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ZATARG Z NIEMCAMI

5 LONDYN. 30.5. Reuter donosi z
alencji: Niemiecki okręt wojenn

„Admirał Scheer' otworzyłami
mo ogień do dwuch hiszpańskich sa-
molotów rządowych, które podąża-
ły w kierunku portu Palma na Ma-
jorce.

Okręt niemiecki został rzekomo
trafiony 4-ma bombami z ogólnej
liczby 12 bomb, rzuconych przez
samoloty hiszpańskie. Na pokładzie
okrętu nastąpił rzekomo szereg
eksplozji.

WALENCJA. 30.5. Agencja Ha-
vasa donosi, że dowódca niemiec-
kiej PPT śródziemnomorskiej wy
stosował do ministra lotnictwa w
Walencji depeszę, w której prote-
stuje przeciwko przelotowi

samolotów mad niemieckimi
okrętami, wyłkonującymi kontrolę u
wybrzeży hiszpańskich. W! odpowie-
dzi na tę di zę ministerstwo lot-
nictwa twiei że loty rządowych
eskadr nie mają agresywnego cha-
rakteru w stosunku do niemieckich
okrętów i że podczas lotów tych
ściśle są przestrzegane odległości i
warunki zalecone przez komitet nie-
interwencji.

BOMBARDOWANIE
NIEMIECKIEGO OKRĘTU

„BERLIN. 30.5. Kompetentne czyn-
niki niemieckie nie udzielają tymcza
sem informacyj w sprawie rzekome-
$o ponownego ataku hiszpańskich
rządowych samolotów na niemiecki

rządo-'

+. LONDYN. 30.5. Według informa-
cji Reutera do Gibraltaru przybył
krążownik niemiecki „Deutschland“
z 22-ma zabitymi i 60-u rannymi z
pośród członków załogi.

OŚWIADCZENIE RZĄDU RZESZY
i NIEMIECKIEJ
| BERLIN. 30.5. Rząd Rrzeszy
niemieckiej składa na temat tego
wypadku następujące oświadczenie:
Dn. 29 maja pancernik „Deutsch-
land“ stal na redzie przed portem

 

ty rządowe zbomiariwały |
pancernik niemiecki

nieprzyjaciela na wyniosłościach Le-
mona. Strącono 3 samoloty nieprzy-
jacielskie na odcinku Santander, a
na lotnisku Albericia, gdzie rzucono

| bomby zapalające, spłonęło 5 samo-
|lotów rządowych.

WYMIANA JEŃCÓW
IRUN. 30.5. Agencja Havasa do-

nosi: Dziś popołudniu dowództwo
wojsk powstańczych przekazało am-
„basadorowi w St. Zjed. Jean de Luz
3 lotników rosyjskich wziętych do

Ibiza. Między godz. 18—19-ą niespo- | niewoli na froncie madryckim i
dziewanie przez dwa zniż: się w dziennikarza francuskiego. Jeńcy ci

locie samoloty rządu w Walencji zostaną w ciągu dnia wymienieni na

został obrzucony bombami. 20-u za-
bitych i 73 rannych — oto następ-
stwo tego zbrodniczego zamachu.

Okręt nie dał ani jednego strza-
łu do samolotów. Ponieważ rząd w
Walencji został przez Komitet Nie-
interwencji i przez rząd niemiecki
dwukrotnie ostrzeżony, aby nie do-
konywał dalszych napadów na peł-
niące służbę mi ko.
roli okręty, nowy ten zbrodniczy za-
mach zmusza rząd Rzeszy niemiec-
kiej do wydania zarządzeń, które

i locznie zostaną zakomuniko-
wane komitetowi nieinterwencji.

| KANCLERZ HITLER PRZEPRO-
WADZA NARADY.

BERLIN. 30.5. Niemieckie biuro
informacyjne donosi: Kanclerz Hit-
lerodbył dziś o godz. 18.30 w kanc- ,
lerstwie Rzeszy naradę nad zbrod-
niczym atakiem rządu w Walencji
na niemiecki pancernik „Deutsch-

|

Г

okręt wojenny.
Według krążących pogłosek o- land“, W naradzie tej wzięli udział

ministrowie Rzeszy generał - ield-

4 lotników, walczących po stronie
powstańców i znajdujących się w
niewoli rządowej.

KONFISKATA RADIOSTACJI
CZERWONYCH

MADRYT. 30.5. Gen. Miaja o-
świadczył dziennikarzom, że rząd
zarekwiruje wszystkie nadawcze
stacje radiowe. Odtąd działać będą
pa KaeUnion baza i „Radio

ana'. Stronnictwa polityczne i
syndykaty będą miały prawo nada-
wania swych ikom: atów w ciągu
godziny.

szkoły Wawelberga, obostrzona o-
statnio głodówką została w piątek o krętem zbombardowanym przez rzą-

dowe lotnictwo hiszpańskie był nie
krążownik „Admiral „Scheer” lecz
krążownik „Deutschland“,

PARYŻ. 30.5. Prasa donosi, że|
podczas wczorajszego bombardowa-| NA BARCELONĘ
nia niemieckiego krążownika u wy-| PARYŻ. 30.5. Korespondent Ha-
brzeży wysp Balearskich bomby rzu | vasa donosi z Barcelony: Bombar-
cone przez hiszpańskiesamolotyrządowanie miasta przez samoloty
dowe zabiły 15 do 20 osób z pośród|powstańcze trwało około 10 minut.
załogi okrętu. Przeszło 70 osób zostało zabitych, a

BERLIN. 30.5. Wiadomość o ata-| gkoło 20 jest rannych.

ku rządowych samolotów hiszpań-| Jeden z samolotów  powstań-
skich na pancernik niemiecki czych strącono w odległości 4 mil
„Deutschland”, wywołała w z od brzegu.

нна оаа 3 оее STRĄCONO SAMOLOTY

marszalek von Blomberg, von Neu-
rath i głównodowodzący marynarką
admirał Raeder.

ATAK SAMOLOTÓW

nie. Stacje nadawcze Rzeszy trans-
mitują z Berlina muzykę  żałobną,| ERWONYCH

przeplataną jedynie komunikatami o SALAMANCA. 30.5. Główna

rozmiarach szkód, liczbie i nazwi-|kwatera stańcza donosi, że na

skach zabitych i rannych. l froncie biskajskim złamano opór

BEDE STE TASSSE EGA S TIPO IISDESS

Sowiecka wyprawa polarna
przystąpiła do prac naukowych

MOSKWA. 30.5. Agencja Tass cych warunków atmosierycznych

donosi: Kierownik e ycji polar- wystartuje do stacji na biegunie.

nej Schmidt zawiadomił, że 29 b. m. Papanin, szef stacji na biegunie, za-

wieczorem uzyskano po raz pierw- 'wiadomił, iż wyładowywanie samo-

szy obustronne połączenie radiowe lotów zostało już ukończone, Człon-

stacji na biegunie z samolotem Ma- kowie ekspedycji ustawili składany

zuruka. Samolot ten, znajdujący się domek, motor elektryczny oraz zbu-

ma krze lodowej jest w dobrym sta- dowali ze śniegu i lodu schronisko

mie. Dzisiaj zakończona zostanie bu- dla stacji radiowej. Przystąpiono do
dowa lotniska, po czym Mazuruk, | regularnych badań naukowych.
(korzystając z pierwszych sprzyjają-:

Kronika telegraficzna
— Z Kowna donoszą. że w dniu święta tory artystce jak należy strzelać.

iotniczego w Wiłkomierzu samolot spadł w | Kula przebiła dekoracje i trafiła w głowę

tłum publiczności. W katastrofie została|policjanta, zabijając go na miejscu.

zabita jedna 6-letnia dziewczynka oraz 4 — W Rydze, w wielkim procesie ko-

osoby ciężkoranne i 8lekko. munistycznym,po3dniach rozprawyza-

— WmiejscowościWisticis wpobliżu padłwyrokskazujący22 komunistówod 1

Sėlapodczaswieczorkuurządzonogo penas |do 10 lat ciężkiegowięzienia.

saaulisów reżyser pokazywał przed przed-

godz. 5 uroczyście przerwana i za-
kończyła się całkowitym zwycię-
stwem młodzieży.

Jak już podawaliśmy,
jszkoły Wawelberga, protestując
|przeciwko spychaniu ich uczelni do
poziomu szkół średnich, nie przery-
wając zajęć i wykładów rozpoczęli
blokadę i następnie głodówkę,

słuchcze

 

|dnocześnie delegacja młodzieży sta-;
rała się ać audiencję u Premie-
ra, gen. Sławoj - Składkowskiego,;
aby przedstawić mu swoje słuszne
postulaty.

