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Szczegóły starcia pod Porębą | Katastrofalna burza
Świadkowie oskarżenia zeznają w procesie o Myślenice

KRAKÓW. 25.5. Dziś w 6-ут
dniu procesu o najście na Myślenice
zeznawali świadkowie oskarżenia.
Pierwszy zeznawał komisarz P. P.

Królikiewicz, który opisuje starcie
pod Porębą. Na czele 12  policjan-
tów, patrolując okolicę lasu porę-
biańskiego ustyszał kilkanaście
strzałów, po czym zobaczył grupę
ludzi cywilnych, strzelających w kie
runiku Myślenic, wobec czego wydał
rozkaz rozsypania się w tyralierę i

począł zbliżać się przez ciężki teren
w stronę grupy. Gdy policja przy-
bliżyła się na 150 m. do lasu, świa-
dek zobaczył grupę uciekających
osób cywilnych, uzbrojonych w ka-
rabiny i rewolwery. Kom. Królikie-
wicz natychmiast kazał przetrząsnąć
okoliczny teren. Schwytano wów-
czas osk. Wilazłę, który leżał w zbo-
żu, a obok niego leżał karabin. Na-
stępnie znaleziono osk. Wątora,
który miał przy sobie rewolwer i
sznur. Ujętych natychmiast przesłu-
chano.

Wi tym czasie nadszedł oddział
komisarza Polaka, który pierwszy
stoczył wałkę z oskarżonymi, w
czasie której ranny był Józef Pałka.

Nasiępny świadek Markiewicz,
kom. P. P., opisuje swój udział w
alkcji pościgowej, w rezultacie któ-
rej znalazł się pod Zubrzycą już po
starciu z Doboszyńskim i resztą je-
go ludzi. Wi pobliżu miejsca starcia

zatrzymano osk. Jana Pradocha,

przy którym znaleziono karabin i

naboje.
Kazimierz  Przeździecki, post.

służby śledczej opisuje jak pochwy-
cono Knotka i Przybylskiego.

Znaleziono przy mich rewolwer,
naboje oraz łuski karabinowe.

Marian Klimaszewski, posterun-
kowy, był w grupie kom. Polaka,

złożonej z 14-tu ludzi, która o godz.
14.40 pod Porębą natknęła się na
grupę Doboszyńskiego, której naka-
zała zatrzymać się. Grupa ta nie u-

słuchał rwezwania, lecz szła dalej w
las. Gdy oddział policyjny zbliżył

się do lasu, padły pierwsze strzały.

Policja podeszła w  tyralierze do

skraju lasu, gdzie nastąpiła już wy-

miana strzałów. Tyraliera policyjna

ANGIELSKA PARA KRÓLEWSKA (NA BANKIECIE U BURMISTRZA |

zajęła następnie sąsiednie wzgórza.
Wi tym czasie komisarz Polak zna-
lazł worek z kiełbasą i przyłapał
jakiegoś człowieka. Świadek otrzy-
mał rozkaz odprowadzenia tego
człowieka do rezerw. W drodze
świadek natknął się na grupę 30 lu-
dzi, częściowo uzbrojonych w ka-
rabiny. Ludzie ci szli na niego.
Obok znalazł się jeszcze jeden po-
licjant i wspólnie z nim świadek za-
czął ostrzeliwać atakujących, przy

w Katalonii, nia pozwalają na do-

kładne zdanie sobie sprawy z sy-

tuacji, tym bardziej, że władze rzą-
dowe hiszpańskie starają się o u-
trzymanie tych wydarzeń w tajem-

nicy, Oprócz informacyj o zaburze-

niach anarchistycznych w miejsco”

wości Barbastro, gdzie anarchiści

mieli rozstrzelać wielu przewódców

frontu ludowego i ustanowić dykta-

turę anarchistyczną, „Information“

przyniosła wiadomość o wybuchu

poważnych zamieszek w Walencji.

Organizacje robotnicze, których

przedstarwiciele nie zostali dopusz-

czeni do udziału w obecnym rzą-

dzie, ogłosiły strajk protestacyjny.

Równocześnie manifestanci, należą-

cy do N. S. T. (unii generalnej pra-

cowiników), narodowej konfederacji
pracy, iberyjskiej federacji anarchi-
stycznej oraz młodzieży socjali-

ją się dymisji nowego rządu, solida- 
zamieszki przerodziły się w krwawe

|walki, tym poważniejsze, że niektó-
Ire oddziały armii zdają się solidary-
lzować ze strajkującymi, przeciwko

|którym policja używa karabinówi

|armat. Że względu na powagę sytu-

lacji, rząd wezwał do Walencji po-

|ważne oddziały policji. Na ulicach

LONDYNU

  

  

PARYŻ 25.5. Wiadomości o no- ;miasta padło wiele ofiar.
wylch rozruchach anarchistycznych obecnej policja zdaje się panować

stycznej i anarchistycznej, domaga-|

ryzując się z Largo Caballero. Tej

czym ranny został Józef Pałka. Ata-
kujący cofnęli się. Przy Pałce znale-
ziono pieczątkę posterunku-myśle-

nės, karabin, granaiy Izawiące
EA

Józef Bierszczad, st. post. P. P.
należał do patrolu podkom. Szym-
czyka. Patrolowali: oni lasy koło
Mszany. Niedaleko Pcimia zauwa-
żyli 6 ludzi, 4 z nich uciekło, 2 po-
chwycono, jednym był Lelek a dru-
gim Kolasa.

 

Rewoiucja w Walencji
Socjaliści i anarchiści walczą z komunistami

W. chwili

jnad sytuacją, ale wrzenie rewolucyj-
jne ogarnia okolice Walencji, Ca-
stellon de la Plana, Alicante, Miurcji
i Almerii. Podobno zamieszki miały
wybuchnąć również w Madrycie.

NA FRONCIE BISKAJSKIM
POWSTAŃCY CZYNIĄ POSTĘPY
SALAMANCA 255. Główna

kwatera powstańcza donosi o otwar
ciu atalku wojsk rządwoych na fron-
cie Soria. Na polu walki pozostało
50 zabitych. i

Na froncie biskajskim wojska
powstańcze czynią dalsze postępy.
Zajęto Pagachueta, Urtacoacha, Ga-

|zachód od Pagachueta i na północ
od Yurre. Nieprzyjaciel, wycofując 
WARSZAWA 25.5. O godz. 15

J. K. Wysokość ks. Michał złożył
wizytę pożegnalną P. Prezydentowi
R. P. po czym udał się samochodem
zamkowym na Dworzec Główny.

Wzdłuż trasy, którą przejeżdżał
ks. Michał, ustawiła się szpalerami
młodzież. Na domach wywieszono

jflagi narodowe.
W chwili przyjazdu ks. Michała

Łydzi brzescy otrzymali pieniężne zapomogi
| (WI dniu 24 b. m. bawił w Brześ-
„ciu nad Bugiem naczelny dyrektor
| Jointu na Europę środkową, dr. Ber-
mard Kahan, który wziął udział w

| posiedzeniu żydowskiego komitetu
|ratunkowego. Żydzi brzescy otrzy-
jmali dotychczas od „Jointu“ 2.000
„dolarów, a prócz tego 5.000 dola-
j rów zadeklarował robotniczy ko-
| mitet lżydowski w Nowym Jorku.
| Do dnia wczorajszego rozdzielano
| wśród poszkodowanych jedynie pie-
|niądze, które napłynęły od żydów
z różnych stron Polski. Pieniędzy
tych  Ikomitet pomocy otrzymał
118.000, z czego 8.200 rozdzielono
|wczoraj, a resztę otrzymają żydzi
|brzescy w dniu dzisiejszym.

Kto wygrał
Pierwsze ciągnienie

5,000 zł. — 107276.

10.000 zł. — 136267 146601 193668
191408.

2.000 zł. — 2623 10334 10656
13498 89357 146314 169911 170917.

1.000 zł. — 5254 7076 9381 20023
25035 37041 41919 45433 80128
84354 97501 109432 110646 114805
128874 133118 136701 136980 137047
140153 166528 168408 179917 180463

182675.

 

ray oraz wyniosłości na południowy|

 

Książę rumuński Michał
opuścił Warszawę

nastąpiła wskutekzderzeniasię „chmur,

KIELCE 25.5. Przyczyną strasz-
liwej klęski jaka nawiedziła woj.
kieleckie miało być zderzenie się
dwóch chmur, z których jedna szła
z zachodu a druga ze wschodu. Mo-
ment zderzenia nastąpił w  okoli-
cach Działoszyc, które w jednej
trzeciej legły w gruzach. Potoki wód
stworzyły talk gwałtowną powódź,
że nie było mowy o jakimkolwiek
ratunku, gdyż poziom wody w kilka
minut po zderzeniu się chmur wy

się, pozostawił przeszło 100 zabi-
tych. W! prowincji Leon powstańcy
zajęli pozycje rządowe w. Pena Ubi-
na. Samoloty rządowe o świcie bom-
bardowały Majorkę. Zginęło 14 о-
sób, a 50 jest rannych.

WALKI POD OVIEDO. i
PARYŻ 25.5. Havas donosi zi

Leon (po stronie powstańców): woj-|
ska powstańcze zajęły wczorajma-
syw górski Ubyna na zachód od ko-;
lei Leon—Oviedo. Zdobycie tej po-|
zycji pozwoli na ścisłą dhorwikie |
tej górzystej okolicy, gdzie wojska
rządowe przez cały «czas dokony-'
wały wypadków. Masyw górski był;
|bardzo silnie umocniony przez woj-
ska rządowe, lecz został otoczonyį
przez wojska gen. Mola i zdobyty
po silnym przygotowaniu  artyleryj-
skim.

 
 
orkiestra K. P. W. odegrała hymn
młodzieży rumuńskiej. Ks. Michał w
towarzystwie p. min. Becka udał

się na dolny peron, gdzie przeszedł

przed frontem kompanii honorowej

Szkoły Podchorążych Saperów, a
|następnie wszedł do wagonu. | |

O godz. 15.35 pociągu księcia od-|

jechał do Bukaresztu. .

 

 

 

nosił już kilka metrów ponad zie-

mią. Ogólne zniszczenie jest tak

ogromne, że ludzie, zwiedzający te-

ren dotknięty katastrofą wprost nie

mogą uwierzyć, aby icoś podobnego

mogło się wydarzyć.

OKOŁO 8 MILIONÓW STRAT
KIELCE 25.5. Według prowizo-

rycznych obliczeń nadchodzących z

różnych obszarów woj. kieleckiego,
ogólne straty wynoszą ok. 8 milio-
nów zł. z tego największe straty po-

niósł pow. pińczowski (ok. 3 miln.),
pow. olkuski (ponad 2 miln.), mie-
chowski (około miliona), a pozosta-
łe powiaty jako  stopnicki, sando-
mierski i kielecki również ponad
milion zł.

KIELCE 25,5. Ludność, która po
klęsce pozostała bez dachu nad gło-
wą umieszczono w budynkach szkol

nych i domach, które ocalały. Bry-

gady straży pożarnych wypompy-
wują wodę @ mieszkań i piwnic.

Wiele domów podmytych przez fale
wymaga natychmiastowego remontu.
Niektórych nie da się już uratować. *

Robotnicy na pewnych odcinkach
już przystąpili do pracy nad napra-

wą zburzonych mostów i dróg.

O ZEDO

DROSZKI:

 

Kronika telegraficzna
— We Włocławku wybuchł pożar w

fabryce iarb i lakierów „Nobiles*, Groziło

katostrofalnym wybuchem wskutek nagro-

madzenia łatwopalnych materiałów. Pożar 
{

|
!

Na podkreślenie zasługuje fakt,|
że w posiedzeniu żydowskiego Ко-
mitetu pomocy nie brały udziału ży-
dowskie związki zawodowe. Charak
terystyczne jest również, że z ofiar,
pieniężnych na rzecz poszkodowa-
nych w czasie ostatnich zajść żydów
brzeskich, postanowiono przezna-
czyć część dla żydów ės

Rzemieślnicy i kupcy żydowscy, któ
rzy otrzymali już zapomogi pienięż-

ne, otworzyli już swoie sklepy oraz

warsztaty pracy. Wszystkie piekar-
nie żydowskie w Brześciu są już
czynne.

Pięciu żydów, aresztowanych w
czasie zajść zwolniono z aresztu w.

sobotę 'wieczorem.

na loterii?
Drugie ciągnienie

20.000 zł. — 16902.

30.000 zł, — 122531. i
10.000 zł. — 107141. !

5.000 zł. — 88548 175070. |
2.000 zł. — 13333 32780 35876

56862 77977 90700 111734 118778,

138408 147571 149624.

1.000 zł. — 17450 22836 38628

46417 51888 53436 70410 82462

87166 93543 96075 99727 102986

140707 144034 155910 163579 168261

j168930 178647 192033.

| |
| |

ugaszono, przyczym w akcji ratowniczej

zginął robotnik.

— W Chabarowsku wykonano wyrok

śmierci na 11 kolejarzach, oskarżonych ©

szpiegostwo na rzecz Japonii, dopuszczenie

się aktów sabotażowych na kolejach Da-

lekiego Wschodu, oraz o współudział w 0-

pozycji lewicowej.

— Wczoraj w Saint Denis, po zebraniu,

zorganizowanym przez francuską partię

społeczną, doszło do starcia ze zwolenni-

kami frontu ludowego. Trzech rannych prze

wieziono do szpitala.

—Prof. Piccard wraz ze swym pomoc-

nikiem Cosynsem wczoraj zamierzali doko-

nać lotu eksperymentalnego na swym sta-

rym balonie stratosierycznym. W czasie

przygotowań baoln zapalił się i całkowicie

spłonął. Prof. Piccard i jego pomocnik wy-

szli cało z katastrofy.

— Wczoraj w rocznicę przystąpienia

Włoch do wojny światowej, odbyły się we

wszystkich miastach uroczyste obchody,

które zgodnie z tradycją faszystowską, po-

legały na ceremonii przejścia młodzieży na

wyższe szczeble organizacji faszystowskiej.

Akaa  ACE

Dziś ostatni dzień zapisów na

pielgrzymkę akademicką do Często-

chowy. Zapisy przyjmuje Komitet

pielgrzymkowy w lokalu Bratniej

Pomocy ul. Wielka 24 w godz. od
13—15 i od 19—21.

