc powołanie ka-
płańskie, ś. p. ks. Raczkowski wiei-
ką przywiązywał wagę do tego, co
ma na względzie służbę Bożą; nie
sizczędzi więc groszo na aparaty koś
cielne, na sprzęty i naczynia  litur-
giczne i posiadał je w czasach przed
jwojennych z najlepszych i najcen-
, niejszych materiałów; wiele tego po
jginęło w czasie wojny i na uchodz-
twie w Moskiwie.

Sam będąc dobrym fachowcem
stolarzem a jednocześnie posiadając
wrodzone poczucie piękna i niemałe
wykształcenie liturgiczno *: estetycz
ne, zaprojektował ołtarz, który miał
być odtworzeniem wizji „Niebieskie
go Jeruzalem* w „Apokalipsie” św.
Jana Ap. i w znacznej części, niemal
własnoręcznie, go wykonał; cenne
jest zwłaszcza taberakulum z heba-
mni, które za życia, czując się coraz
słabszym i przewidując, że swego
dzieła nie doprowadzi do końca, o-
fiarował do kość. N. Serca Jezuso-
wego w Wilnie, do którego też przed
rokiem ofiarował piękny obraz Mat-
iki Boskiej Ostrobramskiej, jedno z
najlepszych dzieł artysty - malarza
ś. p. Ślędzińskiego.

Próbował też ś. p. ks. Raczkow-
ski sił swoich na niwie publicystycz
nej. Znany był miegdyś jego list о-
twarty do pewnego wylkolejeńca kap
łana; czytano go z  zainteresowa-
niem; umieszczał też w czasach
przedwojennych swoje artykuły z za
kresu duszpasterstwa i in. w „Dwuty
gcdniku Diecezjalnym“. '

W. całym życiu swojem i w sto-
sunkach z ludźmi ś. p. ks. Raczkow-
ski wyróżniał się prostotą i szczeroś
cią, która niejednego raziła, a przez
ludzi podstępnych była nieraz wy-
zyskiwana na jego sizkodę. Powierz-
chowmie szorstki, miał jednak wiele
prawdziwej miłości do ludzi, a do
ostatnich chwil życia, jak umiał i
mógł, starał się pomagać bliźnim,
|sam pędząc bardzo ubogie życie.

Wierny syn Kościoła, był wier-
nym synem Ojczyzny Polski, której
losami do głębi się przejmował a nad
kakidym Jej niepowodzeniem wzwnę
trznym lub zewnętrznym bolał ser-
decznie.

Wierny pracownik Królestwa
Chrystusowego na ziemi, niech otrzy
ma Królestwo światłości w niebie,

X. N. P-cki,
 

Kowerda opuszcza wię-
zienie po 10-ietnim po-
bycie dnia 6 lipca r.b.

Obrona Borysa Kowerdy, spraw-
cy głośnego zamachu politycznego
na posła sowieckiego w Warszawie
Wojkowa, powiadomiona została o
terminie zwolnienia skazanego. Ko-
wierda opuści mury więzienia gru-
dziądzkiego: 6 lipca r. b. po odbyciu
kary 10 lat ciężkiego więzienia.

Pierwotnie wymierzona kara u-
legfa w. swoim czasie złagodzeniu po
wydaniu ustaw  amnestyjnych z 15
na 10 lat pozbawienia wolności. Na-
tomiast uległy odrzuceniu wszelkie
prośby składane przez rodzinę Ko-
werdy, w ciągu odbywania przezeń
kary: o ułaskawienie, bądź też przed
terminowe zwolnienie, AS 

nawet °

 



 

Wszyscy Wilnian
  

 

Remont košciola sw. Kazimierza
Kościół św. Kazimierza. wznie-

siony| został wraz z domem profeso-
rów i domem nowicjatu zakonu Jezu!
itów w Wilnie 12 maja 1604 r.

Wzniesiony ofiarami ks. Sapie-

3 ее аса Fhlydna.ewicza i ks. ka a Ferdynan-
da - Karola, syna króla Zygmunta III
przeszedł kościół historię Wilna 1
jego świetności, rozwoju i upadku. kopułę.

‹ Г W latach 1864 — 7 zniesiono 0-
w stylu barokowym był pierwszą bie wieże świątyni i fasadę, co wy-

i
Kościół św. Kazimierza zbudowany

świątynią w Polsce i Litwy. Świąty-
nia trzykrotnie padła pastwą poża-
ru i stale odbudowywana dzięki o-|
fiarności szlachty i mieszczan. Kilka
krotnie obrabowana przez hordy na

rozwiązania zakonu, Zarząd świąty-
ni przyjmują księża emeryci, a na-
stępnie ks. Misjonarze.
byt ozdobiony freskami wyobraża-
jącemi sceny z życia św. Kazimie-
rza. Wnętrze kościoła b. wspaniałe.
Był tu nagrobek marmurowy: A. Go-
„siewskiego, wojewody smoleńskiego, |

Po powstaniu Listopadow mo-
skale usiłowali oddać o.
cowi bis i J. Siemaszce, który
z Żyrowic miał tu przenieść katedrę.
W roku 1840 zabrano kościół i prze

 

Uroczystą Mszę św. w Bazylice,
w dniu Bożego Ciała J. E. Ks. Arcy-_
biskup Metropolita rozpocznie
godz. 10. Po Mszy św. około godz.
11—11 m. 15 odbędzie się procesia
z Bazyliki w kierunku ul. Zamko-
wej, ui. Marii Magdaleny, B-pa Ban-
dursikiego, placu Napoleona, ul.
Ludwisarską,  Wileńską,  Żeligow*
skiego, Zawalną, Jagiellońską, Mi-
ckiewicza, Wileńską w kierunku
Zielonego Mostu, ul. Orzeszkowej,
Mickiewicza. Procesja zakończy się
na placu Katedralnym. Pierwsza

ewangelja zostanie  odśpiewana
przea ołtarzem przy kaplicy św. Ka-
zimierza, druga — przy kościele Bo-
nifratrów, trzecia — przy i
św. Katarzyny i ostatnia — przy
kośc. św. Jerzego.