W. piątek, w drugim dniu gło-
dówki, otrzymano wreszcie wiado-
mość, że Premier przyjmuje dele-
gację młodzieży, wraz z przedstawi-

cielami Dyrekcji Szkoły o godz.
43-ej
W poczekalni, u p. Premiera de-

O. P. prof. Świętosławskim, który

zaczął jej robić ostre wymówki, o-

kreślając blokadę i głodówkę w o”

bronie własnych praw, jako „nie-

potrzebną demonstrację i zabawę

młodzieży”. W odpowiedzi na to
delegaci operując argumentami rze-

czowymi przedstawili krzywdy, ja-

kie spotykają, tak starą i zasłużoną

uczelnię, jaką jest Szkoła Wawel-

berga. .
№ mia p Ponoć
rzekł uwzględnić wszystkie po-

Kożaty młodzieży i nas že Rząd
zeprowadzi : reorganizację szkoły

Wawelberga w ten sposób, że przyj-

mowani do niej będą tylko absol-

wenci liceów matematyczno-przy-

rodniczych, a kurs nauk

trwał trzy lata. ‚

Wobec calkowitego uwzględnie-

nia jej żądań młodzież stanowiła

prezrwać głodówkę i okadę, u-

rządzając na zakończenie w: ólny

uroczysty obiad o godzy 17. Na o-

biad zaproszono profesorów oraz p.

premiera, który nadesłał następują
cej treści depeszę: „Dziękuję za za- 

 

je”;

legacja spotkała się z min. W. R. i!

będzie ;

STANISŁAWÓW. 30.5.  Dzisiej-
sza uroczystość koronacyjna Matki
Boskiej Łaskawej w Stanisławowie
przybrała rozmiary olbrzymiej mani-
iestacji społeczeństwa polskiego. W.
uroczystościach wzięło udział prze-
szło 60.000 ludzi ze Stanisławowa
oraz wszystkich trzech województw
południowo - wschodnich, delegacje

| młodzieży męskiej i żeńskiej z całej
' Polski m. in. delegacje szkół pow-
'szechnych z Warszawy.

Uroczystości koronacyjne rozpo-
częły się we wczesnych godzinach
rannych nabożeństwami we wszyst-
= S eich,
prawionych przez przyby do

Stanisławowa ks. Biskupów. W ro
ściele ormiańskim przed cudownym|
obrazem Matki Boskiej Łaskawej
odprawił jubileuszową Mszę św. JE.
ks, Arcybiskup Teodorowicz. .Po-
'nadto odbyło się nabożeństwo w
| cerkwi obrządku 'grecko-katolickie-
go, a o godz. 8-ej rano z kościoła
ormiańskiego wyruszyła procesja,
licząca około 40.000 _ osób. Obraz
nieśli kks. Biskupi, delegaci organiza-
cyj społecznych, reprezentanci rzą-;
du i wojska. Procesja z kościoła or-
miańskiego przeszła głównymi uli-
„cami Stanisławowa na boisko miej-
skiej Komunalnej Kasy Oszczędno-

ści. : :

w Warszawie

kónkurencję w apetycie z powodu
braku treningu. Zaznaczam skrom-
nie, że w Panów wieku za głodów-
kę uważałem brak sześciu sznycli
na obiad, Smacznego. Sławoj Skład-
kowski",

Zaznaczyć należy, że pomimo u-
pałów i dwu dni głodówiki, młodzież
„trzymała się bardzo dzielnie nie

| „Goniec Warszawski” notuje po-
| głoskę, jakoby po obecnym. rządzie
| „urzędniczym“ gen. Skladkowskiego
|imiał przyjść rząd „polityczny”. We-
dług tej pogłoski są dwie możliwo-
ści.

„Jedni — pisze „Goniec“ — ma-
rzą o koncentracji žywiolėw nacjo-
malistycznych drogą porozumienia
prawicychoć legionowego z obo-
zem narodowym, inni o sformowaniu
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100-letni jubileusz
WILNO. 30.5. Dziś, 30 maja ob-

chodziły Druskieniki 100-letni jubi-
leusz istnienia zakładu zdrojowego.

W: godzinach rannych odbyło się
uroczyste mabożeństwo w kościele
parafialnym w  Druskienikach, od-
rawione przez ks. proboszcza Go-

Teke, poczym zebrani na qabożeń-
stwie wzięli udział w akademii, u- 

Konto P. K. O. Nr. 700.206.

Redakcja | Administracja ul. Mostowa Nr. 1, telefon 12-44,
Redakcja czynna w godzinach od 12 do 13 i ed 20 do 4

Nr. 147
 

Uroczysta Koronacja obrazu
Matki Boskiej Łaskawej w Stanisławowie

Z chwilą przybycia procesji epi-
skopat polski reprezentowany był
przez ks. Arcybiskupów Teodorowi-
cza, Jałbrzykowskiego, Sapiehę, ks.
Biskupów Lisowskiego, Bardę, To-
makę, Sonika, Niemirę, Przezdzie-
ckiego, Baziaka i Kubickiego, bisku-
pów obrządku grecko - katolickiego
Chomyszyna, Latyszewskiego, Bucz*
kę i ks, Biskupa polowego. W. P.

, Gawlinę.

|. Uroczyste nabożeństwo odprawił
JE. ks. Prymas Hlond w asyście ks.
Biskupów, kazanie wygłosił ks. Bi-
skup Lisowski, Dekret koronacyjny
Ojca Świętego odczytał ks. kan.

„Issakowicz.

| Po nabożeństwie odbył się wła-
ściwy akt koronacyjny. Z ołtarza
zniesiono obraz Matki Boskiej Ła-
skawej, do którego podszedł w asy-
ście duchowieństwa ks. Arcybiskup
(Teodorowicz i po odprawieniu mo-
dłów włożył na skronie Bogarodzi-
cy i Dzieciątka Jezus szczerozlote
korony, poświęcone w czasie Mszy
„św. po akcie koronacyjnym. =

+ O godz. 15-ej w sali związku ko-
"lejarzy- polskich z okazji uroczy-
lstości jubileuszowych ks. Arcybi-
' skupa Teodorowicza „odbyło się uro-
pprzyjęcie. 1.

 

 Likoldacja blokady W Szkole Oawelberga
Trwająca od paru dni blokada ,proszenie na obiad, nie kuszę się o tracąc humoru i mie przerywając

wcale nauki, a przed przerwaniem
głodówki wszystkie sale i kreślar-
nie zostały sprzątnięte i pozosta-
wione we wzorowym porządku.

| Studenci opuszczający uczelnię
jotrzymali na legitymacjach  pie-
jczątki: ё
| „Uczestnik blokady - glodėwki.
| W S$. B. . maj 1937 r.”.

 

Piotki polityczne
| Kandydaci na premierów

się demokratycznego środka przez
zespolenie liberałów legionowych z
ona stronnictwami  cen-

„trum. Jedna i idruga forma rządów
|jbyłaby próbą wprowadzenia do rzą-
„dėw polityków wprawdzie nie zwią-
zanych, ale stykających się niegdyś
ma różnych platfąrmach ze stronnic-
twami.

Gdy zwolennicy koncepcji rzą-
dów demokratycznego środka wy-
mieniają nazwisko prof. Bartla jako
kandydata na premiera, zwolennicy
jkoncentracji żywiołów  nacjonali-
|stycznych szepczą o gen. Sosnkow-
skim, cieszącym się dużym mirem w
|różnych środowiskach politycznych
|bez względu na zabarwienie poli-
| tyczne.
| Zdaje się jednak, że te obie
koncepcje są pobożnym życzeniem
różnychpolityków, którym się zda-

jje, iż sprawa koncentracji żywiołów,
| toczących do niedawna ze sobą za-
| wziętą wojnę, jest rzeczą łatwą.

istnienia Druskienik
„,rządzonej w sali domu wypoczynko-
| wegoStowarzyszenia rodziny urzęd-
| niczej.
| Po akademii zebrani wzięli u-
dział "w uroczystości odsłonięcia
tablicy pamiątkowej w dworku, w
|którym zwykł był zatrzymywać się
marszałek Piłsudski podczas pobytu
rDruskienikach.

t
i
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To nie jest tak proste
Przed niedawnym czasem Musso-

lini w swym przemówieniu na radzie
korporacy; wystąpił przeciw  po-
ślądowi, że rozwój lkorporacjonizmu
prowadzi do upaństwowienia  рго-
dukcji, podkreślił wielkie znaczenie
inicjatywy prywatnej w życiu go-
spodarczym. Nawiązując do tych
pogląaów, wybitny przedstawiciel
faszyzmu, Farinacci, wyraził się
bardzo ostro (w „Regime Fascista'j
o tych, którzy dążą do upaństwo-
wienia wytwórczości; powiedział po
prostu, że ci ludzie robią wrażenie,
jak gdyby wyszli z domu obłąka-
mych. kŁtatyzacja wytwórczości we
Włoszech, wbrew pierwotnym zasa-
dom iaszyzmu, poszła bardzo dale-
ko, zwłaszcza w dobie kryzysu.
Obecny zwrot ku prywatnej inicja-
tywie jest bardzo znamienny.

A. co się dzieje z narodowym so-
cjalizmem w Niemczech?  iwórca
programu ekonomicznego, (Georg
Feaer, który wypowiedział się za u-
spoiecznieniem produkcji, zniesie”
niem procentu od kapitatu itd, nie
doszedł w ogóle do wiadzy. Przeciw
micy hitleryzmu  rozpowszechnili
wiadomość, że osadzono go w sana-
torium. (Wi Niemczech państwo ma
ogromny wpływ na gospodarstwo,
ale nie dąży do przejmowania pry-
watnych przedsiębiorstw. (Cola się
nawet z zajętych pozycyj, jak np. w
dziedzinie bankowości. Wielkie
przedsiębiorstwa przemysłowe wy-
piaca;ą spokojnie dywidendy, nie-
kiedy i wysokie dywidendy.