Pielgrzymka wyruszaz Wilna w

sobotę 29 bm. w godzinach popo-

łudniowych i w niedzielę 30 bm.

rano przyjedzie na Jasną Górę.
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IV miedzynarodówka trockistów
żąda „rewolucji parmanentnej"

Blokada © szkole Guoelbergii
W] poniedziaiek o g. 16-ej stu-;

Kto bliżej nie śledzi rozwoju sto-
sunków politycznych we Francji, te-
mu trudno zrozumieć postępowanie
partii komunistycznej. Oczywiście i
tu, jak wszędzie obowiązuje dyrek-
tywa VII Kongresu Kominternu, na-
kazująca mawiązanie stosunków z
warstwami średnimi, t. zw. drobną
burżuazją i małorolnym chłopem. W.
tej atmosierze należałoby oczekiwać
lojalnej współpracy partii komuni-
stycznej z socjalistycznym rządem
Bluma. Na przeszkodzie: temu stoi
jednak komunistyczna grupa opozy-
cyjna t. zw. trockistów.

Według znawców tego zagadnie-
nia, bynajmniej nie chcących przesa
dzać roli Trockiego, pozostający pod
jego dyrektywami zwolennicy ideo-
logii rewolucyjnej bez zastrzeżeń, są
dziś niemałą siłą i zarówno we Fran
cji i w Hiszpanii zupełnie skutecz-
nie: z wielką przytym śwałtownością
przeciwstawiają się olicjalnej poli-
tyce Moskwy.

Nowy Ikurs polityczny Stalina 0-
kreślany jest przez tych „rdzennych
bolszewików" jako próba nadania
rewolucji październikowej charakte-
ru burżuazyjnego. Kurs ten wywołał

ją hasło „rewolucji permanentnej,
które specjalnie głosi Trocki. Col
przytym najciekawsze, że zwolen:|
jnicy tego hasła są to ludzie prze-|
ważnie młodzi, Na nich właśnie o-|
piera się IV międzynarodėwka. Ko-|
rzystając z młodzieńczego zapału
swych członków, mimo niezbyt du-|
żej liczebności przejawia ona wcale|
silną działalność. s

Nie wydaje się więc przesądzo-|
na opinia, że to właśnie „trockišci“|
podniecają nastroje / rewolucyjne w
Europie, Ameryce, Palestynie, Afry-

pieniach

Błędy
W, związku z książką generała,

Kutrzeby o wyprawie kijowskiej za-
bardzo wielkie miezadowolenie i| mieszcza „Kurier Poznański nastę
liczne wystąpienia z partii francu-| pujące, niewątpliwie autentyczne
skiej i to mie raz ze strony niezwy-| wyjaśnienie:
kle dotąd gorliwych wielbicieli Z,S. „Polityce wschodniej Józefa Pił-
S.R. Przeciw polityce ustępstw i od-| sudskiego przeciwstawiała się, jalk

stępstw, jaką prowadzi Stalin, ci| wiadomo, polityka ówczesnego
„prawowierni” komuniści wystawia-|Związku Ludowo - Narodowego (o-

50-lecie pracy Marii Rodziewiczówny
Zarząd Zjednoczenia Polskich Pi- |lecia pracy literackiej i społecznej

sarzy Katolickich uchwalił wystąpić|znakomitej pisarki i obywatelki Ma-
z inicjatywą urządzenia w: stolicy| rii Rodziewiczówny, Ъ.przewodni-
jesienią r. b. obchodu pięćdziesięcio-| czącej. organizacji pisarzy katolic-

kich im. Piotra Skangi.

Burza gradowa w Wielkopolsce
POZNAŃ. 25.5. Ostatnie inna Gradobicie, jakiego nie pamię-

\

 
 

 

° росгупйу па terenie Wielkopolski |tają tam od 50-ciu lat, wyrządziło
duże spustoszenie, przy czymnie | ogromne szkody w płodach rolnych,
odbyło się bez ofiar w ludziach. sadach owocowych i na drogach.

Że Sremu donoszą, że w Wesz- Z Mogilina donoszą, że i tam
czyczynie od uderzenia pioruna spa |grad wyrządził wielkie szkody.
lito się całe probostwo, w Orkowie|Prócz tego od uderzenia piorunów
piorun zabił kilka osób. spaliły się doszczętnie dwie zagrody

W. okolicy Kiszkowa  towarzy-| rolników.
szył burzy grad wielkości gołębich

Kongres Chrystusa Króla
w Poznaniu

POZNAŃ. 25.5. Na międzynaro- Płocka i Szlagowski z Warszawy.
dowy kongres Chrystusa Króla, któ- — Z zagranicznych dostojników ko-
ry odbędzie się w Poznaniu w czasie ścielnych. zapowiedzieli swój przy-
od 25—29 czerwca r. b, zapowie- jazd iks. kard. Jannitzer z Wiednia,
dzieli swój przyjazd następujący do-| ks. kard. Verdier zParyża, iks. kard.
stoinicy kościelni z kraju: ks, arcyb.| Kaspar z Pragi, ks, biskup Cobben
Sapieha z Krakowa, ks. arcyb. Gall| (Helsingrofs), ks. bisk. KmetkoI

bisk,z Warszawy, ks. arcyb. Twardow- tra — Czechosłowacja), ks. o
azę GRE i ks. aksk Jałbrzy-| Rozman (Lublana — Jugosławia),
kowski z Wilna, dalej ks. ks. biskupi| ks. bisk. obrz. gr. kat. Dionizy Nia-
WŁ. Jasiński z Łodzi, Przeździecki Ž radi (Krizevci — Jugosławia), ks.
Siedlc, Kazimierz Niemira z Pińska,|bisk. Carsky (Koszyce), ks. bisk,
Lorek z Sandomierza, Barba z Prze-| Vojtassak ze Spizu, ks, bisk.Schei-
myśla, Łukomski z Łomży, Kubicki|willer z St. Gallen, apostolski wi-
z Sandomierza, Bukraba z Piūska,|kariusz Rodezji w Afryce Arnoz o-
Tomaka z Przemyśla, Wetmanski z| raz biskup Jass z Rumunii.

AED NTT IRTLOAI ZPR A RITATIE
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"4  Krėl Jerzy wita przedstawicieli obcych ilot

ce Północnej. Szczególnie zaś silna
jest ich akcja we Francji i w stolicy,
Paryżu. „„Ruch rewolucyjny IV mię-
dzynarodówiki mówi jeden ze
znawców tej kwestii — jest więc
faktem dziejowym, który nie omiesz
ka szybiko ujawnić swych skutków”.

Przykład trockizmu uczy nas do-
bitnie, że łkto dał się zaślepić dok-
trynie rewolucji ten zawsze będzie
szukał okazji, by podnieść masy.|
Dla tego to pilnie trzeba śledzić|
wszystkie objawy działalności nie

denci wyższej szkoły im. Wawelber-
ва м Warszawie rozpoczęli bloka-
dę tej uczelni. Blolkada ma przebieg
bardzo spokojny, tak dalece, że wy-
kiady i ćwiczenia odbywały się nor-
malmie do godz. 18-ej.

Blokujący wywiesili transparent
z napisem: „Żądamy honorowania
naszych praw”. Chodzi o to, że mi-
nisterstwo W. R. i O. P. zamierza
w roku przyszłym odebrać uczelni
prawa wyższej szkoły i zamienić ją
na szkołę typu licealnego. Oczywiś-
cie zarządzenie to nie może jednak tylko Moskwy, ale i Trockiego.

bozu narodowego). Według autora
książki Związek Ludowo - Narodo-
wy rozbity był na dwa kierunki: po-
seł Stanisław Grabski był zdecydo-
wanym przeciwnikiem współpracy z
Petlurą oraz stanowczo sprzeciwiał
się udzielaniu pomocy  Ulkrainie w
jakiejkolwiek tormie: drugi kieru-
nek, reprezentowany przez posła
Mariana Seydę, był wyrazem stano-
wiska bardziej umiarkowanego i
komipromisowego.,

Otóż stwierdzić musimy, że w
tym przedstawieniu rzeczy nie ma
nic, coby odpowiadało rzeczywi-
stości. Autor miał widocznie infor-
macje zupełnie błędne.

Najpierw mowy nie było o „roz-
biciu* Związku Ludowo - Narodo-
wego, którego stanowisko było
zwarte, a odbiegał od niego począt-
kowo tylko poseł „Stanisław Grab-
ski.

W. okresie poprzedzającym bez-
pośrednio wyprawę kijpowską, na
jednym z zebrań czynników kierow-
niczych Związku  Ludowo-Narodo-
wego poseł Stanisław Grabski przed
stawił zebranym, że doszedł do po-
rozumienia z Józefem Piłsudskim w
tej płaszczyźnie, że Piłsudski zgodzi
się na inkorporację Wileńszczyzny
do państwa polskiego jako części je-
go integralnej, że za to Związek Lu-
dowo - Narodowy ma się zgodzić na
stworzenie t. zw. „małej Ukrainy" z
atamanem Petlurą na czele. Na ze-
braniu tym wszyscy, włącznie z Ma-
rianem Seydą, przeciwstawili się
stanowczo propozycji Grabskiego,
odrzucając wszelki kompromis.

Gdy następnie z obrad sejmowej
ikomisji spraw. zagranicznych wyni-
10 jasno w sposób ostateczny, do-
kąd zmierza polityka Józefa Piłsud-

 

woswo bół, piaczenie, nobrzmianio aóg, emiękcze
odciski, kióre po tej kqpiolidają cią usvnać, sews?
paznokcłom Przepis ożycio 00 opakoweniu.

Podziękowanie
— Zarząd herbaciarni dla bezrobotn.

inteligencji serdecznie dziękuje  lnstytu-

com i przyjaciciom  „Herbaciarni”, które

pržeslaly łaskawie następujące składki:

Bank Spółdzielczy Kredytowy 2 zł.,

czytelnicy „Dzien. Wil. 46 zł., Konsystorz

Ewangelicko-Reformowany 25 zł,  czytel-

nicy „Słowa' 60 zł., czytelnicy „Dziennika

Wil.' 24 zł, Chrześc. Bank Amtokolski 20
zł, Tow. Popierania Pracy Społecznej im.

Józeła Montwiłła 200 zł, p. Adam Zawadz-

ki egzekutor testamentu ś. p. Wincentego

Januszewskiego na ręce p. Aldony Bułha-

kowej 200 zł, p. Chomiczewski 3 zł., be-,

zimiennie 2 zł., na ręce p. Zdrojewskiej 5

zł., p. J. Tomkiewicz 3 zł, NN. 2 zł., na rę-

ce p. Przesieckiej 5 zł, na ręce p. Biało-
szyckiej 6 zł. 50 gr. p. Stefanja Wołodźko-

wa 5 zł, p. W. $. 20 zł, p. Grynkiewicz

1 zł, p. Popławska 5 zł., Chszczonowicz 1
zł, na ręce p. Muszyńskiej 16 zł. 50 gr., na

ręce p. Skowzgirdowej 5 zł., ks. Małynicz

2 zł, na ręce p. Wojtkiewiczowej 21 zł.,

bezimiennie 3 zł., z puszki u B-ci Jabikow-

skich 7 zł. 18 gr, NN. 5 zł, NN. 2 zł, NN.
3 zł. NN. 8 zł. 60 gr., p. Zdrojewska 3 zł.,

w żadnym wypadku dotyczyć  stu-

 

CHORZY LECZCJE SIĘ W KMKARABUS Silniejsza i skuteczniejsza
w działaniu, niż podobne środki zagraniczne, jest nasza SÓL MORSZYŃSKA lub GORZKA
WODA MORSZYNSKA. Stosuje się w niedomaganiach żołądka, przy zaparciu stolca i cier-

wątroby. ądać w aptekach i składach aptecznych.

ze 1едепау

 

skiego, Marian Seyda, który miał
wówczas na równi z posłem ludow-
cem Janem Dąbskim (dwóch parla-
mentarzystów) wstąpić do minister-
stwa spraw zagranicznych, kierowa-
nego przez ministra Patka, w cha-
rakterze podsekretarza stanu, na
znak protestu odmówił przyjęcia te-
go stanoiwisika.

Trzeba przyznać bezstronnie, że
wikrótce Stanisław Grabski przyłą-
czył się do bezwzględnej opozycji w
sprawie tworzenia „małej Ukrainy”
i wytrwał w niej zdecydowanie do
końca,

Tyle dla sprostowania błędnych
twierdzeń, skoro się je rozpowczech
nia”.

W. ostatnich dniach grudnia r. ub.
w domu Chany Kowarskiej przy ul.
Wingry, zamieszkałym: niemal wy-
łącznie przez żydów, zaszedł drobny
wypadek: w piwnicy jednego z loka-
torów zatliła się szmata wskutek nie
ostrożności nieletniej żydóweczki,
Wydobywający się swąd spalenizny
odrazu zauważono i palącą się szma
tę poprostu zadeptano, nie używając
nawet wody. Zajście: nie wywołało a
ni zbiegowiska, ani zakłócenia spo-
koju mieszkańców domu.

Tymczasem oto „Wilner Radio“w
N-rze z dnia 29.12. 36 zamiešcit sen-
sacyjną wzmiankę o pożarze w do-
mu żydowskim przy: ul. Wingry, po-
dająca, że miała miejsce podpalenia
i wyrażając podejrzenie, że spraw-
cami podpalenia są prawdopodobnie,
dwaj synowie dozorcy, znani antyse|
mic1.

dentów, którzy w roku bieżącym
kończą studia. A jednak w liście,
przyznającym studentom wyższej
szkoły im. Wawelberga praktyki
wakacyjne, potraktowano już obec-
nię tę uczelnię jako szikołę średnią.

Delegacja studentów wyższej
szkoły im. Wawelberga była przy-
jęta w poniedziałek rano przez p.
ministra Świętosławskiego. Po po-
łudniu proklamowano rozpoczęcie
blokady.

Przed uczelnią wystawiono po-
sterunki policyjne. Do żadnych zajść
nie doszło. Żydzi przezornie wyco-
fali się z terenu uczelni, nadesłali
jednak pismo do Bratniej Pomocy,
w którym „solidaryzują się* z akcją
Polaków.

KOMUNIKAT MINISTRA
OŚWIATY

WARSZAWA 25.5. W związku
z podanymi przez prasę warszawską
wiadomości, iż państwowa Wyższa
Szkoła Budowy Maszyn i Elektro-
techniki im. K. Wawelberga i S.
Rotwanda w Warszawie została za-
liczona do szkół zawodowych stop-
nia licealnego oraz, że zostały jej
odebrane prawa szkół akademic-
kich, ministerstwo W. R. i O. P.
wyjaśnia, że wiadomości te są nie-
zgodne z prawdą.