Porządek procesji:
1. Szkoły powszechne, średnie i

zawodowe — zbiórka przy kościele
św. Jerzego.

. 2. Związki i Stowarzyszenia za-

wodowe i sportowe — od domu Br.
Jabikowskich ul. Wileńską w: kie-
runku Zielonego Mostu i ul., Orzesz-

kowej.
3. Wycieczki, które przybędą do

Wilna — zbiórka na rogu ul. Jagiel-
lońskiej i Mickiewicza.

4. Korporacje Alkademickie i
Młodzież Alkademicka—od ul. Por-
towej ul. Jagiellońską. ||

5. Stowarzyszenia religijne, ideo-

we i filantropijne — ul. Żawalną od

ul. Żeligowskiego.  

 

Do Chrześcijańskich kas bezprocentowych
na terenie miasta Wilna i Nowej Wilejki
oszło do wiadomości naszej, że ; m. 5, i że branie udziału w zjezdzie

B © bez- | cudzej Centrali jest niemożliwe
Związek raza -

rocentowego kredytu w 'Warsza-

sia ud. Miodowa 14 rozyła do Chrze;

ijańskich kas _
шуш zaproszenia na zjazd swoich

delegatów do Warszawy nadzień 30

maja rb. Uprzedzamy przeto, że je- |

steśmy już członkami Polskiej Cen-|

tralnej kasy kredytu bezprocento“ |

wego w Warszawie, ul. Miodowa 7 |

Michał Zabe

 

jeszcze raz Śpiewa w Wilnie

Od pewnego czasu bawi w Wil-
nie znany zagranicą i u nas w kraju

młody tenor Zabejdą - Sumicki, Po
licznych występach na scenachi
estradach zagranicznych (m. in. w

operze mediolańskiej „La Scala"),
abotae koncertuje on w Polsce.

Piękny głos o czystym i donoś-
nym brzmieniu, doskonała szkoła
włoska, duża kultura muzyczna, o-

raz wysoki artyzm w interpretacji

utworów oto zalety młodego
jeszcze, ale już sławnego zagranicą

i u nas artysty. Występy jego spo-
tylkają się wszędzie z najwyższym

uznaniem krytyki i licznošci,
W dn. 16 b. m. jda-Sumicki

robiono na sobór

„świątyni w stylu bizantyjskim. Znie-
siono 13 pięknych stiukowych ołta-|

dwa boczne, do których dobudowa-
no carskie wrota. Zewnątrz świąty-

widła pędzla krakowianina Majera-

: nowskiego. Po tych przeróbkach w
jeźdców dotrwała pod zarządem oo. październiku
Jezuitów do 1773 r., aż do chwili prawosławne nabożeństwa. W. takim

pacji niemieckiej. Wtedy to stara-
Caty kościół niem znanego ks. i działacza społecz

(katolidkiej, a następnie , świątynię
zdobyli szturmem Įkrasnoarmiejcy i

Procesja Bożego Ciała

bezprocentowego |ków innej Centrali zakrawa na roz-

prawosławny św. :

całą
Mikołaja.

Przerobiono architekturę

rzy. Ocalał tylko wielki ołtarz 2

dobudowano wielką cybulastąni

bitnie nadało Ikošciolowi charakter
cerkwi.

Na frontonie umieszczono malo-

1867 r. wznowiono

stanie świątynia przetrwała do oku-

nego Fr. Muckiermanna, założyciela
chrześcijańskiej Ligi Robotniczej,
świątynię zabrano i dddano do użyt-
ku, katolickiej ludności Wilna,
W lutym 1919 roku kościół św.

Kazimierza był oblegany przez hor-
dę bolszewicko - żydowską, która
strzelała do modlącej się ludności

6. Procesje z kościołów niepara-

wywieźli z kościoła ks. Muckerman-
na.

Przeszła burza wojenna. Wilno
zostało wyzwolone z rąk najeźdz-
ców. Przybyli oo. Jezuici i zaopieko
wali się prastarą świątynią. W. la-
tach 1927 — 29 kosztem 80 tys. zło-
tych odrestaurowano wewnątrz
świątynię.

Zewnętrzne przeróbki
mają być dokonane w br.

Przedewszysilkiem zniesione ma-
ją być kopuły bizantyjskie, dobudo-
wane wieże i fasada, zniesiona pod-
czas przeróbki na sobór. Ponadto
świątynia ma być odrestaurowana i
doprowadzona do pierwotnego sta-
nu

świątyni

Według sporządzonego kosztory-
su remont przekroczy 150 tys. zł.
Tak znacznej sumy oo. Jezuici nie
posiadają. Roboty będą mogły być
przeprowadzane w zależności od za-
jsiłku rządowego i ofiarności społe-
czeńswa. (h)
AOZZNDYPIZIEZZETRZYZARZSAEARIE ©UZSRS

Teżir I muzyna
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj i jutro o godz. 8.15
po cenach zniżonych powtórzenie ostatniej

nowości repertuaru, sensacyjnej  współ-

czesnej sztuki „Jutro Niedziela" z p. Sta-
szewskim w roli głównej.

— Teatr muzyczny „Lutnia* Zamknię-

cie sezonu, Teatr daje ostatnie przedsta-

wienia świetnej krotochwili W. Rapackiego
„Ja tu rządzę”, która jest jednocześnie

ostatnią premjerą bieżącego sezonu. Ceny

wyznaczono minimalne od 20 gr. do 2 zł. fialnych i zakonnych — ul. Wileń-

skiego.
7. Procesje z kościołów pąrafial-

nych — ul. B-pa Bandurskiego, pl..
Napoleona i Ludwisarską. į

8. Chėr.
9. Zakonnice, zakonnicy i ducho-|

wieństwo świedkie. !
10. Za baldachimem — przedsta-

wiciele wyższych 'władz cywilnych,
wojskowych i miejskich, Senat Aka-
demicki, prezydium Sądów.