(Okazuje się, że ewoiucja ustroju
spoleczno-gospodarczego mie idzie
poaitug prostych, lapidarnych  tor-
muł, w które chciano je zamknąć,
Okazuje się, że nacjonalizm nie musi
się wyrażać w „pianowym'  $ospo-
"darstwie, w szczególności w przej-
mowaniu |produlkicji przez padstwo.
Pod wpływem socjalizmu z jednej
strony, z drugiej ogromnych trudno-

mem zachęcają do dalszych jeszcze
eksperymentów? Skarb nie może
„sobie dać rady z deficytami przed-
„siębiorstw państwowych. Skutkiem
jtego rośnie nacisk fiskalny na go-
,Spodarstwo, powiększa się ciężary
| podatkowe. W związku z tym nie
|może zaniknąć bezrobocie.
| Kto naprawdę zadał sobie trud,
„by przyjrzeć się maszym finansom,
jten wie, że państwo a la longue nie
jpotrafi utrzymać tej masy ludzi,
którzy dzisiaj ze skarbu publicznego
czerpią środki swego utrzymania,

| Kto zna stan gospodarstwa, ten wie,
|jalk ujemne skutki ma wzrost eta-
tyzmu, jak zduszona jest inicjatywa
prywatna, jak obawa przed ekspe-
rymentami społeczno-' gospodarczy-
mi hamuje rozwój wytwórczości.

Niektórzy ludzie jednak o tym
nie myślą. Ujmują oni zagadnienia
społeczno-gospodarcze z rozbraja-

Po prof. Giąbińskim zeznawał
gen. Januszajtis, który obecnie jest
wybitnym dziaiaczem Str. Narodo-
wego na Wołyniu.

Adw.: Jakie stanowisko zajmuje
Str. Nar. na Wołyniu?

Świaaelk: Str. Nar. zmierza do ce-

|

 tycznego, walczy

'manie polskiego stanu posiadania
lit. d.
| Swoistą właściwością dążeń S. N.
|na Wołyniu jest obrona stanu posia-
dania narodowego oraz odzyskanie
wszystkich strat,

lów takich samych, jak i na innych
jterenach Polski, t. zn. podinesienie
juświadomienia narocowego i poli-.

o unarodowienie
przemysiu i handlu, waiczy o utrzy-|

je.cą prostotą. Nie mapieniędzy na
wylkup prywatnych fabryk — a czy

,nie można ich nadrukować? Do-
świadczenia z etatyzmem, a  pań-

wszystkie trudności rozwiązać, da-
dzą sobie radę z najzawilszymi za-
gadnieniami.

Ci reformatorzy nie mają zaufa-
nia do „ekonomistėw“, którzy wy-
suwają różne wątpliwości, których
poglądy nie pociągają ich swoją świe
žošcią i lelklkością, Ale może zechcą
się przyjrześć dokładniej doświad-
czeniem innych krajów, w szcze-
śólności doświadczeniom, które
przeprowadza faszyzm i hitleryzm.
,„Witeay przekonają się, że te zagad-
nienia nie są tak proste, jak się na
pozór wydaje.

- R. Rybarski,

 

wego narodu — z drugiej reąd wraz
z grupą społeczeństwa od tego rzą-
,du zależną. Pomiędzy jedną stroną a
|drugą nie ma zaufania, Naród w
„swych majszerszych podstawach nie
jma zaufania do rządu. W tym stanie
'rzeczy wojsko znajduje się w poło-
żeniu ciężkim. Uczciwy obywatel,
nie mający zaułania do rządu, nie
może rozmówić się ze swym przyja-
cielem oficerem о sprawach pań-
stwa, nie chce wprowadzać do jego
"duszy zwątpień — nie chce osłabiać
| zaufania do władzy — wskutek tego
zatraca się kontąkt myślących sier
iz wojskiem. Jest pomiędzy nimi ja-
kiś moment niedomówień, Powstaje

ści, które wywoiał kryzys, różne pań 15U-letnią niewoię. Wraz z odzyska- wojskiem przestaje się rozumieć.
stwa wikroczyły mocniej w  gospo-
darstwo, niżby chciały wkroczyć;
dzisiaj usiłują już zawrócić z tej dro-
£i, bo konieczności finansowe do-
chodzą do głosu.

l w Polsce na tym tle doszło do
pewnego pomieszania pojęć. Bardzo
silnie dziaiał takt, że nasz przemysł
w wielkim stopniu jest przemysłem
obcym. Kierunek narodowy, który:
dąży do stworzenia pełnego gospo-
darstwa narodowego, musi oczywi-
ście zmierzać do tego, by w rękach
polskich znalazły się główne narzę-
dzia produkcji i wymiany. Ale nie
znaczy to, że ten wielki przemysi
musi znaleźć w rękach państwa Na-
cjonalizm, który dąży do upaństwo-
wienia proaukcji, nie wierzy w siły
marodu, w jego wolną twórczość,
Nie wierzy, by Polacy potrafili być
przedsiębiorcami, a wierzy tylko w
urzędników,

Jedni chcieli upaństwowić cały
wielki przemysł i handel, drudzy tyl-
ko przemysł ciężki, względnie prze-
mysiy surowicowe. Istnieją
stopnie tego radykalizmu ale nie
ma między mimi istotnych różnic.
Kto ma w ręku surowce ten panuje
mad całą wytwórczością. Socjalizm
mie przestaje być socjalizmem, choć
się (go nazwie radykalizmem  naro-
dowym.
Te wezwania do etatyzacji rozle-

śają się w państwie, które już dzi-
siaj panuje w bardzo wielu dziedzi-
nąch przemysłu, którego przedsię-
biorczość już rozrosła się nad mia-
rę, Czy te doświadczenia z etatyz-

ESREENIEISSSTRSPAESSTIATEITIS SARS |

ŚWIĘTO GWARDII W BELGRADZIE

różne |

jmiem części ziem dawnej Kzpiitej | Dlatego dążyć trzeba, ażeby w

stwową biurokracją gospodarczą!
dają złe wyniki, to nic nie znaczy,
bo te cudowne dzieci potralią

$. p. lgnac
W. piątek zmarł w Warszawie, w

j wieku lat 77, śp. Ignacy Szebeko.
Šp. Ignacy Szebeko posiadał wy-

bitny talent polityczny. Jednak do-
piero po roku 1905, a więc, gdy zbli
iżał się do pięćdziesiątki, tak się u-
łożyłty stosunki w państwie rosyj-
skim, iż Polacy mogli się zajmować
czynnie polityką,

Śp. I$nacy Szebeko należał wów-
czas do Stronnictwa Realistów, a
więc do grupy konserwatywnej. Z
ramienia tego stronnictwa wszedł
do Rady Państwa i tu odrazu dzięki
swym zdolnościom politycznym i
wielkiemu talentowi
mu zajął wybitne stanowisko.

Nazwisko jego pozostanie zwią-
zane ze wszystkimi zagadnieniami,
jakie wówczas były rozważane w
Dumie i w Radzie Państwa.

Gdy się zaczęła wojna światowa,
|otworzyły się szersze możliwości

 
 

Dalszy przebieg.procesu w Łucku
Zeznania gen. Januszajtisa i b. premiera Sławka

tejszej administracji, świadek odpo-
jwiada, że tym zagadnieniem winien
jsię zająć p. minister spraw we-
,wnętrznych, jest jednak zdania, że
jorgana centralne nie mają możności
wnikać w szczegóły polityki tych
organów wyjkonawiczych i polegają

|na ludziach, przez siebie wyznaczo-
jnych. Kealizacja programów rządo-
wych może być nieraz niezgodna z
intencjami wiadz centralnych.

Niewątpliwą zasługą prasy: naro-
dowej jest to, że podniosła ikwestię
|zatraty polskości na Wołyniu i obu-
| dziła czujność opinii społecznej.
jŚwiadek przedstawia sądowi arty-

ш!, zamieszczony w  tygodniuku

 

|

zadanych przez powoli rozdział i społeczeństwo z | „Anicz”, gdzie autor (jeden z urzęd-
jników wydz. polityczn. urzędu woje
,wódzkiego — przyp. Red.) wyraża

| spadł na nasze pokolenie obowiązek | Polsce zapanował taki stan rzeczy, | opinię, że powinno się zamknąć gra-

odzyskania przynajmniej w grani- |w którym rząd ma zaufanie. Wtecy nice Wołynia dla tych jednostek,
cach dzisiejszego państwa, i
straconego w ciągu niewoli dorobku
na ziemiach kresowych.

Następnie świadek przedstawia,
jakie straty przyniosła narodowi pol
skiemu polityka woj. Józewskiego i
organizacyj społeczno-politycznych,
kierowanych przez niego lub jego
ludzi,

Ponieważ zarzucano generałowi,
iż jakoby uznał armię polską za nie-

nie:
Adw: — Czy p. generał powie-

dział przy jakiejś okazji, iż uważa
armię polską za nienarodową?

Šwiacek: — Stanowczo
czam. Następuje Ikonirontacja z p.
Czarnockim, który twierdzi, że na
uroczystości 15 sierpnia 1936 r. w
Krzemieńcu generał miał powie-
dzieć w publicznym przemówieniu,
że armia polska jest mienarodowa.
!№ dowód przedkłada „Wołyń z
(artykułem, powtarzającym to zezna
nie, Gen. J. zaprzecza prawdziwości
"tego i wypowiada istotną treść swe-
"go przemówienia 15.Vill 1936 r.,
które brzmi:

Jako żołnierz najchętniej poru-
|szam sprawy wojska i obrony. Mó-
wiłem, że naród polski kocha swoje
wojsko, ale jednocześnie boleje, že
wytwarza się jakaś groźna przepaść,
| WI społeczeństwie polskim jest
| rozbicie, polega to na tym, że z jed-
nej strony stoją zwarte masy cierpli

 

 
Ё Kr61 Piotr II w mundurze -so kolskim wita oficerów.

narodową, adwokat zadał mu pyta-|

zaprze- |

jacielem oficerem o sprawach pań-
stwowych. Tak w przybliżeniu mó-|
wiłem.