Prawa szkół akademickich szkole
tej odebrane być nie mogły, gdyż
praw tych wspomniana szkoła nie
ma i nigdy nie miała.

UE
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Redaktor „Wilner.; Radio" przed sądem
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Oskarżył niewinnych”ludziz.-
mó. 63

rodzaju, z gruntu fałszywa i zawiera
jąca wiadomości niepokojące, stano-
wi czyn przestępny z art. 170 K.K,
redaktor oidpowiedzialny „Wilner
Radio“, p. Lejba Rom, zasiadł na ła-
wie oskarżonych w Sądzie  Grodz-
kim.
Zarówno w toku dochodzenia, jak

i przewodu sądowego zostało stwier
dzone, że żadnego pożaru w domu
Chany Kowarskiej nie było, a tym-
bardziej nie mogło być mowy o u-
myślnym podpaleniu, zwłaszcza
przez synów dozorcy, którzy swym
zachowaniem się nie dawali powodu
do żadnych skarg ze strony lokato-
rów.

Lejba Rom, tłumaczył się dwu-
dniową nieobecnością w redakcji i
zwalał winę na reportera, który tę
wiadomość zamieścił,

Wyrok: tydzień aresztu i 100 zł. Wobec tego, że wzmianka tego

Niesamowite rzeczy działy się od
dłuższego czasu na cmetarzu wiej-
skim koło wsi Polaniszki, gm, mic-
kuńskiej: oto poczęły ginąć krzyże,
wyrywane z mogił nieznaną ręką.

Kto, kiedy: i jak — nie ustalono,
stwierdzono tylko, że na przyległej
do cmentarza łące często znajdowa-|
no ślady ogniska z miedopalonymii
szcząllkami krzyżów. Po wsi zaczęły|

yć pogloski, że jest to dziełem |
mieszkańca tej wsi Mikołaja Orłow-
skiego, znanego „samogoniarza', któ
ry: przyległą do cmentarza łąkę о-
brał za teren swej zakazanej „wy
twórczości, odbywającej się w po-
rze nocnej,

Cierpliwość wieśniaków w Poia-
niszkach wreszcie wyczarpała się,
gdy pewneżo ranika zauważyli brak
bramy cmentarnej, a w szczątkach

Konferencja prasowa
W dniu wczorajszym w godzinach

popoludniowych odbyła się w Roz-
głośni Wileńskiej Polskiego Radia
konferencja przybyłego z Warsza-
wy Dyrektora Naczelnego P. R. p.
Starzyńskiego z przedstawicielami
prasy wileńskiej.

Dyr Iktor Starzyński omówił ob-
szernie jplany inwestycyjne Polskie-
go Radia, jak również plany progra-|
mowe w sezonie letnim. Szczegóło-|
wo omówili program Rozgłośni Wi-

    

|

 

  p. Chomiczewska 3 zł, T.O.D, 3 zł, T.O.D,!
3 zł, |

leńskiej dyr. Petry oraz kierownik
programów p, Łopalewski,

 

grzywny. (mik).

Palił krzyże cmentarne
przy pędzeniu samogonu

ogniska na łące znaleźli niedopaiki
sztachetek, pomalowanych na czar-
no i niewątpliwie pochodzących z tej
że bramy.

Podczas _ rozprawy w Sądzie
Grodzkim Orłowski odpowiadał je-
dynie za kradzież bramy cmentarnej
oraz dwóch wiader z zagrody sąsia-
da. Niszczenie przez zwyrodnialca
kizyżów zostało ujawnione dopiero
w trakcie przewodu sądowego, prze
to nie mogło być objęte aktem oskar
żenia.

Za oba przestępstwa Orłowski
został skazany na 6 miesięcy wię-
zienia. Fóprzednio za pędzenie samo
gonu dostał 5 miesięcy aresztu, zaś
nowoujawnione świętokradztwo bę-
dzie przedmiotem nowego dochodze
nia i późniejszej rozprawy sądowej.

(mik

ь „ ° į a

w Wileńskiem Radio
Wi ożywionej dyskusji zabierali

głos: red. Leczycki, dyr. Lewen,
red. Dangel, red. Maśliński i inni.

(mtr.)

PRZERIZZROCKZDBA MEORYDA DA

Otiary
złożone w admin. Dzien. Wil.*

Na pielgrzymkę akademicką na Jasną

Górę—Narodowa Organizacja Kobiet 25 zł,

-



„BRACIA”
I ICH -POZYCJA
Dwaj przedstawiciele lóż masoń-

skich w Stanach Zjednoczonych, pp.

Cowels i Braun odwiedzili w końcu

ubiegłego roku loże rytuału szkoc-

kiego w różnych krajach Europy.

Podawaliśmy już za „Revue Inier-

nationale des Societės Secrėtes“ opis

pobytu tych dygnitarzy masońskich

w Polsce, powitanie ich na dworcu

warszawskim przez „wielkiego ko-

mandora* masońskiego, Stanisława

Stempowskiego i „wielkiego sekre-

tarza” Zbigniewa Skokowskiego о-

raz w krakowskiej loży „Kopernik“

przez „brata” Gliwica.

„Najwyższa rada Polski" podejmo-

wała gości w gmachu, „w którym

mieści się państwowa dyrekcja la-

sów”, co — zdaniem „The New

'Age" — znamionuje postęp, jakiego

dokonała masoneria w Polsce, „śdyż

w latach poprzednich takie zebrania

mogły się odbywać jedynie w miesz-

kaniach prywatnych braci masoń-

skich”.
informacje te są bardzo charakte-

rystyczne. Jak wiadomo, masoneria

w Polsce jest stowarzyszeniem  taj-

mym, nie zalegalizowanym przez

władze. Mimo to jej uroczystości, iak

wyrika z przytoczonego opisu, od-
bywają się w gmachu urzędu pań-

siwowego

Biedne „dzieci wdowy” muszą się

krvć w lasach państwowych, gdyż

„wrogość antysemitów — jak czyta-

my w omawianej informacji — zmu-

siła „braci” de poniechania zamiaru

zbudowania w Warszawie własnej

świątyni. 7%

Bidene „dzieci Wdowy” muszą się
tylko w lasach państwowych. Jeśli

bowie:1 do masonerii w Polsce na-

leżą, obok innych, byli ministrowie

i ambasadorowie, to przeszukanie

pozostałych $machów państwowych

wykazałoby nie jedną jeszcze kry-

jówkę tego „czcigodnego” stowa-

rzyszenia.

Nie może być zresztą inaczej.

Ktokolwiek uważnie bada nasze sto-
sunki ,ten musi stwierdzić, że pod

różnymi pozorami, pod przykrywka-

mi różnych „ideologii* i różnych sy-

stemów _ politycznych, masoneria

krzewi się w Polsce b. szybko, zaj-

mując wpływowe stanowiska w na-

szym życiu publicznym.

Atak masonerii na Polskę prowa-

dzony jest systematycznie i plano-

wo. Począwszy od wychowania dzie-

ci i młodzieży, prowadzonego w myśl

wskazania konwentu W. Wschodu,

że „idea ojczyzny, zwłaszcza w rozu-

mieniu dzisiejszym, musi być znisz-

czona w umysłach dzieci”, po przez

ośrodki formujące pojęcia i poglądy

społeczeństwa starszego „odbywa się

akcja, zmierzająca do ogłupiania, do

rozkładania tradycyjnej więzi moral-

nej i niszczenia zdrowego instynktu

narodowego.

Masoneria jest najszkodliwszym, a

zarazem najskuteczniejszym  narzę-

dziem światowej polityki żydostwa.

Przy całej swej giętkości w  poję-

ciach i dążeniach, nigdy nie zapomi-

na oma o tym swoim przeznaczeniu.

Gdyby który z działaczy wolnomu-

larskich o tym zapomniał, zawsze się

znajdzie instancja, która mu we wła-

ściwym czasie o tym obowiązku w

sposób stanowczy przypomni. Dlate-

$0 też nie należy brać zbyt na serio
nagłych nawróceń masonów na an-

tysemityzm i nacjonalizm, szczegól-

nie jeśli towarzyszy temu próba

wprowadzania „poprawek” do ideo-

logii i polityki narodowej.

„Nieraz się mówi, że wśród nasonów,

szczególnie w okresie naszych walk

o niepodległość, znajdowało się wie-

lu szczerych patriotów. Istotnie, ta-

kie wypadki zdarzały się niejedno-

krotnie, przybierając często nawet
formy pewnej masowości. Masoneria

je tolerowała... do czasu. Jak ie-

dnak sekta ta zapatruje się na owe

zjawisko, najlepiej wyjaśniają jej o-

ficjalne uchwały: ,

Masoneria jest powszechna, to też
idea ojczyzny jest dla masona zale- 
 

WKŁADY i LOKAGY
na ksigžeczki wk'24kowe imienne i na okaziciela przyjmuje

POLSKI BANK KOMUNALN

 

Spólka
Aktyina

warszawa, Plac Napolena Nr. 7 (gmach wiasmy)

Bank założony w roku 1919, liczy 515 akcjonariuszów, w tym 209 miast, 180 powiatów,

gmin i związków specjalnych oraz 126 Komunalnych Kas Oszczędności.

wykonujeBANK zlecenia giełdowe, inkasowe i
w kraju i za granicą: załatwia wszelkie czynności

Tajemnica widadów zastrzeżona.

pezekacowe WYNAJMUJE * *Swóm KASETKI
Korzystne warunki.

 

Dzień wczorajszy był pod znakiem
powodzi nowych wersyj o zamierze-
niach władz brytyjskich wobec Pale-
styny.

Żydowska Agencja _Telegraficzna
przynosi z Palestyny i Egiptu wiado-
mości ze źródeł arabskich o rzeko -
mych modylikacjach w planie „kanto-

nizacji" Palestyny. Wiadomości te
brzmią dość sprzecznie, wspólne jed-
nak jest w nich to, że w postanowie-
niu, już rzekomo powziętym, podziału
Palestyny na dwa kantony, zaszły ja-
kieś zmiany.

Równocześnie z Londynu nadcho-
dzi wiadomość o rewelacjach tygodni
ka „Sunday Dispatch”, według któ-
rych plan kantonizacji został porzu -

cony i zastąpiony planem całkiem od
miennym.
Według streszczenia londyńskiego

korespondenta „Kuriera Warszaw-
: skiego":

„Według „Sunday Dispatch” plan

przewiduje likwidację mandatu angiel

skiegę nad Palestyną i utworzenie z

Palestyny 7-go dominionu imperium

brytyjskiego, którego rząd centralny

byłby odpowiedzialny za cła, komuni-

kację, bezpieczeństwo, sprawy finan-

sowe, imigracyjne i agrarne. Poza

tym zorganizowane byłyby oddzielne

gminy arabskie i żydowskie, z któ-

rych każda posiadałaby pełny samo-

 

 
00000—

Książę Michał rumuński. |

rząd, czyli, że gmina żydowska rządzo
na byłaby przez żydów, a arabska
przez Arabów.
Sprawa imigracyjna byłaby uregulo

wana w ten sposób, że ostateczny sto-
sunek liczbowy ludności żydowskiej
do arabskiej byłby ustalony z góry i
według niego określany byłby corocz-
nie kontyngent imigracyjny. Obecny
skład ludnościowy, w którym propor-
cja ludności żydowskiej do arabskiej
wynosi 1 do 4 byłby zmieniony na ko-
rzyść Żydów prawdopodobnie na 2 do
1. Nowe dominium dopuszczone zosta-
łoby na członka Ligi Narodów zaś ob-
rona kraju byłaby powierzona garni-
zonowi angielskiemu, który pozostal-
by w Palestynie przez pewien okres

lat“.

W streszczeniu tym, być może w
wyniku zniekształceń zecerskich, lub
telegraficznych, zawarty jest oczywi
sty błąd. Stosunek ludności żydow:*
skiej do arabskiej wynosi obecnie w

Palestynie nie 1 do 4, lecz 1 do 2

wzgl. do 2 i pół. Z drugiej jednak
strony, również i informacja O za-
mieszczonym podwyższeniu tego sto

sunku do cyfr 2 do 1, czyli zrobienia

z Żydów znacznej większości w Pale:
stynie (66 proc.), a z Arabów wyraź-
nej mniejszości (33 proc.], nie brzmi

prawdopodobnie. Jest w tym jakieś

nieporozumienie. Zapewne chodzi o

 

przybył do Warszawy | ч
(W poniedziałek o godz. 9 min. 03

pociągiem berlińskim przybył do

Warszawy J. K. Wysokość Książę Mi

chał rumuński, wielki wojewoda Alba

Julii. Na dworcu zgromadzili się ce-

lem powitania Jego Królewskiej Wy-

sokości p. minister spraw zagranicz-

nych Beck w imieniu P. Prezydenta

R. P., podsekretarz stanu w minister-

stwie spr. zagr. Szembek, pierwszy

wiceminister spraw wojskowych gen.

Głuchowski, poseł rumuński Zamfire-

scu, poseł R. P. w Bukareszcie Arci-

szewski, szef gabinetu wojskowego

Pana Prezydenta R. P. gen. Schally,

dyrektor protokółu dyplomatyczinego

M. S. Z. Romer, generałowie: Regul-

ski, Cehak, Ołszyna - Wilczyński i

inni.
Na przyjęcie Dostojnego Gościa

dworzec udekorowano flagami o bar-

wach rumuńskich i polskich. Na pe-
ronie dworca ustawiła się kompania

honorowa szkoły podchorążych, sape

rów z choragwią i orkiestrą, przed
dworcem kompania honorowa Związ-
ku strzeleckiego i drużyna honorowa

harcerstwa z orkiestrą. Na schodach

dworca i wzdłuż trasy, którą miał

przejeżdżać Jego Królewska Wyso-

kość Książe Michał, w Alejach Jero-

zolimskich, na Nowym Świecie i Kra-
kowskim Przedmieściu szpaler two-
rzyły organizacje młodzieży.
W chwili, gdy pociąg zatrzymał się

na dworcu warszawskim, orkiestra

odegrała hymn narodowy rumuński.

Po przywitaniu się z dostojnikami

państwowymi i wojskowymi Książę

Michał przeszedł przed frontem kom-

panii honorowej wojska. Po uroczy-
stości powitania Jego Królewska Wy-
sokość Książę Michał odjechał w to-
warzystwie gen. Schally'ego na Za-
mek Królewski, gdzie zamieszka jako
gość P. Prezydenta R. P.