11. Wojskowa kompanja honoro-
wą z orkiestrą.

Formowanie się procesji roz-
pocznie się o godz. 9 m. 45.
Porządek pieśni w czasie procesji:

1) „Twoja cześć, <chwała', 2) od
pierwszego ołtarza — dalszy ciąg
pieśni „liwoja cześć, chwała”, 3) od
ołtarza przy kośc. Bonifratrów —
„U drzwi Twoich*, 4) od kośc. św.
Katarzyny — „Święty Boże”, 5) od
ostatniej stacji — „Twoja cześć,
chwała”.
№ razie deszczu procesja się od-

będzie po nieszporach, które roz-
poczną się o godz. 4.

Uprasza się mieszkańców iwła-

— Gościna zespołu opery  warszaw-
o ską od Ludwisarskiej i ul. Želigow- | skiej w „Lutni* W dniach 3 i 4 czerwca

gościć będzie zespół opery warszawskiej,

który wykona dwie opery „Cyrulik Sewil-
ski” i „Trawiatę”. Udział biorą tej miary

artyści, jak: Aniela Szlemińska, Anatol
Wrońska, Zenon Doliński, Romuald Moso-
czy, pod reżyserią Bolesława Folańskiego.

2 za Kotar studio
Czy wykształcona młodzież wiejska powin-

na wracać na wieś?
Radiowy odczyt dyskusyjny.

W wielu zakiadach naukowych w

większych miastach studiuje młodzież, po-

chodząca ze wsi. Kończą oni studia i po-
większają kadry inteligencji zawodowej.

Powstaje tu zagadnienie, czy ta młoda in-

teligencja powinna pozostawać w miastach,

czy też powracać na teren wsi i tam pra-

cować. Za tym drugim stanowiskiem prze-

mawia wiele słusznych argumentów, a
przede wszystkim ten, że młodzież, pocho-

dząca ze wsi dobrze zna teren i w więk-
szym stopniu może się przyczynić do pod-

niesienia kultury środowiska wiejskiego.

Zagadnienie to poruszą w audycji „Dysku-

tujmy” dn. 25 maja o godz. 19.00 dr. Z. Ko-

byliński i Z. Sikorski, którzy przeprowadzą

dialog na temat „Czy wykształcona mło-

dzież wiejska powinna wracać na wieś”. ścicieli domów, położonych przy
ulicach, przez które będzie przecho-

dziła procesja, o przyozdabianie w

miarę możności okien, fasad domów

i balkonów. Е

ze
względu na solidarność obywatel-
ską, a już zapisywanie się na człon-

bijanie naszej jedności.

Zarząd Chrześcijańskiej Kasy
bezprocentowej przy ii
kościoła Św. „ Filipa i

Jakuba w Miinie. 7

jda-Sumicki

deckich U. S. B. Tłumnie zebrana

publiczność przyjęła młodego śpie-

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 25 maja 1937 r.

dowego króla* słuchowisko —&а

11.57 Sygnał czasu i hejnał.
12.40 Dzien, poł. 12.50 Porady rolnicze na

czasie. 13.00 Muzyka popularna. 15.00 Wia-
domości gospodarcze. 15.15 Płyty. 15,25 Ży

Płyty. 16.00 Ze spraw litewskich w jęz.
polskim. 16.10 Płyty. 16.15 Przegląd aktual-

ności gospodarczo - finansowych. 16.30 Sio

stry Burskie śpiewają lekkie piosenki.
17.00 Dni powszednie państwa Kowalskich

— zakończenie powieści mówionej, 17.15
afii| Koncert. 17.50 Skrzynka zażaleń Nr. 4 —

monolog. 18.00 Pogadanka aktualna. 18,10
Po  trójmeczu  lekkoatletycznym — pog.

18.20 Cuda telemechaniki. 18.35 Płyty. 18.50

Pogadanka aktualna. 19.00 Czy wykształ-

cona młodzież wiejska powinna wracać na

wieś — dyskusja. 19.20 Muzyka angielska—
utwory Eryka Coates'a. 20.00 Rozmowa mu

zyka ze słuchaczami — prof, Bronisław

Rutkowski. 20.15 Transmisja op. Madame

Butterfly z Teatru Wielkiego. W przerwie waka entuzjastycznie, darząc go bu-

rzą oklasków i zasypując estradę
kwiatami.

Obecnie Michał Zabejda-Sumicki
na prośbę Koła Pań przy: Komitecie
Ratowania Bazyliki, zgodził się dać
jeszcze jeden koncert, dn. 27 b. m.
we czwartek, w sali Śniadeckich.
Ufamy, że muzykalne Wilno tłumnie
pośpieszy na ten koncert, aby usły-
szeć słynnego artystę i poprzeć

piękny cel.
Początek koncertu o godz. 20,

bilety w cenie 3—2—1 zł. i50 gr. śpiewał na koncerciewsaliŚnia-

ESLAA“ ii

gadina aktualia, V ААЗЦ o ge!

 

|wego. 23.00 Zakończenie programu.

Sekcja akademicka
Str. Narodowego

 

Zarząd podaje do wiadomościje się i bije brawo).

 

6.30 Pieśń majowa z Wieży Mariackiej.

Gimnastyka. Muzyka. Dzien. por. Audycja
dla poborowych. Informacje i giełda roln.
Muzyka. Audycja dla szkół. 11.30 „U jago-

dzieci.

12.03 Płyty.

cie kulturalne. 15.30 Codz. odc. prozy. 15.45

około godz. 21.00 Dziennik wieczorny. i po|

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna.
Bardzo ciepło.

Słabe wiatry miejscowe.

Z MIASTA.|
— Komitet ukwiecenia Wilna

podaje (do wiadomości, że dziś o
godz. 17.30 w zakładzie p. Gintowt-
Dziewałtowskiego, ul. Derewnicka
54, odbędzie się pokaz sadzenia i
pielęgnowania kwiatów. _Wstęp
bezpłatny. Komitet zwraca się z a-
pelem do społeczeństwa, by zechcia
ło skorzystać z tego pokazu.
— Środa literacka. Dnia 26 bm.