Na honorowych miejscach  sie-
"dzieli przedstawiciele wojska. Gdyr |
'bym byt obrazii władze, miałbym
'konsekmwencje. Zresztą i p. starosta;
|obecny nie przeszkodził mi dokoń-
i czyć przemówienia — widocznie
nie obrażałem wojska.

Następnie zawezwali świadków:
kpt. Orleański, Koszorek, rtm. Spy-
lchalski, St. Załęski i Mieczysław
'Sienicki.

TRZECI DZIEŃ PROCESU,
MW. rzecim dniu procesu Stron-

nictwa Narodowego w Łucku prze-
i ciwiko tygodnikowi „Wołyń”, w dniu
28 bm., jako pierwszy świadek ze-
znawał wezwany przez obronę b.
premier Walery Sławek, Zeznania
jego nacechowane były ostrożnością
i powściągliwością. Ż zeznań tych
wynika, że politykę woj. Józewskie-
$o aprobował w pierwszym rzędzie
sam świadek, stojący ma czele rzą-
du Marsz. Piłsudsiki, zdaniem świad-
ka, aprobaty tej również udzielał,

Na pytanie obrony, czy marsz,
Piłsudski darzył szczególnym zauta-
niem ks. prałata Tokarzewskiego,
płk. Sławek nie daje konkretnej od-
powiedzi, i oświadcza, żeMarszałek
odnosił się z sympatią do wszyst-
kich członków swego najbliższego
otoczenia. Po zeznaniach pik, Sław-
ka, rzecznicy oskarżenia stawiają
,wniosek o powołanie ma świadka
Marszałka Rydza-Śmigłego na oko-
liczność, że Marszałek Piłsudski nie|

całego ; obywatel może się rozmówić z przy, które są przeciwne polityce władz
| administracyjnych,
| Obrona; — Dlaczego Stronnictwo
jNarodowe nie zgłosiło akcesu do
10. Z. N.?

Przewodniczący: — Oddalam to
pytanie, jako nieistotne.

Następnie staje przed sądem kpt.
Józeł Filar, komendant okręgowy
Związku Strzeleckiego, który jak
"można wywnioskować ze złożonych
zeznań, wcale nie zachwyca się linią
polityczną „Wołynia”. Z kolei staje
przed sądem senior palestry. łuckiej,
p. mec. Zaściński, którego zeznania
podkreślają m. in. zastugi prasy na-
rolcowej w budzeniu czujności opinii
polskiej.

Po wyczerpaniu listy świadków,
obrona tygodnika „Wołyń” składa
szereg dowodów. Czynią to samo
rzecznicy oskarżenia, apl. adw, Star
czewski i adw. Charniewicz. Więk-
szość dowodów sąd postanowił za-
łączyć do sprawy. Przewód sądowy
został zamknięty.

Modne gustowne

krasomówcze- |

y Szebeko
przed polityką polską, Powstał Ko-
imitet Narodowy w Warszawie, do
„którego weszli wszyscy posłowie do
' Dumy i członkowie Kady Państwa,
„Po zajęciu Warszawy, Komitet prze
„niósł się do Petersburga i tam iun-
| kcjonował aż do rewolucji w r. 1917.
W, pracach Komitetu brał śp. Sze-
beko bardzo żywy udział, zbliżył się
wówczas bardzo do tych jego człon-
ków, którzy należeli do Demokracji

| Narodowej.
W roku 1917 wyjechał śp. Ignacy

Szebeko do Sztokholmu i tam prze-
|bywał przez czas dłuższy, będąc do
końca i bez zastrzeżeń wierny poli-
tyce Komitetu Naroaowego, która
wiązała odbudowanie państwa  pol-
skiego ze zwycięstwem koaiicji
państw zachodnich nad państwami
centralnymi,

Po wojnie powrócił do kraju i był
jw latach 1919 — 1921 posiem pol-
"skim w Berlinie.

Frzy wyborach w r. 1922 został
wybrany na posia do Sejmu z listy
państwowej Związku Ludowo - Na-
rodowego. Był posłem przez całą
kadencję 1922 — 1927, wicepreze-
sem klubu i członkiem szeregu ko-
misyj. Szczególnie żywo interesował
się pracami komisji spraw zagran.cz
nych.

Gdy przemawiał, słuchano go
zawsze z wielką uwagą i na wszyst-
kich ławach semowych, bo znał za-
wsze doskonale przedmiot, o którym
mówił, i miał swadę niezwyłkią.

Przed dziesięciu laty wycofał się
z życia politycznego, nie przestał się
jednak interesować sprawami  poli-
tycznymi.

Śp. Ignacy Szebeko był wysoko
ceniony przez wszystkich tych, któ-
rzy się z nim spotykali na gruncie
pracy publicznej, bo nie tylko znał
się na sprawach, których się podej-
mował, lecz był w stosunikach bar-
dzo prosty i lojalny, Kto miał moż-
ność poznać go biiżej, ten wie, że

-siiał wielki zalety w zwykłych sto-
sunkach z ludźmi, był człowiekiem
„mądrym i dobrym, zawsze gotowym
|do zainteresowania się sprawami
,życia społecznego. i do przyjścia z
, pomocą innym.

Zgon śp. Ignacego Szebeki, wy-
wołał też szczery i serdeczny żal
wśród wszystkich, którzy go znali i
z nim pracowali na terenie społecz-
eye i politycznym.

SEWERASIANĖ i

Huragan nad polskim
morzem

PUCK. 30.5. Huraganowa wichu-

ra, jaka przeszła nad wybrzeżem

polskim i Bałtykiem, w porywach
swych dochodziła do 10 stopni skali

Beaufort'a, czyli 25 mtr. na sek. O-

'becnie nastąpiła zmiana kierunku

'wiatru na północy i nasilenie nawał-
micy zmalało, Temperatura znacznie

spadła. Na Helu dochodzi do+-14 st.
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Firma staie
śledzi za modą:

<odziennie nadchodzą
nowosci sezonowe
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ONDYN. 29.5. Cała prasa an-

„Nowy gabinet angielski
sił 57 lat i 2 miesiące. Ostatni gabi-

„mógł aprobować dzisiejszej polityki gielska (życzliwie wita nowy gabi- | net Baldwina wykazywał 54 lata i 8
„narodowościowej woj. Józewskiego. met, podkreślając, że rząd Chamber-| miesięcy jalko przeciętny wiek mini-
Sąd wniosek ten oddala.
W dalszym ciągu staje przed try-

„bunałe mświadek Hałaciński, rejent
| były członek POW., oficer I bryga-
|dy pułkownik rezerwy. Świadek ten
| odnosi się krytycznie do Stron. Nar.,
ale potępia fakt zamieszczenia w
|„Wołyniu* artykułu „Bez Józefa
Piłsudskiego", wważając artykuł ten
za niecelowy i wysoce niewskazany.
Umieszczenie takich artykułów od-
wraca uwagę społeczeństwa polskie
go od najważniejszych zagadnień na
Wołyniu. W. artykule „Wołyń' za-
rzuca brak portretu Marsz. Piłsud-
skiego w lokalu Stron. Narod, w
Łucku — pismo to jednak nie potę-
piło faktu zdzierania portretów Mar
szałka w „Proświtiańskich Chatach“
(ukraińskich organizacjach oświato-
wych, popieranych przez p. woj. Jó-
zewskiego — przyp. Red.).

j Na pytanie rzeczników oskarżenia
co do polityki narodowościowej tu-

jlaina oznacza utrzymanie ciągłości
| dotychczasowej polityki, Osoba no-
wego premiera jest przedmiotem
przychylnych komentarzy.
ślane są zalety jego charakteru, a
mianowicie 'wielka uczciwość, po-
waga, cywilna odwaga, zdolności or-
ganizacyjne i dokładność. O ile Bal-
dwin kierował się często intuicją i
był typem artystycznego improwi-
zatora, o tyle Chamberlain jest do-
kładny, dokładnie opracowuje szcze
góły i opiera swoje decyzje na dro-
biazgowych obliczeniach.

Obecny premier w chwilach wol-
nych uprawia z zamiłowaniem  ry-
bołówstwo i bada życie

Podkre- |

stra. W obecnym gabinecie Cham-
berlaina przeciętna wynosi 51 lat i
1 miesięcy.

Gabinet Chamberlaina stanie w
iponiedziałek przed izbą gmin w ob-
jliczu trudności, wynikających z za-
proponowanej przez Chamberlaina
|jeszcze jako kanclerza skarbu dani-
ny na rzecz obrony narodowej, któ-

jzej to daninie City się sprzeciwia,
|domagając się bardzo daleko idą-
|cych zmian w obecnym projekcie.
1 W poniedziałek rozpocznie się dru-
jgie czytanie projektu, Z ramienia
|irządu wystąpi w obronie daniny no-
|wy kanclerz skarbu sir John Simon.

 
i
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ptaków,|Część konserwatystów zgłosiła na-
Chamberlain jest mówcą suchym i| wet wniosek o odrzucenie tej dani-
sprawia raczej wrażenie
man'a, aniżeli męża stanu,

Jest rzeczą zresztą”znamienną, iż
A brytyjski odmładza się.
rzeciętny wiek gabinetu narodo-

wego Macdonalda w r. 1931 wyno-

business-|ny.:Gdyby: istotnie parlament wnio-
sek ten przyjął i daninę odrzucił, to
równałoby się to votum nieułności
wobec nowego rządu, któryby się
wówczas musiał podać do dymisji,

-— -

 

 



żydzi olleństy toorzą fundusz kredytowy
dla zgnębienia polskiego handlu i rzemiosła