Jego Królewskiej Wysokości towa-
rzyszy w podróży komandor Preda
Fundateanu, od Berlina zaś przydzie-
lony został do J. K. Wysokości płk.
dypł. Ludwig. „SA

!
  

 

Bunt na rządowym
statku hiszpańskim
MEKSYK, 24.5. Agencja Havasa

donosi, że na rządowym statku hisz-

pańskim „Motomar*, stojącym na

kotwicy w porcie Vera Gruz, wybuchł

bunt załogi. Ambasada hiszpańska w

Paryżu oświadczyła, iż nic jej o tym

incydencie nie wiadomo.

@лЕЛЕ ННОсЫСоВЕСЦЕО PRТЕЫО DZTDCIZRPDKWE, URWOZIZKA

dwie stadium przejściowym; jest on

patriotą, dopóki ojczyzna się two-

rzy, staje się zaś obywatelem świata

z chwilą, gdy ojczyzna stanie się rze-

czywistością” (Konwent W. Loży
1929 r., str. 79). Takie stanowisko

wyjaśnia między innymi przynalež-
ność wielu masonów do obozu „nie-
podległościowego”, a zarazem dal-

szą ewolucję tego obozu.
Wzmożona działalność masonerii

w Polsce nakazuje zdecydowaną z

mia walkę. Walka ta musi być

wszechstronna i powszechna. - Trze-

ba się bronić przed tą ciemną siłą,

której zwycięstwo wydałoby Polskę 
w ręce obce, zniszczyłoby moralnie

naród i uczyniłoby z kraju powolne

narzędzie spisku światowego.

Obrona ta musi być energiczna i

stanowcza. Chociaż, bowiem, w Pal-

sce masonów jest mniej niż w innych

krajach, to jednak „pozycja osobista

tych „braci“ — jak twierdzi cytowa-

ne przez nas pismo — sama przez się
tłumaczy, dlaczego 400 ludzi, należą-

cych do 11 lóż, wywiera taki wpływ

w kraju”,

Szukajmy ich przeto nie tylko w
gmachu dyrekcji lasów pańsiwo-
wychl | ”  

Nowe pogloski o podziale Palestyny
znaczne podwyższenie odsetka Żydów

w Palestynie — ale cyfry nie są po-
dane ściśle.
W stosunku do planu „kantonizacji“

projekt, referowany przez „Sunday

Dispatch“ jest mniej dla Żydów ko-

rzystny. Np. niema w nim mowy o

rozszerzeniu Palestyny o Transjorda

nię, ani o państwowej samodzielności

Żydów na części terytorium Palesty-

ny z jej wszystkimi konsekwencjami

(zbrojenia; wolna immigracja). Jeśli

jednak porównywać ten projekt nie z

projektem kantonizacji, ale ze sta-

nem obecnym, należy go również u-
znać dla Żydów korzystny.

Przynosi on mianowicie perspekty-

wę znacznego wzmożenia immigracji

żydowskiej i podwyższenia odsetka

| żydów (po osiągnięciu tego podwyż -
szonego odsetka możnaby rozpocząć

walkę o podwyższenie dalsze...), oraz

rozległy samorząd poszczególnych

gmin, posiadających większość żydow

ską.
P SA iaa

Za wiele gorliwości
Nieznany współpracownik „Ro -

botnika' skarży się, że
„podczas endeckiego pochodu w

dniu 3 maja w Łodzi, z tłumu demon-

strujacych „narodowców' padały grom
kie okrzyki: „Śmierć Żydom!”, „Śmierć
socjalistom!”, przyczym wraz ze sło-
wem „śmierć wykrzykiwano nawet
nazwiska znanych na gruncie łódzkim
działaczy PPS. Mimo, że to nawoły-
wanie do zbrodni odbywało się jaw-
mie, publicznie, w biały dzień „wol
tłumów spacerujących po ulicach wiel
kiego miasta, — nikt z uczestników po
chodu ani z jego organizatorów nie
został pociągnięty do odpowiedzial-
mości .

Nieznanemu, dobrowolnemu współ
pracownikowi policji przypominamy,

że w każdym pochodzie Frontu Lu-
dowego w Paryżu socjaliści wołają:
„Rocgue na szubienicę!“ — i 2е
jeszcze p. Leon Blum nie pociągnął
nikogo do odpowiedzialności za to
nawoływanie do zbrodni.
Może nicznanemu ochotnikowi na

| posadę denuncjanta opowie p. Cza-
piński, jak to w przedwojennym Kra
kowie za heroicznych czasów P. P.
S. D. socjaliści wołali w pochodach
nie tylko: „Na hak' i „Na szubieni-
cę' pod adresem polityków z Koła
Polskiego, ale i w skandowanych o-
krzykach umieszczali _ premiera
Gautsch'a w pewnej części ludzkie-
$o ciała, gdzie premier c, k. monar-
chii absolutnie znaleźć się nie po-
winien i zresztą — znaleźćby się nie
mol Jednak uszte im to bezkarnie.

Mniej gorliwości byłoby zatem w
„Robotniku* więcej na miejscu.
Zwłaszcza gdy 1 maja socjaliści gro-
żą śmiercią faszystom wszystkich
kontynentów.  
 

 

 

Naprawiacki „Nowy Kurier“
Poznaniu przypomina czasy Bloku
Bezpartyjnego, kiedy to inseraty ko-
morników i przedsiębiorstw pań-
stwowych były za pośrednictwem
PAT-a przydzielane wyłącznie dzien
nikom prorządowym. Pismo poznań-
skie dodaje:

/ „Rzecz sama w sobie nie wymagała
osobnych tłumaczeń: zleceniami rzą-
dowymi nie zamierzano subwencjono-
wać prasę, widzącą swe zadanie w
zwalczaniu rządu. Dzisiaj opisany wy-
zl. stan rzeczy należy do przeszło-

Dziwne, że „Nowy Kurier" uznaje
opisaną praktykę za coś, co się samo
przez się rozumie. Inserat nie powi-
nien być uważany za subwencję, ale
za transakcję handlową. Tak go też
traktują dzisiaj te państwowe przed-
siębiorstwa (np. P.K.O.), które inse-
ratami posługiwać się muszą i któ-
rym one przynoszą korzyści handlo-
we, Co się zaś tyczy inseratów-sub-
wencyj, np. (przypuszczalnie) insera-
tów Banku Gospodarstwa Krajowe-
$0 w organie Legionu Młodych lub
(także przypuszczalnie)  ogloszei

|

 

w | Skarbofermu w organie ZZZ., to in-
seraty takie poprostu powinny być—
zakazane.

Czy ów stan rzeczy z inseratami-
subwencjami należy już do  prze-
szłości? Oczywiście, nie. „Nowy Ku-
rier' twierdzi, że

„mamy dzisiaj dzienniki, które za-
jadle zwalczają ministrów Kwiatkow-
skiego, Šwietoslawskiego i Poniatow-
skieśo i subwencjonowane są przez
rząd na zasadzie ostatniej woli B. B.
W. R.”
Mowa tu o prasie konserwatyw-

nej, ktėrą „Nowy Kurier“ chciałby
wywłaszczyć z rządowych insera-
tów. й:
Ten spór o koryto inseratowe wy-

stawia prasie sinacyjnej niewesołe
świadectwo. Co za przykry widok
patrzeć na dziennikarzy, apostrofu-
jących rząd okrzykiem: Odbierzcie
inseraty „Slowu“ i „Dzienniko vi Po-
znańskiemu”, bo te zwalczają wa-
szych ministrów!
— I dajcie je tym, którzy rząd po-

pierają — brzmi niedopowiedziany
koniec tej apostrofy.... «

LN
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Państwo w okowach masonerii
Obóz narodowy wielokrotnie pod zależy od ilości i dobrej woli jej jaknajżywszą działalność, wstępując

nosił konieczność wszechstronnego członków* — mówi obłudnie kon-i działając w nich tak, by prowadzić
wyzwolenia życia państwowego z za went (t. j. ogólne zgromadzenie de- je dla urzeczywistnienia celów prak.
leżności od obcych wpływów.
wpływy te ogarnęty wiele dziedzin.

W, szczególności ad! dawna ugi- |
па się pod wpływami obcymi nasze
życie gospodarcze. Od poszczegól-
nej drobnej wioski, gdzie żeruje Szio
ma, aż do maywyższych więzów g0-
spodarczych, działa jakaś „reika“,
która pilnuje wytrwale i konsek-
wentnie, aby soki życia gospodar-
czego naszego kraju nie sziy. calko-
wicie na podtrzymanie organizmu
polskiego, ale żywiły — jak ciaio
ludzikie piuskwę—obcych organizm.

Mało tego, dopiero znajomość
ikulisów odsiania nam przyczyny na-
szych truaności międzynarodowych
na polu gospodarczym, oraz oświetla
kierunki poszczególnych ruchów.
MWskazywano już niejeanokrotnie, że
maczają w tym ręce dwie potęgi mię
dzynarodowe, zresztą ściśle ze sobą:
związane: żydzi i masoneria.

Swieżo wyszła w polskim tłuma-|
czeniu dr. K. M. Morawskiego, znaw
©y związków tajemniczych, książka
A. G. Michel'a p .t. „Państwo w o-
kowach masonerii',*)

Dzieło to gorąco doradzamy prze
studiować, bo maluje ono na podsiia-

 
зету,

| się przeciwstawić podobną organiza

Wielkiego Wschodu 'w r. 1937.
— „Obowiązkiem masonerii jest

oświecać braci o swoich potrzebach
gdyż oczekiują oni od niej wskazó-
|wek orientacyjnych do swego dzia-
iłania”ania“,

A dalej j. n.:
— „Wszyscy wy, Bracia, moi, wy.

prowadziliście z systemów  socjali-
stycznych wnioski do zastosowania
w prakitylce“.
— „Miusimy mieć większość, że-

by doprowadzić do tryumfu naszych
zamiarów”.

Przedstawiwszy dalej grozę orga
nizacji politycznej, na kształt nowe-
go feudalizmu, konwent 1930 r. daje
wskazówikę do jakiego celu masone-
ria ma dążyć:

„Lej przygotowującej się ongani-
zacji, której przeszkodzić mie mo-

musimy. zaraz starać

cję, organizację pracy. —Мазопега
susi niezwłocznie starać się ją przy
gotować”...

Ma ona łączność pracowników u
mysłowych i fizycznych przeciw ka-
pitalizmowi. ;

Jaką drogą?

A legatėw wszystkich Lėž Obrzadiku) | tycznych, natchnionych ideałem so-
! cjalistycznym”. (Konwent W. Wsch.,
1930 r., str. 153—4),
— „Gdy masa będzie mogła z po

wagą stawiać swoje żądania, ustali
się równowaga pomiędzy przedsta-
wicielstwem oligarchii — z jednej
a demokracji — z drugiejstrony”.

„Zapominając o naszym  pocho-
dzeniu, może z lekka burżuazyjnym,
chcielibyśmy, żeby masoneria dąży-
ła do tych celów republikańskich
(wzywając do organizacji przedsta-
wicielstwa czynników _gospodar-
czych)!

Pracę trzeba prowadzić z dwóch
stron; należy zmieniać ducha ludz-
kiego i mechanizm społeczny.

Są dwie „szkoły”: jedni chcie-
liby z początku przekształcić umy-
sły, a inni uważają, że naprzód trze-
ba naprawić mechanizm, by dać
wszyśiikim czas i chęć do spekulacji
myślowej.
sprawę kompromisowo: działać rów.
nolegle. Oto zalecenie konwentu.
1930 r.:

"Talk więc, dla przygotowania
nadejścia tej socjalistycznej ludzkoś

Postanowiono załatwić: ci — w majszerszym znaczeniu tego
słowa — co jak oświadczyliście, jest)

 

Wiosenne upały w Stanach aż. spowodowały liczne pożary
leśne,

<-

Ścim I spra
 

v emerytalne
T..zw. dekret emerytalny z li-W. dniu 21 b. m. złożono wSej- |

dążeniem waszym — trzeba będzie mie następującą interpelację w spra stopada 1935 roku, brzmi interpela-
jednocześnie udoskonalić umysły i wie pominięcia w programiesesji cja, odbierający emerytom prawa
zreformować życie społeczne. Boladw ziaa Sejmu i Senatu spra-| nabyte i dzielący ich na emerytów115)", wy emerytalnej. polskich i zaborczych wywołał wiel-

kie rozgoryczenie wśród tysiącznych
rzesz emerytów i wśród społeczeń-
stwa i spowodował starania emery-
tów i posłów o jego zmianę. Wyra-
zem tych starań był projekt posła
Ostafina, uzgodniony z Minister-
stwem Skarbu, a wniesiony do Sej-

wie obłitego materiału, cytowanego
z wielu źródeł, nie tylko drogi, jaki-
mi masoneria znieprawiała duszę
francuską, ale odsłania też metody,
które używane są przez masonerię
do opanowania kierownictwa zjawi-
skami gospodarczymi.

Słusznie w przedmowie swej tłu-
racz mówi:

„Śledząc Ikarty książki Michel'a,

„Należy więc, moim zdaniem, by
masoni z począłku starali się w or-
ganizaciach wzajemnej pomocy, syn-
dykkalnych i spółdzielczych rozwijać

Bezprzykładńe metodo wniki z adwokatem Kowalskim
Oszczerstwo—broń „czerwonej”* prasy—zwróciło się przeciw

 

 

mówiące o Francji współczesnej, my
śleliśmy oczywiście 0 współczesnej
Polsce. Te same arterie, którymi
skażona krew masońska podsyca ni-
by to, a w rzeczywistości truje orga
nizm starej.i szlachetnej Frangji „stu
żyć mają jako rezerwuaryi dla dołko-
nania transfuzji w młodszy nasz pań-
"stwowy organizm”.
Ograniczając się "wyłącznie do dzie

dziny gospodarczej, zacytuję tutaj
kilka przykłaaów, świadczących o
drogach, jakimi chadza akcja ma-
sońska na polu gospodarczym.

Podobieństwo haseł i argumenta-
cji, wysuwanych wielokrotnie na
gruncie polskim przez rzekomo apo-
lityczne, a nawet czasami ubrane w
szatę „marodową”, instytucye społecz
ne i gospodarcze, wskazują na źród-
ło ich pochodzenia od masonerii.

Masoneria działa na masy z u-
krycia, organizuje armię pracy, któ-
ra ma być trzonem natarcia, służą-
cego dla _ urzeczywistnienia jej
planów.