Związek literatów urządza  wie-
czór poświęcony literaturze i pieśni
chorwacko-serbskiej. Udział biorą
pp. prof. Juliusz Benesić-i Antoni
Bogusławski z Warszawy, oraz
śpiewaczka Helena Dal.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wileńskie Towarzystwo Filo-

|zoliczne. Wie środę o godz. 20-ej
odbędzie się w Seminarium Filozo-
ficznym Uniwersytetu (ul. Zamkowa

j11) 43 posiedzenie naukowe, na
|iktórym pp. prof. dr. Bogumił  Jasi-
|nowski wygłosi odczyt pt.: „O pod-
jstawach logicznych historii".
| Zarząd Kasy  Bezprocent.
przy parafii Sw. Teresy prosi Pp.

| członków. kasy o uregulowanie skła-
Idek członkowskich i odebranie  le-
gitymacji członkowskich. Biuro Ka-
sy czynne -w poniedziałki, środy i
piątki od godz. 11 do 12. ul. Ostro-
bramska 12.
— Zarząd Wil. Związku Tow.

Śpiewaczych i Muzycznych podaje
do wiadomości pp. Członków Tow.
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„Kronika wileńska
Związku, że jutro tj. we wtorek 25
maja rb. o godz. 20 w lokalu T-wa
Muz. „Lutnia”* odbędzie się próba
chórów, które wezmą udział w do-
rocznej uroczystej procesii Bożego
Ciała.

SPRAWY PODATKOWE.
— 7 tys. płatników zaległego po-

datku wojskoweżo. Ustalono, że na
terenie miasta Wilna znajduje się
około 7 tys. płatników podatku
wojskowego, który w terminie prze-
pisowym nie został wniesiońy do
kasy. W związku z tym, zaległy ten
podatek ma być ściągnięty w drodze
egzekucji. (h)

ZABAWY

— Wielka zabawa dla dziatwy
w wieku przedszkolnym odbędzie
się dziś we wtorek o godz. 15 do 18

w Parku Żeligowskiego, którą orga-

nizuje Wojewódzki Komitet „Ty-
godnia Dziecka”.

Na zabawie przewiduje się sze-

reg zabaw i gier, oraz liczne nie-
spodzianki.

KRONIKA POLICYJNA.
— Burda pijacka. Wezorajszej посу

Julian Nowacki (zauł. Św. Jerski 3) będąc

kompletnie pijany wybił szyby w oknach

restauracji-szaszłyczarni przy ul. Mickie-

wicza 22, a następnie począł awanturować

się ma ulicy. Policjanta, który odprowa

dził pijaka do komisariatu — Nowacki do-

tkliwie pobił.

Nowackiego osadzono w areszcie. (b)

— Znalezienie 2 dzieci. Przy domie

znaleziono 2 dzieci, po-

chodniku przez nieznaną
ur. 4 ul, Jeziornej

rzuconych

matkę.

Podrutków skierowano do Izby Zatrzy-

mat. (h)

na Śpiew. i Muz. należących do Wil.

Uprzejmie zawiadamiamy,
PRENUMERATOROM, któr
prenumeratę do dn. 31
bezwzględnie

 
1-g0

TĘATR

Z prawdziwą energią zmontował

Teatr Lutnia w sobotę, zatem w ty-

dzień zaledwie po pierwszej amery-

kańskiej krotochwili, drugie widowi-

sko, jaklby wymarzone dla szerokiej

publiczności. „Potrzeba jest matką

w ów” mówi przysłowie.

Złożyły się na nie swojska, bez-

pretensjonalua krotochwila  Rapac-

kiego: „Ja tu rządzę!”, w której

warszawskie śradowisko rzemieślni-

cze i teatr przenikają się wzajem

humorem i miłą piosenką.

Reżyser tej pociesznej teatralno-

mądrali od  pocięgla a matoła

sztuki, sam tu jest w stanie łzy

śmiechu wyciskać, a Halmirska jako

gwiazda teatrzyku, Wawrzkowicz—

inteligent - szewic - tenor,Kalinow-

ska — energiczna szewcówna, Cho-

rzewski — zalany często gęsto maj-

ster, Lubowska — stara: charakte-

rystyczna, Brusikiewicz — dyrektor,

Detkowski,  Kisielewicz zamykają

roześmiane koło wesołej gromady z
pod znaku buta i muz.

Lutnia ma w Wilnie ustaloną tra-

dycję organizowania dobrych rewji
sylwestrowych, to też rewiowy,
dwuodsłonowy akt  krotochwili,

zrośnięty jest z całością jak „obcas

z podeszwą” i ma ponadto sporo

miejscowego kolorytu. P. Halmirska

| odśpiewała w nim dowcipną i nieco

|złośliwą piosenkę pod adresem ko-

  
bucianej awantury Wyrwicz, w roli|

 

że wszystkim naszym SŁ.

zy nie opłacą należności za
b. m. będziemy zmuszeni

wstrzymać przesyłanie pisma z dniem
czerwca

 

LUTNIA

„Jatu rządzę
Krotochwila W. Rapackiego

„Pięknej Heleny”,

Wyrwicz z entuzjazmem szewca o
aspiracjach artystycznych, odśpie-

„arję Parysa z

wał i odtańczył pieśń miłosną:

„Stachu, Stachu oj ty moje życie” &

szereg innych ładnych kawałków. Z

tupetem zagrała „srogą“ majstrow-

nę p. Kalinowska, tylko pod adre-

sem stroju niech przyjmie małą u-

wagę: niedopuszczalne jest do tej

ładnej paysanki kłaść na głowę spor

towy beret, powinna być biała pa-

sterka z alksamitką i kwiatami, Choć
to szewcówna, ale zamożna i war-
szawianka — one mają gust. (Za u-
wagę przepraszamy).

Taniec bebćs ze sztywnemi lal-
kami „boyėw“ zespołu baletowego,
ekscentryczny w swem rozhukaniu
i humorze taniec Ciesielskich — to
numery choreograficzne.