Wobec silnego bojkotu spole- intu“ postanowili poza udzieleniem
czeństwa  chrześcijańskiego oraz kuedytów. ma rozwój  życowskiego
stopniowego, lecz stałego rozwoju handiu, przemysiu i rzemiosła, o
handlu polskiego, zwłaszcza drob- czym onegdaj donosiliśmy, powołać
nego, w Wilnie i na prowicji — ży- do życia sieć kas bezprocentowych
dzi  wileńscy postanowili jeszcze żydowskich, stworzyć fundusz kre-
bardziej zmobilizować się i przygo- dytowy, któryby został zasilony
tować do walki. W tym celu bawią- przez bogatych żydów z terenu Wil-
cy w Wilnie dyrektorzy „Jointu* na i prowincji, pozatym zaapelować
dr. B. Kalm i D. Szweitzer odbyli do banikierów żydowskich z zagra-
cały szereg narad gospodarczych z nicy. Fundusz kredytowy ma wyno-
przedstawicielami Wil Gminy Ży sić narazie 2 mil. zł,,- zaś w roku
dowskiej — posłem rabinem Rubin- 1938-39 sumę tę poawojonoby. Roz+
sztejnem, prezesami Związku kup- porządzając dość pokaźną sumą,
ców i przemysłowców żydów, iele- możnaby stworzyć kontrakcję prze-
gatami drobnego kupiectwa z pro- ciwko bojkotowi i konkurencji chrze
wincji, kierownikami rzemiosłaży-,ścijańskiej, zwłaszcza, że na pierw-
dowskiego itp. sze miesiące tej. szeroko zakrojonej

Delegaci  „Jointu” wysłuchali akcji towary można będzie sprzeda-
sprawozdania kierowników poszcze- | wać po cenie kosztu, gdyż kasy za-
gólnych instytucyj żydowskich ban- pomogowe i kredytowe wyręczą
kowych, kredytowych i zapomogo-,sprzedawców żydowskich.
wych. Stwierdzono, że druga połowa| Według opinii sier przemysłowo-
roku 1936 i pierwszy kwartał r. b. handlowych żydowskich do zaha-
w katastrofainy sposób zaznaczył mowania i powstrzymania rozwija-
się w zmniejszeniu obrotów żydow- jącego się handlu chrześcijańskiego
skiego handlu, przemysłu, rzemiosła w Wileńszczyźnie, potrzeba prze-
i instytucyj banikowych. Aby temu dewszystkiem pieniędzy, a pozatym
przeciwstawić się, dyrektorzy „Jo- energii żydostwa kresowego, które

©ulne Zgromadzenie Syndykatu
Dziennikarzy Wileńskich

W dniu wczorajszym odbyło się tworzenia Sekcji żydowskiej przy
Nadzwyczajne Zgromadzenie Syndy-| Syndykacie Dziennikarzy Wileń-
katu Dziennikarzy Wileńskich, zwo-| skich.
łane głównie z tego powodu, że po, Jak wynika z
przeprowadzeniu weryfikacji człon*|Charkiewicza
ków. Syndykatu, sporo osób odpad-|wyjaśnień, udzielonych przez «r. S.
ło, a tem samem zmienił się skład| Kodzia sprawa ta ciągnie się od lat
Syndykatu, Dotychczasowy Zarząd piętnastu i mimo chęci władz Syn-
z p. dr. W. Charkiewiczem na czele|qykatu oraz kilku uchwał Walnych
podał się do dymisji, uważając, że| Zgromadzeń nie mogła być zrealizo-
nie może pełnić swych obowiązków|wana z powodu nie dających się
bez A aa: pokonać trudności.
że nadal cieszy się zaufaniem więk- : :
szości członków Syndykatu. Pn zp ord sai

(Walne Zgromadzenie uchwaliło| nem _ ostatecznie uchwalono  rea-
rezygnację Zarządu, przyjąć, po|sumcję poprzednich uchwał Synay-
b przystąpiło do nowych wybo-|katu w tej mierze, a tym samym

rów, : : 463 :
Prezesem A) obrano dr. panami z = 2

WW. Charkiewicza (ponownie), a na Wynik Yi. był
członków Zarządu olano pp.: ai os ana 15
Z. Kownacką, M. Szydlowskiego, J.|nastaPujacy: na 22 głosujących
A : м || głosów padło za wnioskiem dr. S.Mackiewicza, Cieszewskiego, na za Kadzia” 5 2 ; й

stępców p: Rolickiego i Nieciec- ia, 5 głosów przeciw, 2 osoby

 

referatu dr, W.'
oraz dodatkowych,

imien- ;

wstrzymały się od głosowania.
kiego.

Do Komisji Rewizyjnej zostali Na zakończenie Walne Zgroma-
wybrani pp. Syrewicz i Maciejew- |dzenie uchwaliło wezwać nowo-
ski. obrany Zarząd do spiesznego załat-
Drugą sprawą omawiana na Wal- wienia sprawy aplikantów, którym nem Zgromadzeniu była sprawa u- okres aplikacji już upłynął. 

 

Uroczystości połączenia
dwóch organizacyj kupieckich

Już w kwietniu zapadła uchwała, ,go z Warszawy. Po odczytaniu aktu
na mocy której dwa związki, a mia-| erekcyjnego, zabrał głos wojewoda
nowicie Stow. Kupców i Przem. w Bociański, który powiedział, że sło-
Wilnie i Związek Detal. Kupców i wa zawarte w dokumencie erekcyj-
Przem. Chrześcijan, połączyły się w . nym utwienizone są dla kupców wi-|
jedną organizację. W dniu 30 maja leńskich i potomstwa i to stanowi
dabyła się uroczystość ku upamięt- etap do dalszej pracy dla dobra Pol-
nieniu ważnego wydarzenia, ! ski. Pochodzę z tej dzielnicy, która
mającego dla dalszego rozwoju ku- |30 lat temu dała dowód, co potrafi
piectwa wileńskiego duże znaczenie.! Polak i że Polak nie jest gorszym

O godz. 10-ej członkowie połą- kupcem niż rolnikiem. W: Polsce
czonych już organizacji byli na na- | jest aksjomat, który istnieje i istnieć
bożeństwie w kościele św. Kazi- |powinien i który mówi, że gospoda-
mierza, O godz. 11-ej rano w lokalu rzami byli, sąi będą zawsze Polacy,
Izby Przem.-Handl. odbyło się ze- |Zkolei przemawiali wiceprezydent
branie „które zagaił prezes Związku Grdzzicki imieniem miasta,
Edmund Kowalski, W swym prze- |z zakonu Jezuitów, prezes Mierze-
mówieniu podkreślił, iż organizacja jewski, prezes Ślusarski, w imieniu
Stow. Kupców i Przem. Chrześcijan Izby Rzemieślniczej p. Święcicki i
jest jedną z najstrszych w Polsce i dyr. Banku Polskiego, oddz. w Wil-
liczy około 400 lat istnienia. Stowa- |nie. Na zakończenie zebrania cieka-
rzyszenie to wytrwąło do dnia dzi- wy reierat p. t, „O środkach umoc-
siejszego i przeistoczyło się w Sto- nienia pozycji kupiectwa  chrześci-
warzyszenie zawodowe. Opiera się jańskiego w Polsce" wygłosił dyrek-
ono na setkach lat tradycji i postę- tor Rady zrzeszeń kupiectwa pol-
puje ciągle naprzód. | skiego A. Czarnecki, W. godzinach

Na przewodniczącego poproszo- popołudniowych kupcy wileńscy po-
no delegata rady naczelnej Stow. dejmowali gości obiadem w sali
Kupców Polskich prezesa Grodzkie- Georgesa.

Wezwanie do b. Harcerzy
Zarząji Koła Harcerzy z czasów jdali nazwiska i adresy osób zna-

walk o Niepodległość 'w Wilnie, nych im z pracy w karcerstwie na
przystępując do opracowania historii| Wileńszczyźnie, wrejązcie by podali
skautingu na Wileńszczyźnie do ro-|nazwiska poległych harcerzy z Wi-
ku 1921, zwraca się do dawnych har |leńszczyzny z dokładnym ich życio-

ksiądz |
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Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna.

zdaniem rabina Rubinsztejna, Ciepło. Słabe wiatry wschodnie.
Wyśgodzkiego i innych czoiowych! ZMIASTA.
aziaiaczy, jest soliaarne i konsek-| — „Dzień matki* w Wilnie,

| wenine w swych dążeniach i zamia- Wiczoraj Walno obchodziło święto
| rach.

| W. wyniku obrad między innymi
poruszano kwestię bojkotu przed-

| siępiorsuw chrześcijańskich przez
żyaow. Poszczegóini prelegenci zo-
brazowali tacnowo sprawy trwają-

cego już bojkotu. Przeue wszysikim
|żyazi wailenscy catkowicie ZDOjKOLO-
wau, i to mada wyraz  Soliaarnie,
wszystkie resiaurac,e i kawiarnie
pouskie. Pozatym mie nabywają w
chrześcijańskicn sklepach towarów
i mie uazieliają zamowień wchodzą-
cych w zakres rzemiosia. Akcja с1-
сперо, lecz solaarnego bojkotu
przywiera coraz trwaisze cechy,

Na zakonczenie zeorania, Które
| odbyfo się w sali „Jekopa”, uchwa*
lono kilka rezoiucyj. Fizedstawicie-

„le „Jozatu”, dr. b, nahn i D. Szwejt-
zer, z wyniku obrad byli bardzo za-
dowolen: i wyjeżażając nie omiesz-
„kali zaznaczyc, iż gwaitowne ataki
i cała ekspansja chnrześcijańskiego
handlu i rzemiosła w Wiieńszczyz-
nie nie wytrzyma solidarnej wytrwa-
łości żydowskiej.