— „Masoneria jest stowarzysze-
niem demokratycznym, którego siła

*) A, G. Michel. „Państwo w okowach
masonerii”, Tłum. Dr. K. M. Morawski, Ksie

„Warsz. Dzien. Narod,” pisze:
Adw. Kazimierz Kowalski z Ło-

dzi, będący ostatnio przedmiotem
bezprzyktadnej i przez całą polską
opinię publiczną potępionej napaści
ze strony |komisarskiego prezyden-
ta Warszawy, p. Starzyńskiego, któ-
ry zagroził mu Berezą i zorganizo-
wał przeciw niemu znaną nagankę
na Zjeździe Miast — stał się znów
ołiarą napaści obozu sanacyjnego,
jeszcze bardziej oburzających niż
poprzednie.

Mianowicie w prasie „czerwo-
nej' w Warszawie ukazała się wia-
domość — w niektórych pismach,
np. w „Dzień Dobry, zamieszczona
pod olbrzymim tytułem na pierw-
szej stronicy. prawie na całą szero-
kość kolumny, zatytułowana:
Aresztowano adwokata Kowalskie-
$0 pod zarzutem przywłaszczenia.

JWiadomość ta, którą dla uwy-
datnienia metod sanacyjnych poda-
jemy tu w całości, brzmi jak nastę-

puje:
„W Łodzi aresztowany został i osa-

dzony w. więzieniu czołowy przywódca
„narodowców*, adw. Kowalski. garnia i Drukarnia Katolicka w Katowicach

 

Armada © szyliu bojowym
Portsmouth, 20 maja.

Na zatoce dzielącej wyspę Wight |
od lącu angielskiego spoczywa od raj
na mgła. Ale: dzień wstał pogodny,
talk, iż rewia morska floty, brytyskiej
która stanowi koniec tygodnia koro
nacyjnego, zapowiada się dobrze.

Lepiej w każdym razie niż wczo-
rajszy pochód do ratusza, Guildhal-
lu, Bo deszcz lał jak z cebra i za-
miast w ikarocach, jechali wszyscy w
samochodach. Nawet z tej racji zro-
biono wyrwę w ceremoniale, bo od-
stąpiono od tradycji, że król składa
u bram „City“ miecz w dowód swej
uległości dla praw miejskich. Wyż-
szy autorytet zwyciężył: bóstwo nie

pogody.
Ale dziś udobruchał widać, Nep-

tun swego kapryśnego kolegę, Apol-
lina, bo promienie słońca przedarły
się przez poranną mgłę, zanim po-
ciąg, wiozący z Londynu gości ad-
miralicji na rewię, wtoczył się na
dworzec morski Portsmouth.

Powitania, flagi, złote galony mor
skich attachć 1 oficerów—i już od-
dala się motorówka na pełne morze,
gdzie na zachód rozlewa się zatoka
ku Southapton, podczas, gdy hory-
zont przesłanie wyspa Wight. Morze
spokojne jak tafla jeziora, — idealne
warunki dla parady,

Już też niebawem wynurza się
pierwsza linia zakotwiczonych z da-

Aresztowanie nastąpiło po przeprowa-

las statków przesłania całkowicie
widok na morze,

Dopiero przy 'pomocy planu zo-
rientować się można w właściwych
rozmiarach zgromadzonej floty i do-
szukać się systemu w rozmieszcze-
niu jednostek wojennych.

Wyobraźmy więc sobie obszar
wody, równający się mniejwięcej od-
ległości między Gdynią i Helem i na
kreśliwszy na wodzie kilkanaście ró
wnoległych linij, ustawmy w kolej-
nym porządku statki, łącząc je w gru
py stosownie do gatunku broni. Zmie
ści się tedy do 13 okrętńw wojen-
nych wiizelkiego typu, przy czym to
jądro, floty otoczone jest z wszyst-
kich czterech stron przez nie mniej
liczną flotę handlową. Wiele potęż-
nych transatlantyków, dziesiątki pry
watnych jachtów luksusowych, okrę
ty pasażerskie reprezentujące linie
do  lndyj, Australii i Dalekiego
Wschodu, wreszcie niezliczone
mniejsze statki przybrzeżne i rybac
kie — wszystko to daje niezmiernie
barwną ramę dla owych szarych
cielsk ze stali w pośrodku.

Mamy przede wszystkim całą flo
tę metropolitalną Anglii, „Home
Fleet“, wśród niej wiele znanych ci-
krętów wojennych, które mają siwo-
ją kartę w dziejach marynarki angiel
skiej. Dwa olbrzymy nowoczesne
„Nelson“ i Rodney“, każdy po 34 ty-
siące ton, o potężnych wieżach bo- la okrętów wojennych. Gdy się zbli

żyć, jest ich coraz więcej, wszystko
powoli gmatwa się w mieszaninie
kominów, masztów i tulowi i niekoń|
dzący się ani w lewo ani w prawo!

jowych i potrójnych 'działach 16-ka-
librowych, przywodzą w pamięci sta
re tradycje armady. Należą dziś one
|do najlepszych statków marynarki

 

autorom ohydnej insynuacji
dzeniu rewizji i opieczętowaniu ksiąg, no-
tatek i dokumentów w mieszkaniu i kan-
celarii adwokata.

Adw. Kowalski stoi pod zarzutem
przywłaszczenia pieniędzy osób prywat-

nych lub organizacyj, w których zajmował
kierownicze stanowisko.

M. in. dotyczy to również działalności
wydawniczej Kowalskiego, a zwłaszcza
metod , stosowanych w piśmie „Głos Na-
rodu”, wychodzącym w Łodzi.

Poza tym adw. Kowalski organizował
w czerwcu wycieczkę do Gdyni na Święto

Morza. 5

Ponieważ władze otrzymały wiado-
mość, że wycieczka w ostatniej chwili ma
być odwołana — co mogło narazić na stra-

tę lub przywłaszczenie zaliczek, wpłaco-

nych przez uczestników — brygada fał-
szersko zainteresawała się tą sprawą i adw.
Kowalskiego aresztowano.

Równocześnie z adw, Kowalskim 5sa-
dzono w areszcie redaktora łódzkiego
„Głosu Narodu” (nie mającego nic wspól-

|nego z wydawnictwem codziennym) Ко-
| gowskiego — oraz kilku innych członków
stronnictwa „narodowego”.

| Nie potrzeba oczywiście wyja-
śniać, że cała wiadomość jest w od-

 
angielskiej, którym powierzone jest
pilnowanie brzegów Albionu. Do gru
py! „okrętów macierzystych' należą
też dwa monstrualne pokładowce
dla hydroplanów, istne machiny sie-
jące postrach, z których jedna —
„Courageous“ — o kominie zabaw-
nie prizyczepionym z boku, by poz-
walał na pełne wyzyskanie lotniska
dla wzlotów, drugi — „Furious* —
całkiem bez komina — oba mieszczą
ce w swych kadłubach niemałą es-
kadrę, bo prawie sto samolotów.

W drugiej śrupie zebranych tu
statków: znajduje się 30 jednostek
„Aloty šrėdziemnomorskiej“. Przewo
dzi admiralski statek  glėwnodowo-
dzącego Anglii na Malce „Gueen E-
lizabeth“, mimo starszego juž wiekiu
czyniący potężne wrażenie swymi
ośmioma działami 15-calowymi. Do
tej samej floty należy również pan-
cernik „Hood“ — największy statek
wojenny: świata, o pojemności 42.000
*'on, który musiał śpiesznie opuścić
dla rewii wody hiszpańskie, gdzie
patroluje z ramienia Komitetu Nie-
interewencyjnego wzdłuż wybrzeża
baskijskiego.

Z dominiów przybyły okręty z
Kanady i Nowej Zelandii, zaś flotę
Dalekiego Wischodu reprezetuje H.
М. 5. „Indus”, którego hinduska za-
łoga dodawała tyle barwności w cza
sie pochodu koronacyjnego w Lon-
dynie.

Po bokach dwóch centralnych li-
nij okrętów uszeregowane leżą stat-
ki zagraniczne. rzybyły one do
Portsmouth jako akt kurtuazji wzglę
dem króla angielskiego i zajmują ho
norową pozycję wzdłuż głównej tra-
sy, kędy przejeżdżać będzie królew-
ski jacht „Victoria and Albert".
 

 

niesieniu (do adwokata Kazimierza

do dołu nieprawdziwa. Adw. Kowal-
ski ani nie był aresztowany, ani nie
było u miego rewizji. Wycieczek na
Świętoi Morza, czy gdziekolwiek in-
dziej, nie organizował ani obecnie,
ani przed tym. Z pismem „Głos Na-
rodu' mic mie miał wspólnego.

Wiadomość zawiera jednak inne
prawdy, Mianowicie w miedzielę a-
resztowany został w Łodzi niejaki
Edward Kowalski, działacz sanacyj-
ny, współwydawca miedawno zało-
żonego w Łodzi pisma „Głos Naro-
du', poświęconego. propagandzie O-
bozu Zjednoczenia /Narodowego
(O.Z.N.). Wraz z nim aresztowano i
inne figury sanacyjne,

Co uczciwi Polacy sądzą o przy-
czepieniu tej 'wiadomości do adw.
Kowalskiego, nie będziemy  wyjaš-
miać. Metoda: „szkalujcie, szkaluj-
cie, zawsze się coś Z tego przylepi“
jest metodą żydowską. Metodą tych,
którzy wdzięczni są p. Starzyńskie-
mu za odebranie zabarwienia anty-
żydowskiego _ zjazdowi —Związku
Miast i zaatakowanie wybitnego
antysemity, adw. Kowalskiego.  

Na samym przedzie dwa prawdzi
we potwory: amerykański „New
Jork* o jasnoszarej barwie swoich
pancerzy, oraz pływająca twierdza
morska — chluba marynarki francu
skiej „Dunkerque”. W obliczu tych
dwóch olbrzymów wygląda niemiec-
ki „Admiral Graf Spee' jak istny
„kieszonkowy pancernik, choć wy-
raźnie poznać można, że jest dobrze
uzbrojony w trzy rzędy: dział z każ-
dej strony, ma silną nadbudowę wie-
ży bojowej i dwa samoloty na pokła
dzie. Tuż za swastyką powiewa so- j,
wiecki „sierp i młot” z dwóch wy-
niosłych masztów krążownika „Ma-
rat', dalej leży grecki
głośny z ostatniego powstania veni-
zelowiczykków, wreszcie nasz kontr-
torpedowiec „Burza”, której smukła
linia dodatnio 61е reprezentuje
wśród innych zagranicznych jedno-
stek. Na pokładzie jest admirał Un-
ru$,, zaś dowódcą statku komandor
Kodrębski,
„Rewia się rozpoczęła. Na sygnał

wystrzałów armatnich zanurza się
królewski jacht między pierwsze sze
regi zakotwiczonych statków, przy-
jęty salutem flag i wyprężoną linią
załóg. Wśród tego lasu masztów gi-
nie „Wictoria and Adbert" jak wątła|
łupina i trwa dobre dwie godziny,
zanim przebędzie trasę rewii tam i
napowrót i powróci do pierwotnego,
punktu wyjścia. I pomyśleć, że niepo,
zorna ta łupina o staromodnyich kon
turach jest centralnym punktem re-|
wii, — ośrodkiem, przed którym ca-
ła ta potęga morska składa dzisiaj
hołd!

„Największym pokazem
 

floty |

sji budżetowej.

Kowalskiego i narodowców od: góry dókia Femietykók,EE

Złóż ofiarę n

ё
cie z pokładu pancernika
Spee'* patrzał na rewię niemiecki
minister wojny — mogli z tego, ca
widzieli i z tego, co zawiera program
zbrojeń Anglii na następne trzy lata
wynieść przekonanie, iż Anglia zmie
rza za wszelką cenę do odzyskania
prymatu na morzu.

mu pdczas ostatniej zwyczajnej se-
Projekt ten napra-

uchwalony przez
Sejm został przez Senat z powrotem
odesłany do komisji senackiej, co
wywołało znowiu wśród emerytów i
wśród społeczeństwa duże rozgory-
czenie.

Przedstaiciele emerytów, jak
również poszczególni posłowie i se-
natorowie, interesujący się tą spra-
wą, otrzymali od czynników miaro-
dajnych zapewnienia, że wspomnia-
ny projekt wejdzie pod obrady par-
lamentu ma najbliższej jego sesji nad
zwylczajnej, zwołanej dekretem Pa-
Ba czyt R. P. z dnia 18 maja
r. ©.

Wibec tego interpelant zapytuje
Prezesa Rady Ministrów 1) dlaczego
sprawa emerytalna nie weszła do
programu prac obecnej sesji nad-
zwyczajnej parlamentu? 2) Czyi
kiedy rząd przystąpi do uregulowa-
nia sprawy emerytalnej w duchu
sprawiedliwości społecznej,

; "

a Fuadusz

Obrony Narodowej

Portsmouth. I przytacza dla porów-
nania szereg cyir z dziejów marynar
ki: słynne „Flottenjparady** Wilhel-
ma w Kolonii, rewie kronsztadzkie
carów Rosji, wreszcie dwie ostatnie
rewie W. Brytanii — w r. 1910 z ra-
cji koronacji króla: Jerzego V i w r.
1935 z okazji jubileuszu rządów te-
goż monarchy. Ale żadna z nich nie
dorównywa dzisiejszemu widowisku,
ani pod względem liczby okrętów,
ani ich jakościowego wyposażenia.

I tu dopiero wypływa na wierzch
cały sens dzisiejszego pokazu, który
jest w gruncie rzeczy demonstracją
polityczną. Niech dowód golow.

„Awerofł”, |zbrojnej Anglii przysłoni szereg nie-
powodzeń dyplomatycznych w ostat
nimi
bie widzowie rewii, że dzisiejszy po-
kaz jest jedynie próbką dzisiejszych
i przyszłych sił Anglii na morzu, al-
bowiem dalszych 550.000 ton sprzę-
tu wojennego znajduje się w budo-
wie, 98 nowych okrętów powiększyć
ma niebawem flotę, w tym samych
pancerników 15, sainych kontrtorpe
dowcėw dwa tuziny.

czasie. Niechaj uprzytomnią so-

l gdy dzisiejszej paradzie przy-
ślądali się uważnie zagraniczni goš-

„Graff

Zaś dla angielskich widzów, któ-
rych całe tłumy towarzyszyły rewii
w Portsmouth, musiały pancerze i
działy statków dać odpowiedź na py

wszystkich czasów' — nazywa pra-|tanie: w jakim celu składa naród ty- 
„sa londyńska dzisiejszą rewię w. le ofiar na zbrojenia. B. L.