Jednym z najlepszych tej części
były damskie rewellersy. Wylkonaw-

czynie: trochę nieśmiałe w swem

faęon a przeto. przemiłe, doskonale
ubrane a la women-gentleman, z
wybitną kulturą muzyczną i sma-

kiem odśpiewały szereg piosenek
sentymentalnych i  humorystycz-
nych, wśród iktórych znalazły się i

modne obecnie z repertuaru Lucien-
ne Boyer. Bisować musiały wielo-
krotnie. Zwracały uwagę czysty
sopran i fenomenalny kontralt.

Powtarzam, widowisko wymarzo- jmitetu į ika wieszcza, który raz
|-—

nę (niby na nieskończoną ilość por

siedzeń, według nieskończonej listy

projektów magistrackich) na tle to

| „bernardynki”, to ul. Mickiewicza

w sąsiedztwie B-ci Jabłkowskich i

kasyna. „Ale najlepiej mubędzie”,

jak śpiewa pani Basia „u nas, na

rzu Lutni“. (Publiczność śmie
Gwizd p. Basi

 

koleżanek, że dziś (wtorek) o godz. na zakończenie można śmiało na-

18.45 w lokalu Stronnictwa Narodo-;zwać... koloraturowym.

wego
branie sekcji kobiecej. Obecność
bowiązkowa.

(Mostowa 1) odbędzie się ze-.
0- |odśpiewał w roli terminatora i a"

- |depta operetki razem, bardzo ładnie

P. Wawrzkowicz, przy głosie,

ne dla szerokiej publiczności: dow-
SĘ ж „M аь 85 е

|dsiais 2203 Guoqdiń  oopiardi-Kwadraik|DOTAZ, CHWIEJE O. „wyłazi? a 88 |cipne, weżdłe, swójdkie, BAŁ УУ

poetycki w stuleciu śmierci. 22.45 Tańczy-

my. 22.55 Ostatnie wiad. dziennika radio-

cesów i pornograficznych ordynar-
nych kawałów przeciętnej rewji

prowincjonalnej, obniżających smalk

publiczności i stawiających poziom

kulturalny reżyserji czy przedsię-
biorstwa pod dużym znakiem zapy-

tania. A. K.

0fiary
złożone w administracji „Dzien. WiL'*

na pielgrzymkę akademicką na Jasną Górę

p. P. Łokuciowski zł, 5—

p. Z. Szołkowska zł, 2—

 



6.

Letni rozkład jazdy pociągów
ważny od 22 maja 1937 r. w Wilnie

Od 22 maja, obowiązuje nowy rozkład pociągów. Podajemy poniżej
czas pociągów z Wilna i przychodzących do Wilna. Pociągi poszpiesz-

ne podajemy grubszymi cyframi:

POCIĄGI ODCHODZĄCE
Z WILNA.

Do Warszawy: godz. 8 m. 13,
godz. 16 m. 05, godz. 21 m. 20 godz.
23 m. 08

Do Grodna: godz. 4 m. 35, godz.
17 m. 55.

Do Lwowa: godz. 8 m. 20, godz,
18 m. 30.

Do Landwarowa: godz. 0 m. 01,
(tylko'w święta i dni poświąteczne),
godz. 4 m. 50 (tylko w dni robocze),
godz. 7 m. 30 (w święta do Zawias),
godz. 9 m. 30 (w dni robocze do Za-
wias), godz. 12 m. 15, godz. 17 m. 40.

Do Zawias: godz. 5 m. 40 (tylko
w dni robocze), godz. 7 m, 30 (tylko
w: święta), godz. 9 m. 30 (tylko w dni
robocze), godz. 14 m. 00, godz. 15 m.
38 (tylko w dni robocze prócz so-
bót), godz. 20 m. 20.

Do Rudziszek: godz. 15 m. 20.
godz. 18 m. 58.

Do Oran: godz. 14 m. 35,
Do Lidy: godz. 14 m. 00, godz. 15

m. 35, godz. 18 m. 58, godz. 23 m. 59
(tyliko 'w święta).

Do Jaszun: godz. 8 m. 45, godz.
13 m. 30, godz. 16 m. 55, godz. 20
m. 35, godz. 23 m. 59 (w święta do
Lidy).

Do Zemgale: godz. 8 min. 05,
godz. 17 m. 42, godz. 22 m. 45.

Do Podbrodzia: tylko w soboty:
godz. 19 m. 55.

Do Łyntup: godz. 7 m. 20 (tylko

m. 53 (tylko w święta do 5.1X).
Do Królewszczyzny: godz. 8 m.

20 (przez Mołodeczno),
30 (i do Nowoświęcian),
59 (przez Rodbrodzie).

Do Zdołbunowa: godz. 5 m. 35.
Do Ziabek: godz. 8 m. 38 (w dni

robocze do Polewacz, w święta od
23.V do 26.IX jako osob.).

Do Wilejki Pow.: godz. 15 m. 13.
Do Olechnowicz: godz. 23 m. 00.
Do Nowej - Wilejki: godz. 4 m.

50 (tylko w dni rob.), godz. 5 m. 35,
godz. 7 m. 35, godz. 9 m. 25, godz.
10 m. 35, godz. 11 m. 35, godz. 12 m.
30, godz. 13 m. 30, godz. 14 m. 25,
godz. 16 m. 00, godz. 16 m. 35, godz.
18 m. 26, godz. 19 m. 20, godz. 20
m. 35, godz. 21 m. 25, godz. 22 m. 16.

godz. 23 m.

 

ва
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IRENA MOKRZECKA,

POCIĄGI PRZYCHODZĄCE
DO WILNA.

Z Warszawy: godz. 7 m. 05, godz.
7 m. 45, godz. 17 m. 23, godz. 22 m.
32.

Z Grodna: godz. 11 m. 55, godz.
23m; 99.

Ze Lwowa: godz. 11 m. 55, godz.
22 m. 20,

Z Landwarowa: godz. 0 m. 57 (tyl
ko w święta i dni poświąteczne),
godz. 5 m. 45 (tylko w dni robocze),
godz. 8 m. 30 (tylko w dni robocze),
godz. 10 m. 25, (tylko w dni świą-
teczne), godz. 13 m. 18, godz. 18 ш.