Czy aby żywzi nie mylą się, gdyż
zdaje się, že zdrowy pęd spoieczeń-
stwa poiskiego, zmierzający konsek-
wentnie do oażydzenia handlu, prze-
mysiu i rzemiosia wileńskiego jest
na. jaknajiepszej drodze i. żadna
żontrakcja zydowska i siła nie zmu-

„Si go do zawrocenia z wybranej dro-

„Dnia matki”, Kilka tysięcy młoazie
ży wileńskiej złożyło hoid Gia ma-
tek, Ld samego rana miodzież Kół
Fddkiego Czerwonego lurzyża wy-
siuchaia Mszy św., poczym przeszia
pochodem przez miasto, W zamknię-
tych lokalach odbyty się Okouczno-
ściowe akademie i odczyty o „Daiu
matki”, (b)
— 72 domy odrestaurowane.

Dzięki zabiegom zarządu miejskiego
w Wilnie oarestaurowano i odno-
wiono 72 komy, znajdujące się w
śródmieściu. lomy te dotychczas
znajdowaty się w nader opiakanym
|stanie, (h)

— Jerozolimka i Boltupie otrzy-
mały świawio. Łiektrownia miejska
w ciągu b. m. przeprowaazila elek-
trylikację przeamiescia Jerozolimka
i boftupie. 4 ulice, szosa i caia Aie-
ja Krzyżowa, aż do Wieczornika
otrzymaiy światio eiektryczne.

Ubpecnie zakonczają się roboty е-

lektrytikacyjne w Woiokumpu i Ko
lonii Magistrackiej, gazie okolo 10
posesyj i Kilka uiic zostanie zaopa-
trzonych w oświetlenie JE

(h
HANDEL I PRZEM sŁ.

— Kary za handel w niedzielę.
W. dniu wczorajszym policja zbaaaia
okoio 70 skuepow, z ktorych prze-
szio 45 hanaiowaio. Są to s«iepy
żydowskie. Folicja sporządziła man-

| gi. (h. sz.) | daty karne. (h)

| PRZY GTYŁOŚCI

1

| W marcu ub. r. funkcjonarjusz
pocztowy, obecnie zwolniony ze
siužby, Antoni lomcząk, słatszował
3 weksle na sumę 95 zł., podrabiając
na nich poapis żyrania — swego
wspóipracownika t'ranciszka —№а-
sieczki. kaiszerstwo wylkryio si,
$dy,K, K.'U. przedstawia žyranio-
wi weksie do zapiaty.

| "Wizoraj

 

Antoni Tomczak za-
siadi na ławie oskarżonych Sąau
Ukręgowego w Wiinie,

|  dNa pierwsze zapytanie sądu, do-
tyczące generaliów, oskanżony  ka-
,tegoryczmie stwierdza, że na takie
rzeczy odpowiadać nie wolno.

| Sacz A to dlaczego? — pada pyta-
"nie.

| Odpowiedzią milczenie,

Žrozumiaia konsternacja sędzie-
śo, nawykiego zresztą do tego ro-

| azaju niespomzianek.

Następuje odczytanie generaliów
z akt sprawy, po czym rozpoczyna
się czytanie aktu oskarżenia i otwie

„ra się przewód sąaowy.

|  — Czy oskarżony przyznaje się
do winy?

— Przyznaje się do wszystkich
zbrodni caiego świata. Jestem nie z
tej ziemi. Jestem synem szatana.

| — Co oskarżony chce wyjaśnić
na swoje usprawiealiwienie?

— Żadnych wyjaśnień nie dam.
"Chcę tylko spytać, dlaczego tak diu-
go śpię?

Wezwany biegły  lekarz-psy-
ciatra stwierdza, na podstawie po-
przedniego (badania i obsewarcji
'lomczalka, że jest to symulacja cho-
roby umysłowej, powstała jednak na
tle psychopatycznym. Orzeka dalej,|
że nie ma tu miejsca zakłócenia
czynności psychicznych i zmniejsze-
nia poczytalności w takim stopniu,
by usprawiedliwiało to czyny oskar-
żonego, Zdaniem biegłego Tomczak,
fatszuąc weksle i puszczając je w
obieg, działał świadomie i z roze-
'znaniem swych czynów  oraz* ich
' skutków.

| Przesłuchanie w toku przewodu
'sądowego świadkowie stwierdzają,
be podczas służby na poczcie Tom-
czak zachowywał wię
b. lekkomyślny i rozrzutny. Ze służ-
by zwolniono go za nadużycia pie-
niężme.

W. trakcie rozprawy oskarżony

— Nic nie chcę powiewiedzieć,
tylko to, by ten świat był inny, kie-
dy mnie nie będzie.

Sąd, po dłuższej przerwie, wy-
niósi wyrok, skazujący „syna szaia
na“ na © miesięcy ziemskiego aresz

3

wiieńska
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Z Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Wilnie, X4A1X Walne Do-
roczne Zgromadzenie członków Io-
warzystwa oabęazie się we wtorek
8 czerwca rb. o godz. 19 (7 wiecz.)
w śćmachu własnym przy ul. Leie-

 

 

wela $, Na porząasu dziennym:
sprawozdania, sprawy aaminisura-
Gyjne i wybory. W. drugiej części
zewrania prezes l-wa pro. «r. Ma-
rian 4aziechowski wygiosi oałzyt
na temat: „Latynizm a germanizin,
jako dwa światy,

| Stosownie do art. 44 statutu T-wa
poda,e się o powyższym do wiado-
InOsci wszystkich czionków lowa-
rzystwa Frzyjaciół Nauk w Wiinie
ma tyazień przed terminem Waine-
śo Łgromadzenia.

| — Zebranie Wydziału I Towa-
irzystwa krzyj,aciół Naus odbędzie
się jutro o gv-z. 19-ej w lokaiu Se
minarium  Volonistycznego U. 5. В,
leamkuwa lij, Na porząaku dzien
mym: 1. relerat p. mgr. Łotii Awra-
mowiczówny pt. „Łiesaent hezjodej=
ski w  hjmnach Homeryckich'; 2.
'sprawy bieżące. Wsięp dia czion-
ków i wprowadzonych gości.

WYPADKI
— Strzelał do siebie a zarazem trafił

| kolegę. Wiczoraj nad ranem przy ul. Gedy-

| minowskiej 42 niejaki Kuntier Wilhelm, bę-

j dąc w stanie pijanym usiiował odebrać so-

bie życie, strzelając dwukrotnie w okolicę

serca. Desperat strzelając postrzelił rów-

nież w rękę przyjaciela Karpińskiego, rów=

nież pijanego. MKuntiera w sianie ciężaim

skierowano do szpitala. Policja ustala po-

"wody samobójstwa. (h)

 

stosuje się znaną SÓL MORSZYŃSKĄ lub WODE GORZKĄ
MORSZYINSKĄ. Żądać w apiekach I skladacł * aplecznych.

 

Sym szatana cułkiem po ziemsku fałszował weksie
tu, zawieszając mu jednak w;ykona-
nie kary, mając na wzgiędzie orze-
czenie biegiego, który stwierdzi, że
„akikolwiek jest to objaw symuiacji,
J.nak opariej na pewnej anomaiii
„sychicznej. (mik)

 

Pociąg popularny
Wiszechpolski Zlot Sokołów w

Katowicach (w dniach  2/—29
czerwca rb.) zapowiada się niezwy-
kie imponująco, Liczba zgioszonych
ао tej pory przekroczyła puż ilość

na zlot „Sokoła”
list z pozdrowieniami dla Polski od
Zółtego >moka.

Sokolstwo Ziemi Wileńskiej,
chicąc dać jak najszerszym rzeszom
możność zobaczenia tego imponują-
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| wszystkich izb rzemieślniczych.

normalnie,

 

20 tysięcy czionków 4wiązku Sokol- cego lotu, poznania pracy sokoiej
stwa ze wszystkich zakątków Pol-|oraz zwieLzenia Siąska, organizuje
siki i z różnych krajów. Na zlocie bę: pociąś popularny do Katowic, Z
dą obecni sokoli z Niemiec, Francji, przejazau tym pociągiem korzystać
Stanów Zjeanoczonych, Ćzechosio- mogą rodziny sokoiow oraz sympa-
wacji. Ostatnio naaeszło zgioszenie |tycy „Sokoła”,
od Łwiązku Sdkotów z Chin. Deie-|  Zgioszenia па Zlot oraz przejazd
gacja chinska w liczbie około 50 so- pociągiem popuarnym przyjmuje się
Ikoiow przybędzie w strojach soko- tylko do 15 czerwca rb.
lich chinskich, przywożąc z sobą | Cały koszt z prze.azdem tam i z

jpowroiem, z nociegami przez 3 dni,
oraz wolnym wstępem ma wszyst<

. Powrót Pielgrzymki R PE tai iai tę

| Jasnogórskiej jwyniesie 23 ztoie osoby (dodat.

seopłata 3 zi. 75 gr.).

i Dziś o godz. 17 m. 25 powraca z W Wilnie zgioszenia przyjmuje i
ini j i Lioiowe

|Częstochowy Pielgrzymka  Jasno- SaROE KN, Kre-

górska akademików wileńskich. Ko- dytowego Bankuj ul. Waieńska 29

,mitet Organizacy,my zwraca się do m. 3 tel. 22-24 codziennie z wyjąt-

| młodzieży akademickiej i katolickie- kiem niedziel i świąt od godz.12 =
go społeczeństwa Wilną z gorącym YE kb ód sic 2
apelem o przybycie na dworzec ko- wy Nowogródku i Lidzie zgłosze-
„lejowy i powitanie wracającej pielg- nia przyjmują Zarządy Gniazd miej-

. rzymiki. scowych.