 



 

 

 

 

Kronika
— Nasze ilustracje na str. 3-ej

T. zw. „Szklany Człowiek”, czyli
model, wykazujący jak  najdokład-
niejsze | onowanie organizmu
człowieka, będzie jedną z atrakcyj

wystawy, paryskiej,
„Matka amerykańska r. 1937“,

to p. Carl R. Gray ze stanu Nebra-
ska, która otrzymała magrodę za
wzorowe wychowanie 3-ch synów.

JAKA DZIŚ$ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna © zachmurzeniu u-

miarkowanym. Skłonność do burz.
Bardzo ciepło.
Słabe wiatry miejscowe.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nowy przeor klasztoru Boni-

iratrów. Do Wilna przybył nowo-
mianowany przeor klasztoru  Boni-
fratrów w Wilnie ks. Stanisław Plin-
ka. Dotychczasowy przeor' o. Jam
Krauze przeniesiony został do Kra-
kowa ma stanowisko prowincjała
zakonu.

Z MIASTA.
— Tydzień Dziecka w Wilnie.

Dziś znowu wyjdą kwestarki Komi-
tetu na ulice Wilna z prośbą o mo-
žliwie jak najliczniejsze datki na u-
rządzenie ogródków Jordanowskich
i placów zabawowych dla dziatwy.

Niech nikt nie przejdzie obok
kwestarek, nie wrzuciwszy grosza
eny na tak piękny i szlachetny
cel.
— Miasto nabywa plac pod

szkołę. Wiczoraj na posiedzeniu Pre-
zydium Zarządu Miejskiego zapadła;
uchwała nabycia placu przy ul.
Beliny pod budowę nowego gmachu
szkolnego. Roboty przy budowie
rozpoczną się w drugiej połowie
czerwca. (h)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Mariańska  Akade-

miczek U. S. B. prosi wszystkie so-
dalistki o stawienie się w Ognisku
Sodalicyjnym dn. 27-go maja bm. z
odznakami о godz. 10.30 celem
wzięcia udziału w procesji Bożego
Ciała.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ
— Środa literacka. Dnia 26 bm.

Związek literatów urządza wieczór
poświęcony literaturze i pieśni chor-
walcko-serbskiej. Udział biorą pp.
prof. Juliusz Benesić i Antoni Bogu-
sławski z Warszawy, oraz śpiewacz-
ka Helena Dal.
— Narodowa Organizacja Kobiet

zawiadamia czlonkienie, pragnące
wziąć udział w procesji Bożego Cia-
ła iż zbiórka przy sztandarze we
czwartek 27 maja o godz. 10-ej ra-
no przed lkościołem św. Jana. Pro-
simy o jaknajliczniejsze przybycie.

 

  

  
     

Uprzejmie zawiadamiamy,

wileńska
— Zarząd Cechu  Krawców

Chrześcijan w Wilnie prosi mi-
strzów krawiecikich, czeladników i
uczni o przybycie w dniw 27 maja
b. r. o godz. 8 min. 45 do lokalu Ce-
chu, ul. Bakszta 1 skąd wyruszymy
ze sztandarem na wyznaczone nam.
miejsce w 'procesji Bożego Ciała.
— Sodalicja Maryańska Akade-

mików U. S. B. zawiadamia, że we
czwartek 27 b. m. o godz. 18 w lo-
kalu Domu Sodalicyjnego przy ul.
Zamkowej 8 odbędzie się Zebranie
Organizacyj Katolickich: Sodalicyj
Maryańskich Alkademiczek, Akade-
mików, Koła Misyjnego, „Odrodze-
nia” i „Juventus Christiana" z refe-
ratem sod. W. Stacewicza p. t. „Kon
sekwencje Ślubowań Jasnogórskich'”
Uprasza się członków wyżej wymie-
nionych organizacyj o jalkmajlicz-
niejsze przybycie.
— Centralny Zw. Chrześc. Zw.

Zawodowych powiadamia, iż trady-
cją lat ubiegłych udaje się i w roku
bieżącym, we czwartek 27 maja
wspólnie z Centralą i ze wszystkimi
Chrześc, Zw. weźmie udział w uror
czystej procesji Bożego Ciała.

Zbiórka członków w dniu Boże-
go Ciała o godz. 10 rano w podwór-
ku przy ul. Metropolitalnej Nr. 1.
— Zarząd Stowarzyszenia Eme-

rytów wzywa członków do wzięcia
udziału w procesjj Bożego Ciała.
Zbiórka dla przyjęcia sztandaru: ul.
Arsenalska 6—4 o godz. 10. 

OD ADMINISTRACJI

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
|  — P. Rakowski mianowany wi-
cewojewodą wileńskim. Dekr.tem
ministra spraw wewn. naczelnik wy-
działu samorządowego Urzędu Wo-
jewódzikiego Wileńskiego Józei Ra-
kowski mianowany został wicewo-
jewodą wileńskim, który od czasu
śmierci wicewojewody śp. Gintowt-
Dziewałtowskiego pełnił obowiązki
wicewoj ry.

SPRAWY SĄDOWE.

—Ks. Sapieka domaga się zwro-
tu dóbr. W, Wydziale Cywilnym Są-

du Okręgowego w Wilnie rozpatry-
wama była sprawa ks. Eustachego
Sapiehy o zwrot majątku Dereczyn
i innych  slkonfiskowanych przez
rząd carski.

Sprawa została odroczona dla
dostarczenia dodatkowych  doku-
mentów. (h)

KRONIKA POLICYJNA.

— Rower do odebrania, W lesie koło

ul. Borowej, znaleziono ukryty rower

P. Z. U. W. nr. ramy 69.871. Rower jest do

odebrania przez prawowitego właściciela

w Wydziale Śledczym przy uł. Dominikań-

skiej (h) 
że wszystkim naszym SZ.

PRENUMERATOROM, którzy nie opłacą należności za
prenumeratę do dn. 31 b. m. będziemy zmuszeni

bezwzględnie wstrzymać przesyłanie pisma z dniem
1-go czerwca

  

Pielgrzymka chrześcijańskich
Związków Zawodewych do Kalwarii

W. niedzielę 23 maja r. b. po u-
roczystei Mszy św. z kościoła św.

Ducha, z pieśnią na ustach, z muzy-
ką i lasem sztandarów organizacyj-
nych, prowadzone przez swego ka-

pelana ks. mgr. A. Mościckiego —
wyruszyły Chrześcijańskie Związki

Zawodowe 'w pielgrzymce do Kal-

warii.
Piękny  rozrzewniający widok.

Idą tysiączne tłumy r ików i

rzemieślników. Męłżczyźni i kobiety

Powiewają niesione w krzepkich,

spracowanych dłoniach sztandary,
poszczególnych Chrześc. Związków,

płyną ponad powodzią głów cho-
rągwie. Dziewczęta w bieli niosą

ołtarzyki, z wizerunkiem Chrystusa

i Matki Najświętszej. Muzyką i śpie-

wem wzbija się pod niebiosa woła-
nie: „Święty Boże, Święty Mocny...

Zmiłuj się nad nami”. Za pocztami

sztandarowymi, procesją kościelną

w bieli i orkiestrą — postępują ty-

siące członków Chrz. Źw. Zaw., pro-
wadzonych przez swego kapelana i

starszyznę związkową. :
Idą: stolarze, szewcy, rzeźnicy,

krawcy, wędliniarze, cegielnicy, pie-
karze, cukiernicy, dozorcy domowi,
fryzjerzy, kelnerzy, kuchmistrze, ga-
jawi, pracownicy rolni, murarze, be-
toniarze, mechanicy, ślusarze, ko”
wale, palacze, pracownicy drzewno-
budowlani, pracownicy gazowni,
pracownicy  fabryczni, malarze,
praczki, cieśle, prasowaczki, posłań-
cy, żeńska służba domowa, pracow-
nicy kolejowi, kolporterzy gazet,
bendarze, dorożikarze, tragarze i in.

Doszli do Kalwarii. Zasłuchani
we wzniosłe oaa ——- +
go kapelana ks. mgra A. Mościckie-
go — korzą się i modlą. Obchodzą
pobożnie dróżki i kapliczki kalwa-
ryjskie. Po dwunastugodzinnej mod-
litwie i po otrzymaniu błogosławień-
stwa we kapelana wracają w

końcu do Wilna by na jutro wstać o

5-ej do pracy i zajęć codziennych, a

później znowu we czwartek 27 maja
spotkać się na zbiórce o g. 9 rano

na placu przy swojej siedzibie (ul.
Metropolitalna 1) by wziąć gremjal-
ny udział w uroczystej procesji Bo" žego Ciała.

 

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj i jutro o godz. 8.15
wiecz. na przedstawieniu, po cenach zniżo-
nych, powtórzenie cieszącej się wielkim

sukcesem sensacyjnej nowości repertuaru

„Jutro Niedziela”.

— Jutrzejsze popoł. przedst, po cenach

propagandowych lekka komedia „Złoty

Wieniec” z p. Jadwigą Zmijewską w roli

głównej.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś po

cenach minimalnych od 20 gr. do 2 zł, we-

soła i melodyjna operetka H. Hirscha „Tan-

cerka z Andaluzji"

— Koncert Michała Zabejdy - Sumic-

kiego słynnego tenora opery medjolańskiej

już jutro 27 maja 1937 r. o godz. 20 w sali

Śniadeckich U. S. B. Bilety do nabycia w
księgarni św. Wojciecha, w dniu koncertu

u Czerwonego Sztralla i przy wejściu na

salę.

— Jubileuszowa Wystawa Wojciecha

Kossaka. Kasyno Garnizonowe, Mickiewi-

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

PRZY
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# га kotar studio
Pościg samochodów za ialą radiową

na ulicach Warszawy

Automobilklub Polski w porozumieniu
z Polskim Radiem organizuje w Dniu Pro-

pagandy Radia (dn. 30 maja) ciekawą im-

prezę na ulicach Warszawy. O godz. 15.45

popołudniu wszystkie samochody wyposa-

żone w odbiorniki radiowe, a zgłoszone do

biegu, zgromadzą się na pl. Marszałka Pił-
sudskiego. Punktuainie o godz. 16.00 Roz-
głośnia Warszawa Dwa poda na fali 216,8

mtr. pierwszy etap biegu dotychczas trzy-
many w tajemnicy. Wszyscy więc uczestni-
cy biegu wyruszają w podróż w nieznane i

przy pomocy automobilówych radioodbior-

ników otrzymują wiadomość o kierunku
jazdy.

Zwycięzcom biegu Polskie Radio prze-

znacza nagrodę w postaci puharu, firmy ra-

diowe — szereg srebrnych pamiątkowych

plakiet. Pierwsza tego rodzaju impreza ra-

diowo - samochodowa w Polsce, wymaga-

jąca od kierowcy wykazania zarówno

sprawności automobilowej jak i radiowej,

wzbudziła wielkie zainteresowanie w ko-

łach sportowych.

Zgłoszenia i informacje przyjmuje Au-

tomobilklub Polski.

Setna „Chwila Biura Studiów”

w Polskim Radio.

Radiosłuchacze spotykają w programie

co tydzień pogadankę zatytułowaną „Chwi

la Biura Studiów. W audycjach tych, pro-

wadzonych przez p. Krzysztofa Eydziato-
wicza, radiosłuchacze znajdują szereg wia-

domości o radiofonii, o pracy Polskiego

Radia, zaznajamiają się ze strukturą progra

mów radiowych. Pogadanki te stojące na

wysoce kulturalnym poziomie, a przy tym

popularnie traktowane zyskały sobie szero-

kie grono słuchaczy.

Dnia 26 b. m. o godz, 20.35 nadana bę-

dzie setna audycja Biura Studiów.

Polskie Radio Wilno
Środa, dnia 26 maja 1937 r.

6.30 Pieśń majowa z wieży Mariackiej.

Gimnastyka. Muzyka. Dzien. por. Audycja

dla poborowych. Informacje i giełda roln.

Muzyka. Audycja dla szkół. 11.30 Jaki list

dostał Józio od swego zęba — pog. 11.57

,Syśnał czasu i hejnał. 12.03 Mała ork. Pol.

| Radia. 12.40 Dziennik południowy. 12.50

Mleko i ser w maju — pog. 13.00 Muzyka

operowa. 15.00 Wiad. gospodarcze. 15.15

Orkiestra fortepianów D. 15.25 Życie kul-
turalne miasta i prowincji. 15.30 Rozdział
powieści B. Prusa p. t. Miesiąc Nektarowy.

15.45 Muzyka operetkowa. 16.10 Audycja

dla dzieci starszych. 16.30 Zespół Pawła

Rynasa. 17.00 Marian Langiewicz — odczyt.

17.15 Koncert chóru „Echo”. 17.50 Polskie
ogrody botaniczne — pog. 18.00 Pogadanka

aktualna. 18.10 Wiad. sportowe. 18.20 Na
listy słuchaczów radia odpowie T. Łopa-
lewski. 18.30 Melodie  Gershvina. 18,50
Walka ze szkodnictwem na wsi — pog.
18.00 Dzieci — opowiadanie H. Boguszew-

skiej. 19.20 Muzyka włoska D. 19.50 Audy-

cja Klubu Muzycznego. 20.35 Setna chwila

Biura Studiów. 20.45 Dziennik wieczorny.
20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 Opowieść
o Chopinie — wieczór XVII (ostatni). 21.45

Orkiestra Wileńskiego Klubu Myzycznego.
22.30 Lament królewski — słuchowisko,
22,55 Ost. wiad. dzien. rad, 2300 Tańczymy
 

 

   
( pracujące w stowarzenieniu, aby, о-

$ biednym, starały się rownież pod-
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Stowarzyszenie

Wszyscy Wilnianie jadązAkademikami na Jasną Góre
 

Pań Miłosierdzia
$w. Wincentego a Paulo

W, ub. niedzielę wieczorem w sali
Śniadeckich U.S.5. odbyto się doro-
czne walne zebranie sprawozdawcze
Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia|
św. Wincentego a Paulo.