46.
Z Zawias: godz. 7 m. 20 (tylko w

dni robocze), godz. 9 m. 10 (tylko w

dni świąteczne), godz. 11 m. 10 (tyl-

ko w dni robocze), godz. -15 m. 40,

godz. 19 m, 48 (tylko wdni robocze
prócz sobót), godz. 22 m. 12.

Z Rudziszek: godz. 17 m. 37,
godz. 21 m. 00.

Z Oran: godz. 18 m. 20.
Z Lidy: godz. 4 m. 10 (tylko w.

dni poświąteczne), godz. 7 m. 18,
godz. 17 m. 33, godz. 18 m. 53,

Z Jaszun: godz. 1 m. 18 (prócz

dni poświątecznych), godz. 10 m. 10,

godz. 15 m. 20, godz. 18 m. 08, godz.
122 m. 50.
| Z Zemgale: godz. 7 m. 58, godz.
|15 m. 40, godz. 22 m. 50.

' Z Podbrodzia: godz. 22 m. 22
| (kurs, do 5.IX).

 
( Z Łyntup: godz. 11 m, 50 (tylko | Owies II stand. 445 g/l

w święta od 6.V. do 15.IX), godz. 16 w święta od 6.VL. do 5.IX.), godz. 22| Gryka 610 «
im. 22 (tylko 'w święta).
| Z Królewszczyzny: godz. 7 m. 30

godz. 15 m.|(razem i z Nowo-Święcian), godz. 15

m. 30 przez Podbrodzie), godz. 18 m.

5 — (przez Motodeczno).

Ze Ždolbunowa: godz. 20 m. 58.

| Z Ziabek: godz. 20 m. 30 (w dni
|robocze z Polewacz).
| Z Wilejki Pow.: godz. 22 m. 05.

| Z Olechnowicz: godz. 6 m. 55.

Z Nowej - Wilejki: godz. 5 m. 30

|gtylkzo w dni robocze), godz. 7 m. 45

| (tylko w dni robocze), godz. 8. m38,

godz. 10 m. 08, godz. 11 m. 18, godz.

112 m. 18, godz. 13 m. 14, godz. 14 m.
114, godz. 16 m. 15, godz. 16 m. 44,

|godz. 17 m. 35, godz. 19 m. 08, godz.

|20 m. 04, godz. 21 m. 15, godz. 23 m.

|18, godz. 23 m. 50.

|GDDRII
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NOWY CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP

KONFEKCJI DZIECIĘCEJ

„Oros““
|poleca duży wybór kapeluszy, ubra-

nek i sukienek

 

5

Macocha
(Nowela)

. Wanda siedziała w swoim poko”,
ju posępnie zamyślona. Bożenka po-|;
szła na spacer z Marysią — masyw
na jej powrót, żeby się z nią osta-
tecznie rozmówić, Termin ślubu
wyznaczony na dzień jutrzejszy, a;
ona dotąd nie miała odwagi zapy-|
tać dziecka, czy się nato zgadza, nie:
miała odwagi przyznać się przed!
niem, że to ona właśnie ma być ową;
macochą. Dziwne, że takie małe
stworzoniko trzymało w swych bez-
bronnych rączikach los dwojga sil-
mych ludzi, Dziwne — a jednak tak
było i ani ona, ani Leon nic na to
poradzić nie mogli. W; tej chwili roz
legło się lekkie pukanie i do pokoju
wszedł Wiołłowicz.
— Przychodzę się pożegnać —

rzekł, — ldę do sądu. :

, Usiadł przy narzeczonej i objął
ją ramieniem. :
— Dlaczegos takas smutna, naj-

drožsza? Wiszak jutro nasz šlub, czy
się nie cieszysz?

— Cieszylabym się, gdybym wie-
działa, że się odbędzie — szepnęła.

— (Co mówisz? — zapytał z prze
strachem. — Dlaczego ma się nie
odbyć?  

»/>MINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 16. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

CENY OGŁOSZEŃ! za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekócie (5 łam.) 40 gr. Komunikaty al. 1— sa mm,

słowo uł, 0,15, ełowo tłuste sł. 0,25. Kronika redakcyjna I komumikaty za wierex druku 30 gr. Za ogłoszenia oyfrowe

Hiydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

—Nie wiem, co Bożenka powie?
— Ech, Wandziu, jesteś zbyt

przeczulona. Wszak Bożenka kocha
ciebie.
— Kocha swoją nauczycielkę, ale

nie macochę.
— Chcesz, to jej powiem.

— O, nie — zawołała żywo. —
Zostaw to mnie. Wy mężczeźni, na-
wet najbardziej subtelni, nie potra-
ficie odczuć i zrozumieć wrażliwej
duszyczki dziecinnej. Gdybyś jej po
wiedział, że ja i panna Wanda, jej
przyszła macocha, to jedna i ta sa-
ma osoba — zepsułbyś wszystko.

— Musi przecie wiedzieć.
— Zrobimy to jakoś inaczej,
Miecenas uzruszył ramionami.
— Rób, jak uważasz. Idę już.
Pocałował ją czule i wyszedł.

Był jednak troszeczkę urażony.
—Dziwnie te kobiety są przewraż-

liwione — myślał.
Bożenka powróciła ze spaceru

różowa i ożywiona. Wpadła do po-
koju Wandy i rzuciła się jej na szy-

Je.
— Jest pani! Chwała Bogu! Zda-|

wało mi się, nie wiem dlaczego, że

KSIALELELEKCJLELALSLALILELEILE

 

Giełda warszawska

z dn. 24, V, 37.

Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 100.20
Amsterd. 290.50 - 291.22
Londyn 26.11 - 26.18
N. Э. czeki 528 529'|,
Paryż 23.56 23.62
Praga 18.40 18.45

Akcje:
Bank Polski 102.00 102.50

Papiery:

3 proc. pož. Inw. 1 emisja 63.75
64.75
58:7515—

w

5 proc. konwersyjna
„ kolejowa —
„ dolarowa 55.50 kupon 16.33
„  premj. dolarowa 40.50 40.25
„ stabiliz. 37000 kupon 19.18
„  konsolid. 54.50 54.75

waluty:

Dol, amer. 528i pół 526
Marki niem. 124.00 122.00

ч
е
л

Giełda zbożowo - towarowa

i iniarska w Wilnie

z dnia 24. V. 87.
Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy mor-

*) Przy ulgowych taryfach, z któryce

korzystają młyny wileńskie na żyto 1 psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej

200 klm.

aLlia 75

Ne Letniska

LETNISKO koło Werek, przepiękna miej-

scowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki,

 

statkiem lub autobusem. Odjazd z pl.