Ważna konferencja w sprawach rzemiosła
Na dzień 3 czerwca br. została nauki w rzemiośle (problem

zwołana przez min. Romana wielka natorów) oraz kwestia kredytów
,konierencja do Warszawy w spra-, rzemieślniczych.
| wach rzemieślniczych. — Konferen-| Zwołanie wspomnianej konieren-
| cja odbędzie się pod osobistym prze cji «la omówienia tych zagadnień

wodnictwem ministra Romana, a u- |niewątpliwie jest wyrazem tego na-

dział w niej wezmą przedstawiciele |cisku opinii rzemieślniczej na sfery
miarodajne, by wreszcie wszystkie

Przedmiotem obrad konferencji|najżywotniejsze kwestie rzemieślni-

będą najpilniesze potrzeby rzemio- |cze znalazły konkretne załatwienie

sła, a przede wszystkim sprawy or- |i rozstrzygnięcie. Byłoby tylko rze-
ganizacyjne cechów, zakres ich dzia |czą ze wszech miar pożyteczną, że-
łalności oraz ustrój, stosunek cze- |by w tej konferencji wzięli również

ladników do organizacji cęchowych udział rzedstawiciele stowarzyszeń
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cerek i harcerzy, którzy pracowali rysem i okoliczności w jakich po- |siedzia! na lawie z szeroko rozwar- |itp. Poza tym omówione zostaną za- |pzemi niczych.
na Wileńszczyźnie z apelem, by ze- |legli.
chcieli nadsyłać pod adresem Koła| Wszelkie dokumenty,
(Wilno ul. Podzamcze 1), swych rzystaniu, będą zwrócone,

ień z pracy w harcerstwie, Prosimy wszystkie dzienniki o
dokumenty | fotografie oraż by po- przedrukowanie powyższego apelu.

tymi oczami i rytmicznie kiwa się,

ruchu.
— Co oskarżony chce powie”

dzieć w ostatnim słowie?

gadnienia związane z organizacją

po wyko- |ani na chwilę nie zaprzestając tEŚO | адедааи 2555-5057 -5950:679 967 IIKIA (POK

Złóż ofiarę na Fundusz Obrony Narodowej
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Dnia 1 czerwca KWESTA NA DOM STARCÓ

SOKI |
 

PRZYJAZD PIŁKARSKIEJ DRU-
ŻYNY FRANCUSKIEJ

Sezon piłkarski w Wilnie powoli
zaczyna się ożywiać. Ukończone zo-
stały już mistrzostwa Wilna, które
licznym zwolennikom przyniosły
niemało emocji, zwłaszcza ostatni
mecz kiecydujący Makabi — Śmigły,
zakończony zwycięstwem  wojsko-
wych 4:2. Wynik ten odebrał z rąk
„malkabistėw“ zagrożony tytuł mi-
strza Wilna, O mały włos, a mi-
strzostwa zakończyłyby się tra-
$icznie. Okręg wileński w rozgryw-
kach o wejście do Ligi reprezento-
wałaby żydowska drużyna Makabi.
Na szczęście tak się nie stało.

Teraz, gdy mamy już wyłonione-
(go mistrza i oczekujemy z niecierpli-
wością na pierwszy rzut walk o
wejście do Ligi — WKS Śmigły po-
stanowił sezon ożywić. Potoczyły
się pertraktacje z klubami zagra-
nicznymi, które w Wilnie stanowią
największą atrakcję. W wyniku prze
prowadzonych  pertraktacyj sfinali-
zowano ostatecznie przyjazd do Wil
na drużyny francuskiej na dz. 5 i 6
czerwca.

Gości z Bordeaux bez przesady
można nazwać zespołem egzotycz-
nym. W! skłalazie ich gra jeden mu-
rzyn, dwóch arabów, dwóch wie-
deńczyków, a resztę stanowią Fran-
cuzi,

Jaki poziom reprezentuje druży-
na francuska — truano jest określić,
Mamy przed sobą liczne wyniki, u-
zyskane przez nią w tym sezonie.
Ponieważ jednak pulkarstwo pouskie
utrzymywaio, luźny dość koniakt ze
sportowcami zachodu i nie znamy
kiasy gry przeciwników Bordeaux,
nie mouemy pewnie określić sposo-
bu i jakości gry najbliższego prze-
<iwnika wilnian. Jedno jest pewne,

„že Francuzi reprezentują iadny styli
śry i posiadają bogaty repertuar
techniczny. Fonaato przewyższą nas
miewątpirwie Żżywioiowością. Jeśli
chodzi o żywiołowość, to tu najwię-
cej będzie miał do powiedzeia mu-
rzyn, o którym mówią, że jest wszę-
dobyiskim diabiem.
W pierwszym dniu zmierzą się

Francuzi z Makabi.
W. drugim dniu z Francuzami

zmierzy się Smigty. Mecz ten odbę-  dzie się na stadionie wojskowym
przy ul. Werkowskiej. Przedsprze-
qaaż tańszych biletów rozpocznie się
już we wtorek. Szczegówy będą u-
jawnione w afiszach. „Kibic“.

ATSR IAINIT I I ZDZCETSOEEROSCYCK , przeciwkoedukacyjny

Ujęcie rabusia w

„KONKURS POTĘGI SKOKU*
W ŁAZIENKACH

W. niedzielę rozpoczął się na to-
rze hippicznym w Łazienkach mię-
dzynaroiowy konikurs „Hotęgi sko-
ku“. Uiežki ten konkurs wykonany
został bez błędu tylko przez 4 konie,
które wobec tego przeprowadziły
dodatkową .rozgrywkę.- Wi rozgryw-
ce pierwsze miejsce zajął por. uuen-
ter [lemme: (Niemcy), 2—4 trzy te
miejsca podzieli: por. Rang (Ru-
muniaj, por. Ózols (Łotwaj i por:
Apostol (Kumunia), 5 — kpt. Nelke
(Niemcy), 6 — 9 miejsca podzielili:
por. Łachej (Rumuniaj, por. Tzepe-
scu (Kumuniaj, ppor. Wotoszowski,
1U—15 miejsca podzielili: por. Tudo-
ran (Kumuniaj, mjr. Lewicki, por.
Apostoli, por. Apostol, ppor. Woto-

Tudoran,
szowski i mjr. Lewicki.

Wstęgi zdobyli: por. |
kpt. Ugoski - Nehrlich por. Fortu-
nescu, kpt. Dębski-Nehriich, por.

Komorowski i kpt. Karplins (Rumu-

nia). .

Zawody odbyły się przy pięknej
pogodzie, gromadząc ponad 5.000
wiazów. 22

'„KONKURS LAZIENEK“

Bezpośrednio po konkursie „po-

tęgi skoku”, rozegrany został w kon-

kurencji międzynarodowej „Konkurs

Łazienek” dla pań i jeźdźców cywil-

nych, Wyniki tego konkursu notu-
jemy:

1) Strzeszewski na Rysiu, 2) Gra-

bianowski na: Latawcu, 3) Strze-

szewski ma Banzaju 2, 4) Zwierz-

chowska na Urwisie, 5) Brabec na

Nababie, 6) Strzeszewski na Bartku,

1) Skupinska na Carycy, 8) płk.

Rómmel na Monologu.
Wstęgi honorowe zdobyli: p. Pate,

por. femme (Niemcy), Osserowa,

Usser, Remiszewski i dr. Fortunescu
(Rumunia).

IX ZAWODY. BALONOWE O PU-

HAR IM. PŁK. WANKOWICZA

W dniu wczorajszym o godz. 18-ej

wystartowały z lorunia balon bio-

tące ucział w IX Krajow A
dach o Puhar im. płk. Wańkowicza.

Balony startowały wodstępach

2 minut. Pierwszy odleciał balon

„Lwów”, 2) „Legionowo, 3) „Mości-

ce“, 4) „Łódź”, jako piąty wystarto-

wał balon „Sanok'”, który w roku u-

pierwsze miejsce z za-bi jął
poetach inż. Ku-łogą: pilot Kobylański, pom.

masce, Sprawcę

napadu w N. Wilejce
W. ostatnich dniach na górze

Zamkowej w N. Wilejce oraz na

wzgórzach Belmontu dokonano kil-

ka napadów na kobiety. |

Wobec tego urządzono na górze |

Zamikowej zasadzkę. W pewnej

chwili do kobiety, będącej w poro-

zumieniu z policją podszedł osobnik

w masce i usiłował zmusić do wy-

dania gotówki. Na alarmprzybyła |
policja, która rabusia ujęła.Okazał

 

 

się nim Jan Mackiewicz, mieszka-
niec wsi Grygajki gm. mickuńskiej. h

Zwiezost=n wii: ńSzczyzny

Według źródeł Dyrekcji Lasów

Państwowych w Wilnie, zwierzostan

w lasach północno - wschodniej Pol-

ski obliczony jest następująco. sza-

raka 32.000, bielaka 8.000, saren
2.800, wilków 800, dzików 500, ło-

siów 80, rysiów 80, bobrów 40.