Na zebranie to przybyły b. licz-
nie: członkinie z Wilna, przy czym w
obradach wzięty udział delegatki od
aziaiów prowincjonalnych z całej ar
chidiecezji oraz delegaci władz ad-
ministracyinych i samorządowych:
dr. Rudziński, naczelnik Wii. Urzę-
du Wojewódzkiego i nacz. dr. Nar-
kiewicz z ramienia Zarządu Miasta
Wilna. :

Frzed rozpoczęciem obrad, od-
mówiono krótką modlitwę, po czym
ks. Superior dzadko wygiosii wstęp
ne przemówienie. Następnie prze-
mawiaia prezeska p. Zyndram-Koš-
ciaikowska, zwracając się z apelem
do zebranych pań, aby wglądneiy w
istotę swej pracy icharatatywno"tilan
tropuijnej i zastanowity się przede
wszysikim nad tym, czy istotnie są
w stanie nieść biednym nie tylko po
moc tinansową, ale również i ukoje-

nie duchowe, co nieraz ma większe
znaczenie od pomocy materialnej. Wi
końcu p. Frezeska wzywaia panie,

pok udzielania 'pomocy materialnej

esė ich duchowo.
Nastąpiy spiawoždania, Skarb-

niczka stowarzyszenia, p. Bronista-
wa Kupściówna, zreterowała zebra-
nym sprawozdanie kasowe za rok
budżetowy 1936-37, a p. dr. Kiewii-
czowa — sprawozdanie z  działal-
ności za ten okres. Wynika z nich,
że działalność stowarzyszenia w r.
ub., mimo nadzwyczaj ciężkich wa-
runków, nie tylko mie doznała u-
szczerbku, lecz nawet jeszcze roz-
winęła się, miosąc skuteczniejszą i
wydatniejszą pomoc wielkiej rzeszy
biednych. Pracę tę stowarzyszenie
rozwijało: w Wilnie przez 24 oddzia-
ły miejscowe, na prowincji — przez
swoje filie, istniejące w 48 miejsco-
wościach na terenie całej archidie-
cezji. W oddziałach wileńskichi fi-
liach prowincjonalnych pracuje — аК-
tywnie lub wspiera materialnie 1785
członków. Wprawdzie stow. śpieszy
z pomocą każdemu, kto faktycznie
jej potrzebuje i istotnie na nią za-
sługuje, ale majwydatniejszą pomoc
okazuje dzieciom. I tak ogólnej ilości
2264 osób, którym udzielono pomo-
cy w Wilnie, znajduje się b. poważ-
na liczba dzieci 1154, a na prowincji
— z 2126 biednych, pomoc tę okaza-
no 1048 dzieciom. Dalej stowarzysze
nie opiekowało się: 532 rodzinami w
Wilnie i 451 rodziną na prowincji o-
raz 316 osobami poijedyńczymi w
Wilnie i 307 osobami na prowincji.
A oprócz tego, członkinie oddziałów
wileńskich dokonały .10477 odwie-
dzin ubogich, zaś członkinie filii pro
wincjonalnych — 5382 odwiedzin. U

na prowincji. MW. okresie sprawoz-
dawczym spod opieki oddziaiow, za-
rowno wileūskich, jak i prowincjonal
nych, wyszło 371 osób oraz w tym

| czasie zmarło 151 biednych, W. r. ub.
wyszukano pracę w Wilnie 115 oso-
bom i na prowincji 62, W, zakładach

| charytatywnych umieszczono: z Wil
na 84 dorosiych i 178 dzieci, z pro-
wincji — 182 dorosłych i 120 dzieci.
Nadto stow. wysłaio z Wilna 208
dzieci na kolonie i półkolonie letnie
oraz umieściło na nich 83 dzieci z
prowincji, Udzielono pomocy lekar-
skiej 270 osobom w Wilnie i 486 na
prowincji. biednym w Wilnie i na
prowincji, którymi opielkuje się sto-
warzyszenie, rozdano 4936 ubrań i
83029 kg. różnych produktów żyw-
nościowych, a naato: śledzie, jaja
mleko, mydło, opał. Biedni otrzymy-
wali również obiady i śniadania.

Działalność stowarzyszenia nie o
granicza się jedynie do pracy tylko
charytatywnej i filantropijnej,
Oprócz tei dziatalności bowiem, speł
nia ono również i swego rodzaju pra
cę misjonarską. Oto, jak wykazują
sprawozdania, w ciągu r. ub, dopro-
wadzono do spowiedzi w; Wilnie i na
prowincji 218 osób, dzięki zabiegom
stow. przeszło na Katolicyzm 14 o-
sób, ochrzczono 42 dzieci, nakłonio-
no 15 par, żyjących nieślubnie do
przyjęcia Sakramentu małżeństwa,
doprowadzono 334 dzieci do I Ko-
mumii św. i ułatwiono przyjęcie O-
statnich Sakramentów 8 osobom.
Wśród ubogich rozdawano dewocjo-
nalia i pisma religijne oraz propago-
wano czytelnictwo przez rozdawni-
ctwo książek, Dzieci biednych zaopa
trywano w materiały piśmienne.

Nie sposób w krótkim sprawoz-
daniu wymienić wszystkie cyfry, ja-
kie mnożą się w sprawozdaniach z
działalności Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo, ale już wy-
mowa chociaż, jeszcze nie komplet-
nych, ze względu na niedosianie
przez 24 oddziały prowincjonalne
sprawozdań, pracy wyżej przytoczo-
nych, jest nieodpartym świadectwem
nadzwyczaj pożytecznej opromienio

nej mie tylko prawdziwym zrozumie-
niem obowiązku chrześcijańskiego

biedzie, tonących w nędzy i boryka-

jących się w odmętach rozpaczy, ale

przede wszystkim sercem i najdalej

posuniętą wyrozumiałością przy rów

noczesnym samozaparciu się w pra-
cy dla innych. Wreszcie, jeśli chodzi
o całokształt obrazu tych wysiłków,

to należy wspomnieć, iż bilans Cen-

trali Tow. razem z oddziałami wileń
skimi zamyka się kwotą 95933 zł. 81

gr., a bilans 22 filii prowincjonalnych
sumą 19847 bł. 55 gr.

Na zakończenie obrad przema-

wiali: lks. Superior Szadko i nacz.
dr. Rudziński, poczym odmówiono

modlitwę za spokój dusz zmarłych 
dzielono poza tym jednorazowego
wsparcia 300 osobom w Wilnie i 730

Zarząd Syndykatu Dziennikarzy
Wileńskich komunikuje, że Walne
Nadzwyczajne Zebranie Syndykatu
odbędzie się 30 bm. o godz. 10.30 w
pierwszym terminie, w drugim o
godz. 11-ej, w lokalu własnym przy |
ul. Wileńskiej (Stowarzyszenie Tech|

W. tych dniach odbył się w Wil-
nie doroczny zjazd delegowanych
Katolickiego Stowarzyszenia  Ko-
biet. Przybyło przeszło 120 delega-
tek z terenu całej archidiecezji wi-
leńsikiej. Zjazd rozpoczęto Mszą św.
w Bazylice Metropolitalnej, a o
godz, 11 m. 30 w sali przy ul. św.
Amny 13 nastąpiło otwarcie obrad.
Po przemówieniach gości sekretar-
ka p. Roszkowska, złożyła sprawo-
zdanie z działalności stowarzyszenia
w r. ub. Jalk wynika ze sprawozda-
mia, stowarzyszenie rozwinęło się,
założone zostały 34 oddziały i przy-
było blisko 2 tys. członków. Obec-
mie istnieje przeszło 190 oddziałów
z ogólną liczbą członkiń 13902.

K. S. K. urządziło 110 odczytów
religijnych, 286 obchodów rel. 128
wylkładów dla społeczeństwa oraz 

członkiń Stowarzyszenia. mLr.8.

Walne Zebranie Syndykatu
Dziennikarzy Wileńskich

mików) z następującym porządkiem
obrad:

. Wybór prezydium zebrania.
Zgłoszenie rezygnacji prezesa.
Zgłoszenie rezygnacji zarzdu.
Sprawa sekcji żydowskiej.
Wybory władz syndykatu.

„ Wolne wnioski.S
U
R
W
N
R

Zjazd delegowanych Katolickiego
Stowarzyszenia Kobiet

waniu dla matek. Oddzialy K. S. K.
posiadają 47 bibliotek, zawierają-
cych 9098 tomów. Z bibliotek tych
korzystały w r. ub. 2734 osoby. Sto-
warzyszenie prowadzi: 1 przytułek
dla starców, 3 ochronki, 2 przed-
szkola, 1 bursę dla uczenic. Zorga-
mizowało 5 kursów o charakterze
rolnym i gospodarczym, 7 kroju i
robót ręcznych, 2 trykotarstwa, 4
higieny, 3 wystawy rolnicze. Special
mym zaś dorobkiem stowarzyszenia
w r. ub. było otwarcie własnej Po-
radni wychowawczej w Wilnie.

Po dyskusji uchwalono program
przyszłej pracy i odśpiewaniem
hymnu Akcji Katolickiej „My chce-
my Boga" zamknięto obrady.

Po Zjeździe odbył się dwudnio-
wy ikurs, który zakończyła

m.r.s, 45 specjalnych wykładów o wycho-
grzymka do Kalwarii.

wobec bliźnich, znajdujących się w

piel-

 

 



Polskie Kino

Šwiatowid
Giełda warszawska

z dn. 25, V, 37.

Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 290.40 - 291.12
Londyn 26.11 26.18
М. J. czeki 528 529'|,
Paryż 23,68 23.74
Praga 18.38 18.43

Akcje:

Bank Polski 102.00 101.75

Papiery:

3 proc. póź. Inw. 1 emisja 63:75
64.75

 „£OD
z Hansam AlbersemSS b

tede "TYDZIEŃ PRZED
 

wasi
ulubieńcy5 proc. konwersyjna

„ kolejowa =
„ dolarowa 54.63 kupon 16.64
„  premj. dolarowa 39.75 3950

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

w roli
głównej.

Strzeżcie się mężczyźni,.. Na każdym kro-
ku czeka na was zakochana kobietal

Nad program: Atrakcje i aktualia

BOGDA, BRODZISZ, ORWID pa

 

!

7 SMIERCI"“
Awanturnicza milošė! Dramatyczne na-
pigcie akejiį Niedošcigniony artyzm gry!

atrakcje.

W rol. gł.
Jean ART HUR
I Herbert MARSHALŚLUBEM

(mgtawa Dcicky'ego| "EPTE POPULARNY Dziś we Środ

„NOC
satyral

„NOWOŚCI”
Ludwisarska *4

Humor! Spiewl Dowcipl
Gościnnie wystąpi kró-
jowa operetki polskiej
tystyczny z baletem.K. Trzanki na czele. P

Bilety ulgowe, kredytowe

Inscenizacjel

Janina Kulczycka

ę 26 maja Premiera!
Rewia nad rewie p.

E WILEŃSKIE"
Balet! Wspaniała oprawa [dekoracyjna

w nowym przebojowym repertu-
arze. Sekunduje caly zespół ar-

oczątek przedstawień o godz. / i 9.15 wiecz:
i bezpłatne nie ważne.
 

CGJING | wr:

Rež E, Lubitsch
Muzyka Fr.Lehar

 
  

W rel.
gl.

znowlenie pieknego przeboju

WESOLA WDOWKA
Jamette Macdonald |'lauite Chevalier

Nad program: Dodatki
 

KAROL JANK
 

OWSKI i SYN
@ stabiliz. 370.00 kupon 19.67

„  konsolid. 54,25 53.25

Waluty:

B
L
R
O Pan redaktor szaleje...

W tych dniach w kinie „HE L IO S*

I JME A O OOOO

FABRYKA SUKNA — BIELSKO
Poleca na sezonwiosenno -letni swoje znakomite
wyroby sukienne na ubrania i palta męskie oraz Dol. amer. 528i pół 526

Marki niem. 124.00 122.00

Giełda zbożowo - towarowa

i Iniarska w Wilnie

 

Z prawami gim. państw.

Przyjmuje wpisy uczniów do kl. I, II,
z dnia 25. V. 37. Е Ш,ёогп| 7& п;ш:]епіет Kuratoriuum | (typ Humanist. z aż matemat.-

FETA = Ėė o kl. IV. od dnia 1. VI do 15. Vi przyrod.
Ceny za towar średniej handlowej ja-| Ę Początek egzaminów od 17 VI b. r, | Nau*”a w g. od 16 m. 45 do 21 m. 15 Ž

kości, ra 100 kg, parytet Wilno, przy mor-| (jjyyjtiinwywwwdwwwwwwdwwwwdwywdwwwdwwwwwon

PRYWATNE GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE

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

Dia dorosłych od iat I8
do kl. I, II nowego typu, oraz do kł. VIII

 

  

 

malaej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. м
f-co wag: st. zał). Ziemiopłody—w ładun a a A 2 4

kach ważonówych, mąka : otręby—w mniej a. das į
szych ilościach. 200000000400000000200

RŃGALSA W ałotych: 6 PORZUCONA
ytoI st. 696gl * EBS 75 ż dwoj-

Żyto II stand. 670 g/l *) 0 m» Ša ZAMKOWA 9 dka:dzieci U rok
Pszegica I stand. 730 g/l) 3175 — 32.25 Zegarki szwajcarskie wyregulowane. Biżuteria, złoto, srebro i 8 lat, bez żadnych

Pezenica II stan. 710 g/l) 3100 — 31.50 Platery nowe fasony. środków do życia
Jęczmień I r gn Reperacje zegarków z gwarancją. i prosi o paz

RE = pomoc. J. iński
Jęcakieć Usuni.6 —— T go 1-12" WitkoEmil-
jęczmi: L ja lub do adm. „Dz.

620,5 g/1 2100 — 22.00 Wi“,
Owies Istand 468 g/l 2275 — 2300 ULGA DLA CIERPIĄCYCH! pr:
Owies II stand. 445 g/l 2150 — 2250 Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach, DL.

SZ 610 6 кч 27.75 — 28.25 ischias i t.p. skutecznie dziala naeieranie m as, E
jemię lniane b. s f-00 к . : яia S „Embeta-Stawolit“ „*, ||isis Assiejė"i

Len trzep. stand. Woło- Mgr. W. PAŹDZIERYKIEGO * bez środków „do ч

žya b. I sk. 216.50 1820.00 — 1880.00 к Samоо
Len Gkep elapd Horo Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych branie, obuwie i żyw

dziej b. I sk. 216.50 ЕЕ ż Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz. ność —  Caritae ul.
Lea treżp. Mióry b. SPK Zamkowa 8.