Orzeszkowej 20 min. z Wilna. Oddaje się

pokoje z całodz. utrzymaniem Poczta Je-

rozolimka, kolonia Zgoda, willa „Urocza“

Zajączkowska.

LETNISKO w Kolonii Magistrackiej, ślicz-

na miejscowość, las sosnowy, do rzeki 500

metrów. Od 1 czerwca do wynajęcia, Do-

wiedzieć się: ul. Karaimska 4 — 2 (Zwie-

rzyniec) (3) 
| Wanda (przytuliła czule dziew-
| czynikę.

|  — A żałowałabyś mię trochę,

|gdyby tak było. naprawdę? — za-

pytała.

— O tak, bardzo nawet. Myśla-

łam sobie nie raz, co będzie, jak pan

na Dorota powróci. Bo ja kocham ją

również:i chciałabym, żeby była i
pani i ona. Jak to zrobić?

— Nie wiem, dziecko. A tymcza-

sem będziesz miała druga mamusię
i zapomnisz o nas obu.

i Twarzyczka Bożenki sposępnia-

2
— Nie drugą mamiusię, ale ma-

cochę. Janka i Jurek mówią, że ona

zła. Jak pani pojedzie, pojadę z pa-

nią.
— Jalkto, a tatuś?

— Do tatusia będę przychodziła
z panią.

Wanda wahała się chwilę.

— Powiedz mi, kochanie — za-
pytała wreszcie... — gdyby tatuś o-

żenił się ze mną, czy byłabym 'dla

ciebie drugą mamusią?

Dziewczynka spojrzała
na.
— Jakże to być może? Przecie

tatuś żeni się z panną Wańdzią?

— Wiem o tem. To też pytam

talk tyliko, ma niby, jak w zabawie.
— Bożenka przytuliła się silniej

do nauczycielki.
Och, paniusiu! Toby było do-

zdziwio-

łódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja!

Polskie Kino

Światowid

Strzeżcie sięHELIOS |
Kapitalna
komedia
muzyczna

TERTR POPULARNY
„NOWOŚCI”

Ludwisarska 4  

 

dobie rekordów,

 

kto dobrze czas

poleca 

Dziś po raz pierwszy w Wilnie wielki
film sensacyjno-przemytniczy rezyserii

„ŁÓDŹ ŚMIERCI"
z Hansem Albersem „>...

Nad program atrakcje.

TYDZIEŃ PRZED ŚLUBEM
Nad pro+ram: Atrakcje i aktualia

 

W zawrotnym tempie życia

bije wszystkie rekordy

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE

W. JUREWICZ „ezs-su winie

  

(ustawa  Ucicky 'eg0

roli  Awanturnicza miłość! Dramatyczne na-
pięcie akcji! Niedościgniony artyzm gry!

mežczyžai,.."Na każdym kro-
ku czeka na was zakochana kobieta!

W rol. gł.
Jean ARTHUR
i Herbert MARSHAL

Dziś we wtorek nieodwołalnie ostatni dzień rewii p.t.

Hallo! Tu Kulczycka!
Udział bierze caly zespół z Janiną ĮKulezycką na czele oraz nowozaangażowany chór

rewelersów „,„JOLLY BOYS". Pocz. o g.7i9.15 w. Bilety bezpł., ulg. i kredyt nieważne
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DOM nowy dwumieszkaniowy z ogródkiem
owosowym i zabudowaniami gospodarczy-
mi, na własnej ziemi, nad Wilenką z powo-
du wyjazdu do sprzedania. ul. Nadbrzeżna-
Popławska Nr. 11. 1019—2

PLACE różnej wielkości na Antokolu, przy
ul. Piaski, Senatorskiej i Bystrzyckiej są do

sprzedania, ziemia własna. Wiadomość: ul.

Piaski 33-a Jadwiga Bocewiczowa, dom wł.

 

MOTOR o sile pół konia 385 obrotów na

minutę na stały prąd, mało używany do

| sprzedania. Wilno, Mostowa 1. 3

SPRZEDAM SKLEP mleczarski w dobrym

punkcie lub przyjmę wspólniczkę. Adres w

admin. „Dz. Wil” „1022

SPRZEDAM SKLEP w śródmieściu, Adres

adm. „Dz. Wil.” 1023

DO SPRZEDANIA sklep spożywczy Wi-
leńska 52—11. 1012—1 

jj panna Dorota. A pani taka do mo-|
jej pierwszej mamusi podobna.
a Wandy rozpromieniła się,

jak gdyby padł na nią blask słonecz

ny. Ucałowała czule Bożenkę.

— Bądź dobrej myśli. Daj mi tyl-

ko urlop na ranek jutrzejszy, a zo-

baczysz wszystko będzie jakinajle-

piej.
— A jeśli tatuś przywiezie maco

chę, co ja zrobię bez pani. `

— Nie bój się, powrócę, nie Z0-

stawię ciebie samej.
* + .

Nazajutrz Bożenika wstała dosyć

późno. Marysia powiedziała, że pan
na Anna wyszła, ale miała prędko

powrócić. Bożenika chodziła od okna

do okna i czekała na nią niecierpli-

wie. Tymczasem zajechał samochód

i wysiadł z niego mecenas, a za nim
jakaś pani w dużym białym kapelu-

szu.  Bożenka prędko odeszła od
okna.

— To pewnie ta macocha — po-
myślała z rozpaczą. A tu panny An-
ny jak niema, tak niema. '

Pobiegla do swego pokoju i scho-

wała się za parawan. Słyszała, jak

Kasia drzwi otwierała, słyszała jej

zdziwione okrzyki. Wreszcie usły-
szała pytanie ojca.