216.50 sd +: STUDENT U. S. B. udziela lekcyj ze
PTraby b, 1800.00 — 1840.00 Nauka | ve oriai zakresie szkoly
Lea oeesany Horodiej b. INSTYTUTGERMANISTYKIik Św,Mi. średniej, przygotowuje wszelkich egza-

Lak, 30.10 2500 — 21280 TR,10 8.2(opak Miałam| jaw etoweIAD md
> ъ! Szkoln). > ala bez środków utrzymania prosi

‚ 216. 1700.00 — 1740.0С|-— nm | 0 jaką pracę dorywczą, dobry ogrodnik
"Targamiec moczony as0r- STUDENT U. S. B. udziela lekcyj w zakre- | wszystkich działów. Zgłoszenia do Admin.

tyment 70/30 1100.00 — 1200.0C |sie gimnazium humanistycznego (z j. niem.) | „Dzien. Wił.* pod „Pomoc studjującemu.
Zgł sub, „Fachowykorepetytor" 984(4)

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

*) Przy ulgowych taryfach, z którycr

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze

nicę ceny loco Wilno xalkulują się o 30—4*

groszy taniej w odległościach powyżu  
 

JAŃ Ł. PĄGOWSKI

„Coup de foudre"
Nowela.

 

 

ё kostiumy, palta
Oddziały: MICKIEWICZA 21

” NIEMIECKA 22
Rok założenia 1826.

Mieszkania i pokoje В
MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią, słoneczne
do wynajęcia od 1 czerwca. Karaumska 4-2.|
Informacje mieszk. Nr. 1. (3)

Kupno i sprzedaż у
FLANSE pomidorów i bratków, z powodu
większej ilości, sprzedaje się po cenie о-
kazyjnej. Ul. Słomianka 9-a m. 1 (po Kal-
waryjskiej). u Hajdamowicza.

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

KOLONIA DZIEKANISZKI 6 ha gm. Mic-
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! Popierajcie
_handel I przemysł
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kuny, pow. Wil. - Trocki do sprzedania.
Dowiedzieć się: Zw. Zawod. Drobnych
Rolników, Wiłno, J. Jasińskiego 5—5 lub
Sudurkiewicz Ignacy, Łożniki gm. Micku-
ny, albo Sudnikiewicz N. Wilejka, Wierz-

by 22. 983(2)

DZIAŁKI obok siebie jedna 2800 m.? z do-

mem, ogrodem owoc., druga 1925 m.* z fun-

damentem pod dom do sprzedania. Kolonja

Wileńska, ul. Czysta Nr. 17/10 K S
1

TSAT iT TIATNSa ISI ло

Dzierżawy

DO WYDZIERŻAWIENIA OGRÓD: agrest,   chrześcijański  za

kroki, Z za węgła dworu ukazał się
Zaręba, wysoki, opalony, w zakurzo
nych butach, z trzciną w ręce.Za nim
wlókł się z wywieszonym jęzorem,|
zmęczony całodzienną włóczęgą po
polach, stary grilion Gips.

— Jak tam robota? — zagadnął

SESI«VK S RK OAD S IBA

maliny, jabłka. Wilno ul. Sadowa 21 m. 5.

to raz chłopak spojrzał i ta albo

żadna... i

|  — 0! Właśnie!

— Muszę ci się przyznać, że nie

|zastanawiałem się nigdy nad tą spra
wą. Ale cóż ci to tak nagle do gło-

i suknie damskie

Teleiony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826.

Letniska
LETNISKO koło Werek, przepiękna miej-
scowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki,
łódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja
statkiem lub autobusem. Odjazd z pl.
Orzeszkowej 20 min. z Wilna. Oddaje się
pokoje z całodz. utrzymaniem Poczta Je-
rozolimka, kolonią Zgoda, willa „Urocza“
Zajączkowska.

LETNISKO — PENSJONAT
w SCHRONISKU n/NAROCZĄ p. Miadzioł
tel. Nr. 8. Czynny od 15 maja, Wyborowa
kuchnia. Ceny przystępne, kajaki, łodzie,
tenis i t. d. Ze względu na ograniczoną ilość
pokoi porządane wcześniejsze zamówienia.
Zgłoszenia przyjmuje i informacje udziela
J. Sutocki.

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

LETNISKO w Kolonii Magistrackiej, ślicz-
na miejscowość, las sosnowy, do rzeki 500
metrów. Od 1 czerwca do wynajęcia, Do-
wiedzieć się: ul. Karaimska4— 2 (Zwie-

rzyniec) (3
IATAS I ASN TE WA

Praca poszukiwana
WDOWA samotna umie doskonale goto-
wać może doglądać chorych lub dzieci,
piśmienna może na przychodzącą. Mecze-
towa 2/13 m. 3.

MIERNICZY poszukuje pracy u mierni-
czych przysięgłych lub jakiejkolwiek bądź.
Wilno, Mostowa 8—28. —2

KAWALER lat 25 poszukuje jakiejkolwiek

pracy fizycznej, znajduje się wkrytycznym

położeniu, zgodzi się za i opłatę

i życie, — Michał Matowicz w. Borcie śm.

i poczta Graużyszki. —3

   

 

 

 

—Więc o kogoż, u diabła?!

— Oprócz tego tam była jeszcze

przyjaciółka ich dwóch, Halszka...

— Hę?! Kto taki? — poważnie
zainteresował się Jerzy.

— No Halszka Krobicka! Przecie

Mieszczuch, który się znajdzie na
wsi, czuje się dobrze tylko w towa-
rzystwie innych miedszczuchów. Jeśli
zaś gospodarze są w dodatku zajęci
i skazują go na błądzenie samopas

dących na nim od pracy dziewcząt i zbliżającego się przyjaciela Stani-
parobków; czasem już zdala zadź- sław.
więczał odgłos śpiewanej przez nich — Bogu dzięki pogoda dopisuje!
gardłowymi głosami piosenki, zbli-
(żał się i millkł nagle, przerwany i rzekł zapytany z zadowoleniem w,

Dwie sterty się, postawiło! — od- „4 się Jerzy. — Taki „zimny drań”?

wy przyszło? ją znasz.

— Bo ja właśnie w tej sprawie _ — Znam! A jakże... I w niej się

chciałem się ciebie poradzić. zakochałeś?

— Tak! — westchnął Stanisław.

— I właśnie nie wiem, czy ona mnie
kocha...

— Ty zakochałeś się?... — zdzi- ,

— Otóż to, że nie wiem! — mru-

cholię. Zaczyna się
po polach i lasach, wpada w melan- stłumiony 'turkotem kół na kamie- głosie. — Z przyjemnością sobie te- . „EWS; ŻĘ

Zi zaglębiač w kon niach podwórza. Aż wreszcie zale- , raz posiedzę w chłodku. oStanisław. To zał bił A ZZ dane, żeś

templacji sukasapį se co go czę- gła cisza — tylko od czasu do czasu; Wszedł na taras i usadowił się w а '_? A któż ma właściwie wie- zrobi ok śizisz. takie dzi

sto OW: ц i i iej' dol į Ikiwani i "TER : : х zieć — iety są, widzisz,
dopr a do odlkrycia w niej dolatywało porykiwanie dojońych w |eżaku naprzeciw Borzeckiego. Gips — Poczekaj chwilę! Zaraz ci wnel Nigdy z nimi nic niewiadomo...

niesłychanych powikłań — zwłasz-|oborze krów.

cza w dziedzinie uczuć, Jerzego nie było widać. Stani-|
Podobnie rzecz się miała ze Sta- sław wiedział z doświadczenia, że,

nisławem Borzeckim. Przebywał w odbywają się teraz przed stajnią o-|
majątku swego przyjaciela, Jerzego brzędowe niemal obrady, zwane dy;
Zaręby, już od dwóch tygodni, a po- |spozycją, w których to „pan i dzie- |
niewalż ten ostatni trwał wstanie |dzic' włości w sposób, teoretycznie
bezżennym i nadobitek była pora!podlegający (krytyce podwładnych,'
żniw, gość tułał się z kąta w kąt, wydawał im polecenia, dotyczące ro
spotykając się ze swoim gospóda-|boty w dniu następnym. Rozkazo-/
rzem tylko podczas obiadów i kola- dawcy zatem wcześniej niż za kwa-'!
cyj. Śmiadanie, jadane przez Jerze- drans nie można się było spodziewać

go gdzieś koło 7-ei rano nie mogło Osamotniony mieszczuch zaj

być w żaden sposób wspólnym dla |się więc uważniejszą kontemplacją|
obu posiłkiem. Nawet do biura, w nieba. Słońce już zaszło i tylko zło-|
mieście, Stanisław chodził przecież |to - pamarańczowy od dołu a szarze nie zasięgnąć rady swego przyjacie'

na 9-tą i nazywał to wstawaniem |iący od góry obłoczek. wskazywał,

„skora świt”. |że stało się to przed chwilą. Właś-|

Nadszedł właśnie wieczór, pora, |ciwie nie tylko obłoczek, ale i całe

kiedy Zaręba, zwiózłszy co nie co'niebo na zachodniej stronie było zło
z pola, wracał zakurzomy, zmęczony, 'tawe; nieco wyżej bledło, potem,

ale zadowolony "do dworu i póświę- przechodziło w seledyn, na zenicie

cał kilka godzin goszczanemu przy- stawała się ciemnobłękitne. I ta bar;
jacielowi. Borzecki oczekiwał go sie wa ostatnia, coraz bardziej tężejąca

dząc na tarasie, wyciągnięty wygod-i tłumiąca bijące od zachodu blaski
nie w leżaku, dość bezmyślnie gapił mówiła, że od wschodu, gdzie niebo,

się na grę kolorów nieba o zacho- było już prawie granatowe i zapala-,

dzie i wsłuchiwał w płynące od stro ły się pierwsze świazdy — idzie po-
my: zasłoniętego zaroślami. bzów pod godna, letnia noc. Nawet wierzcho!-

wórza odgłosy kończącego się wiej- ki włoskich topoli, przed chwilą je-|

skiego, pracowitego 'dnia. Słychać szcze jarzące się różowatym świat-,

było, jalk co chwila z hałasem i brzę łem przygasły i zabierały się do noc.

kiem wtaczał się na bruk przed staj nega wypoczynku !
niami wracający z pola wóz, dzwo-|  "Rozwažania kolorystyczne- prze:|

niły w powietrzu pokrzykiwania ja-| wane zostały przez zbliżające się|

odnoereciem do domu lub przesyłką posatową zł. 2 gr. 50, kwartalnie sł. 7 gr. 50,

„ jeduoazp., nekrolog 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym saCENY PRENUM
+OJMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowz 1, czynna od godz, 9 — 18.

łam) 40 gr Ko" CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem & w tekście (5

 

ułożył się u jego stóp.
— Zapalisz? — Stanisław wycią-

śnął papierośnicę.
—Dziękuję cii Prawie cały dzień

nie paliłem, więc z miłą chęcią.
Zapalili papierosy. Zaległa chwi-

la milczenia. Gość przyglądał się go-
spodarzowi. Doszedł do wniosku, że
powodzenie, jakim ten cieszył się u
kobiet, było słuszne. Rysy miał mo-
że nieco nieregularne, ale pełne mę-
skiego wdzięku. I tu przyszły mu na
myśl jego własne zgryzoty, wielo-
krotnie przemyślane w wiejskiej sa-

motności, postanowił tedy niezwłocz

la. Któż bowiem lepiej i życzliwiej
poradzi, jeśli nie on.

— Słuchaj! Chciałem się ciebie

poradzić w pewnej sprawie... — za-
czął dość niepewnie.

— Nie wiem co prawda, w jakiej

dziedzinie rolnik może coś radzić

prawnikowi, — uśmiechnął się Je-
rzy, — ale słucham!

— 0! To sprawa doświadczenia

życiowego... Czy ty wierzysz w

„coup de foudre'y'? į

—W co?! :
— W „coup de foudre'y“!
— A cóż to takiego? i

— To taka nagła miłość,  Wie-

rzysz?
— Ach. „Coup de foudre" — co

ЕКАТТ: miesięcznie, &

munikaty mł, 1— sa mem

— Myśl głęboka, ale niezbyt ja-

sna. Opowiedz, jak to tam było. Mo-

że ci i coś poradzę.

—Zebrało się nas tedy u Stefana

młodych osób sześcioro, bo był je-

szcze brat Maryli, Adam. Z począt-

ku odprawiało się talkie, wiesz, to-

warzyskie zawracanie głowy — tro-

chę jeździliśmy konno, trochę po są

siadach, póki nie było śniegu. Ale

potem spadł śnieg i całe towarzy-

stwo, prócz mnie, zaczęło szaleć na

nartach. Halszka nie miała właści-

wie pojęcia o tym sporcie, więc się

kręciła koło domu, tamci zaś doka-

zywali po polach i lasach.

— I ty, skazany przez los na jej

żowarzystwo, zostałeś tknięty „łou-

dre'em'.

— Nie! Ja ją, wważasz, pamięta-

łem jeszcze ze studenckich czasów,

jako pensjonarkę. Taka sobie była

przeciętna podtruwajka. Potem nie

widziałem jej kilka lat i teraz, po-

wiadam ci, olśniła mnie. Przecież to

cud, nie dziewczyna, — miła, ślicz-

wszystko opowiem. To znaczy, że ja

„wiem, lże jestem zakochany, ale nie
wiem, czy ona mnie kocha...

|  -— To guż ciekawsze! — zauwa-,

żył wesoło nowokraowany doradca

od spraw sercowych. — Gadai Sta-

siniku, jak na spowiedzi!  Natych-
miast ci ulży. Całe moje doświadcze

nie w rzeczach babskich składam u

twoich stóp. `

— Ty sobie pokpiwasz, a dla

mnie to jest sprawa bardzo poważ-

na! — zaperzył się niepewny lokaty

swych sentymentów amant.
— „Dla was to jest igraszką, a

mnie chodzi o życie!' Czegoś takie-

go już mnie nawet w szkole uczyli...

No! nie dąsaj się, a gadaj! Jakże to

było?
— Jak wiesz — zaczął nieco u-

dobruchany Stanisław — jeszcze na

początku zimy byłem kilka dni na

wsi u Stefana...
— [I zakochałeś się w jego sio”

strze, panne Krysi Szkoda trudu!
Zaręczona i ogromnie zalkochana w

swoim Jasiu...
— Nie o nią chodzi. Tam była,| na,

uważasz, jeszcze jej przyjaciółka,|

Maryla...

Ira...
Entuzjazm zostaw na później! —

przerwał zachwyty dość kwaśno Je

— Wybór bardzo pochwalam! Pan; rzy. — Najpierw obiektywne przed-

na miła, ładna, niegłupia.. | :

Ależ nie przerywaj! Nie o nią|

chodzi. |

xa wiera: druku 30 gr. Za ogłoswenia cyfrowe | tabelaryczae 0 25%/ drożej, Dls poszukniącreh pracy 50%
ałowo sł, 0,15, słowo tłuste at. 0,25. Kronika redakcyjna | komunikaty i °
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