 

malaej taryfie przewozowej (len za 1000 kg ma

f-co wag. et. zał.), Ziemiopłody—w ładun "

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniei g ULGA DLA CIERPI Ą CYCH!

szych ilościach. Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach,
R A W asłotych: | ischias i t.p. skutecznie działa nacieranie

ytoI stand. 6%g/l ® 24.50 — 24.75) «& Rej.
Żyło M stand. GO go TT „Embeta-Stawolit Nr.39
ee i Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO
Jęczmień Istand. ^ z Sprzedaż w aptekach i składach: aptecznych i w EEE.

678/673 g/l — — — 34 Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszoz; e = ‘

Jęozmień II stand, 649 g/l — — |EZRIO = с

Jęczmień III pad и
P SĘ 5

620,5 21.00 — 22.00Ori Land aigis Žo T В Praca zaofiarowana raca poszukiwana
2О 2.00 В
Э775 — 2825 KUCHARKA samotna, dobrze gotująca , INTELIGENTNA pani poszukuje posady

Siemię lniane b. 90*/ -ce (potrzebna na przychodzącą Ś-to Jerski za- | biurowej, lektorki, sekretarki, administr.

wag. stoc. zał. i ułek 3 m. 6. 1014—3 | domu, kasjerki. Może złożyć niewielką

Len trzep. stand. Woło- TESTAI TESTTSKKKAIR TO W Pa ocz do „Dziennika

żyn b. I sk. 216.50 1820.00 — 1880.00 ileiskiego“ pod „Uczciwa“. 996—2

Lem trzep. gtand.  Horo- Kupno i sprzedaż | ———————
dziej b. I sk. 216.50 — — _|WDOWA samotna umie doskonałe goto-

Len trzep. Miory b. SPK A FLANSE pomidorów i bratków, z powodu| wać może doglądać chorych lub _ dzieci,

sk. 216.50 — - większej ilości, sprzedaje się po cenie o-| piśmienna może na przychodzącą. Mecze-

Len trzep stand. Traby b. ESA. UL. Słomianka 9-a m. 1 (po Kal- | towa 2/13 m. 3.

Isk. 216.50 1800.00 — 1840.00; waryjskiej). u Hajdamowicza. ь у ai ОЫ

Len czesany Horodziej b
MIERNICZY poszukuje pracy u mierni-

1 sk, 303,10 2080.00 — 2120.00|Pierwszorzędna OWOCARNIA-Sodowiarnia czych przysięgłych lub jakiejkolwiek bądź.

Rainio Lei b. l 206 z kuchnią w ruchliw, punkcie chrześcijań- Wilno, Mostowa 8—28. —2

Tow moczony as0r- 1700.00 — 1740.00 |skiej dzielnicy z powodu wyjazdu do odstą-| KAWALER lat 25- poszukuje jakiejkolwiek

tyment 70/30 1100.00 — 1200.00|Pienia. Adres w Administracji. pracy fizycznej, znajduje się w krytycznym

—| położeniu, zgodzi się za minimalną opłatę

i życie, — Michał Matowicz w. Borcie
i poczta Graużyszki.

TDULSAS ZŁO UT STB

Nauka

śm.
—3

 

chalski Nr. 10. m. 2 (obok Kuratorium

Szkoln).

STUDENT U. $. В. udziela lekcyj ze

wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły

średniej, przygotowuje do wszelkich egza-

minów. Mostowa 15—4. 25

ii OEda

Różne
ODDAM dziecko na własność, dziewczyn-

ka, wiek 8 miesięcy zdrowa (orzecz. leka-

rza), niechirzczona. Wiłkomierska 67 m. 2

Kłosowska.
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O radości! to głos panny Anny.
Bożenika odrazu stała się odważną.

— Tu jestem, proszę pani—szep-

nęla, wysuwając główkę.—Schowa-
łam się od macochy.

Panna Anna zaśmiała się wesoło.

— Niema żadnej macochy i nie

|będzie, Tatuś nie ożenił się z nią, ale
ja zostanę z wami nazawsze.

Bożenka wyskoczyła zza parawa

nu,
— Nie ożenił się z macochą? To

może tatuś ożenił się z panią?

Panna Anna kiwnęła głową.

— Tak. Teraz wszystko będzie

po staremu. Tylko ja będę mówiła

tatusiowi — lLeonie — a on mnie:

Ańdzia, — a ty, jeżeli zechcesz bę-

dziesz mnie nazywała mamusią.

Bożenka rzuciła się jej na szyję.

— Och, jak to dobrze. Będę pa-

nią nazywała „mamusią”, ja tak

chcę mieć mamusię. I panna Dorota

będzie z nami. Taka pani mądra.
Jak. pani to zrobiła.

* -£ Powiedziałam tatusiowi, że

nie chcesz macochy i tatuś nie oże-

nił się z nią, ale ze mną. Chodźmy

teraz do tatusia.

Schwyciła Bożenkę na ręce i po

biegła do salonu. Mecenas pods — Gdzie Bożenka?
— Nie wyjdzie, nie chce tej ma-

cochy. Wltem ktoś wszedł do jej po-  pani od nas uciekła. slkonale. Wtedy mogłaby być i pani

koju. ‚
Bożeniko, Boženko, gdzie je-,

steš? i |

sobieprawomałanytermiau ńrukuogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeńmiejiut

Drukarnia A.Zwierzyśckiegoililno, Mostowa 1,
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do nich.
— Moje wy najdroższe — szep-

nął z rozczuleniem, obejmując je o-

bie w jednym uścisku.

KONIEC.

(AA TAESI EITTT ISKTPTIA

x odnoezeniem do domu Inb praesylką pocztową sł. 2 gr. 50, kwartalnie st 7 gr. 50, sagranicą uł, 6—

jednoezp., nekrologi 40 gr. xa tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dzieje ogłoszeniowym sa

i tabelarycane a 25%/ drożej. Dla poszukujących pracy 50%: saiżki. Administracja sastrzoga

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ,

INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-'

 

 