W (Turgielska 2
 

istnieje pod egidą Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincentegoa Paulo
od 18:3r, Utrzymuje z wielkim trudem46osób starych I niedolężnych

KARTAARSASTS AAPL NATO PE i, TTLPLLAT ATRI SNS

bica, 6) Mazowsze”, 7) „Syrena“ 8)'
„Gryf“, 9) „Katowice“, 10) „Pomo-
rze“ 11) „Hel“. ; waż

Cały dzień wczorajszy był bez-
wietrzny, tak że obawiano się, że
balon bedą mogły lecieć jedynie do
określonego celu. Jednakowoż {
wieczór powiał lekki wiatr z kie-|
runiku południowego, tak, że wszyst:
kie balony obrały kierunek 0с-
ny, lecąc w kierunku na Grudziądz.
Warunkiem zdobycia pierwszego
miejsca jest przebycie najdłuższej
trasy, jednakowoż w granicach pań-
stwa. :

Startowi balonów i dalszym im-
prezom  przyślądały się kilkuty-
sięczne tłumy. odom sprzyjała
piękna pogoda.

POLSKI MEETING LOTNICZY
Wczoraj w Bukareszcie odbyłsię

na lotnisku cywilnym Baneasa pol-:
ski meeting lotniczy, na którym
eskadra lotnicza studentów polskich|
przeprowadziła kilka udanych lotów
pokazowych :na samolotach RWD i;
szybowcu. !

 
| Nowości w

Ks. mgr. Jan Fondaliński: Koedu-
kacja w świetle współczesnej psy-
chologii Poznań 1936. Kuliura Ka-
tolicka t. XIV. Nakładem Naczelne-!
$o Instytutu Akcji Katolickiej, Str.
303. zł. 5. Е

Tenże: Koedukacja w przyszłym
liceum. Referat wygłoszony ma II
Studium Katolickim w Wilnie
(28:VIII — 1.IX 1936). Nagdbitka z
książki zbiorowej: Katolicka myśl
wychowawcza, Poznań 1937, Nakła-
dem Naczelnego Instytutu Akcji
Katol. str. 498—521.

„ Książka: zacytowanapodaje zwię-
y, istotny i: gruntowy stan spra-

wy wstytule zaznaczonej. Są przyto-
czone zdania autorów naszych i za-
granicznych pro i contra i to z ca-
łym objektywizmem. To też każdy
po przeczytaniu dokładnie zorientu-
je się w tej dziedzinie. Nańważniej-
sze j jest silne i wprost pla-
styczne uwypuklenie argumentui
przeciwkoedukacyjneśo polegające-
go na tym, że  koedukacja i kon-
strukcja (wspólne kształcenie obu
płci) są sprzeczne z psychofizyczną
naturą płci żeńskiej, To najbardziej

| przekonuje. .Przekonuje czytającego
'tym bardziej, że wykazuje, że :

reprezento-
;wany przez pedagogów szczerze ka-
; toliokich mie jest jakąs abstrakcją i
j przesąldem, lecz jest oparty na zdro-
jwych i naturalnych podstawach psy-
chofizycznych. Występuje także ta
książka przeciw niezdrowemu i nie-
uzasadnionemu wzajemnemu  poni-
żaniu jednejpłci przez drugą; każ-
da płeć ma swoje zadania eczne
i indywidualne i intelektualne zain-
teresowania w swoim zakresie
równie ważne i równorzędne, jaik-
kolwiek nie takie same, a dopiero
ich zgodne działanie i współżycie.
daje dobre samopoczucie indywidu-
alne i społeczne dodatnie wyniki,  

| „Jutro. niedziela" w wykonaniu premiero-

| każdy wychowawca, opiekun mło-

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Beranrdyńskim. Dzisiaj i jutro o godz. 8.15
pi cnach zinžonych powtórzeina sztuki

wej obsady zespołu.

W piątek wieczorem o godz. 8.15 uka-

że się nowa premiera, świetna komedia

włoskiej spółki autorskiej Capo i Rossato
„Zabiję ją” w przekładzie Zofii Jachimiec-
kiej.

— Teatr Miejski na Pohulance —
wystąpi również z premierą w środę bież.

tygadnia dnia 2 czerwca wieczorem, lek-
kiej, pełnej komedii „Od wieczora do po-
ranka”,

— Teatr Muzyczny „Lutnia“, Ostatnie
przedstawienia sezonu. Dziś po cenach od
20 gr. do 2 zł. grana będzie swojska kroto-
chwila W. Rapackiego „Ja tu rządzę” z
akitualnemi wkładkami. z których: projekt
pomnika Adama Mickiewicza, chór rewe-

lersów, arje M. Wawrzkowicza oraz balety

są gorąco oklaskiwane.

— Gościna zespołu opery warszawskiej.
Zainteresowania jakie wywołała zapowiedź
występów artystów opery warszawskiej po-

zwala wróżyć, że 4-go czerwca „Cyrulik

Sewilski“, 5-go czerwca „Trawiata” będą
miały wyjątkowo powodzenie.

ydawnicze
Bezmyślne zaś naśladowanie jednej
płci przez drugą — co właśnie wy-
stępuje przeważnie jako główne za-
barwienie ruchu emancypacyjnego
kobiet — bezwarunkowo szkodzi i
imdywidualnie i społecznie,

Jest więc ta książka bardzo na
czasie w okrege, w którym nowin-
karze pedagogiczni starają się prze-
pruć swym nieuzasadnionym  tupe-
tem wprowadzenie szkoły koeduka-
cyjnej i konstrukcji. I na tym polega
wielka , Szanownego Autora.
Ponadto autor ' podaje genezę,
rozwój i stan faktyczny: koedukacji
u nas i zagranicą bardzo dokładnie i
sumiennie (na str. 271—298) zesta-
wioną literaturę naukową-naszą i
zagraniczną tyczącą się tego przed-
miotu, Każdy czytelnik znajdzie
więc w tym zestawieniu ewentual-
nie bardzo wyczerpujące wskazów-
ki bibliograficzne dla osobistego za-
poznania się rozbudowania tego
dziś aktualnego probdemu.

Wi nadbitce cytowanej zajmuje
się autor tym y4mym zagadnieniem,
ale z punktu widzenia bardziej aktu-
alnego ze względu na licea mające
powstać w przyszłym r. szkolnym.
Przy tej sposobności występują tak-
że te same jak wyżej dodatnie stro-
ny ujęcia tego zagadnienia, słormu-
łowanie jednak myśli jest bardziej
symtetyczne i uderzające bardziej
swą plastyką. Przy końcu wywodów
optymisty rzut oka w przyszłość
stwierdzający głęboką przemianę
fizyczną idącą .w kierunku prą-
du przeciwkoedukacyjnego nawet
wśród młodzieży żeńskiej. Zakoń-
czenie zaś podaje rzutowo zasadni-
cze argumenty przeciw koedukacji.

Obie publikacje pęwinien poznać

dzieży i nauczyciel.

W. G.

Z za kotar studio
KTO WYGRAŁ MILIONIJI

dowiedzą się radiosłuchacze przez radio

Dn. 31 maja nastąpi ostatnie ciągnienie
Loterii Państwowej w którem padnie głów-
na wygrana — milion złotych. Polskie Ra-
dio o godz. 8.10 nada na wszystkie rozgłoś-
nie transmisję z gmachu Generalnej Dyrek-
cji Loterii Państwowej, dzięki czemu słu-

chacze całej Polski będą się mogli dowie:
dzieć kto został posiadaczem wielkiej for-
tuny.

500 LAT GOŚCINNOŚCI POLSKIEJ

Felietony radiowe Wasylewskiego.
W okresie letnim wprowadza program

radiowy nowy dział ciekawych i atrakoyj-
nie ujętych felietonów obyczajowych, któ-

re nadawane będą w poniedziałek o godz.
16.45. Rozpocznie je cykl w opracowaniu
Stanisława  Wasylewskiego, traktujący o

godności w dawnej Polsce, składający się

z trzech felietonów. Pierwszy z nich nada-
ny zostanie dn. 31 maja. Obyczajnošė to-
warzyska i gościnność w Polsce w ciągu
wieków uległa znacznym  ewołucjom, ©
czym można się dowiedzieć z dawnych pa-
miętników. Krótki zarys tej ewolucji, ob-

fitujący w bardzo zasadnicze przełomy, jak

np. od gościnności sarmackiej do  francu*
skiej, będzie tematem trzech prelekcji Wa-

sylewskiego.

NOWELA W PIĘCIU CODZIENNYCH
ODCINKACH

dla radio słuchaczy.
Polskie radio realizując program letni

wprowadza z dniem 31 maja nowele, czyta-

ne przez radio w odcinkach codziennych,

stale o tej samej godzinie. co zapewni słu-
chaczowi ciągłość opowiadania. Od ponie-

działku dn. 31 maja do piątku dn. 4 czerw-

ca stale o godz. 21,45 odczytywana będzie
opowieść Kaczkowskiego pt. „Bitwa o
Choroążankę”, Opowieść ta zyskała w

swoim czasie autorowi szeroki rozgłos.

Niepospolite zalety: plastyka, życie, język

odtwarzający świetnie temperamenty i du-
sze postaci — ukazały w młodym autorze
wybitnego artystę.

Polskie Radio Wilno
Poniedziałek, dnia 31 maja 1937.

6.15 Pieśń majowa z wieży Mariackiej.

Muzyka z płyt. Audycja dla szkół. 8.10:
Ciągnienie miliona -- transmisja z Gmachu

Loterii. 11.30: Audycja dla szkół. 11.57:

Sygnał czasu. 12.03: Dziennik południowy.
12.15: Coś wesołego o krótkofalarstwie
audycja wesoła. 12.25: Orkiestra mandolini-
stów. 13.00: Muzyka popularna. 15.00: Róż-
ne instrumenty. 15,10: Życie kulturalne
miasta i prowincji, 15.15: Odcinek prozy.

15.25: Muzyka rozrywkowa. 15.45: Wiado-
mości gospodarcze. 16.00: Nieco o ryżu ze
śmietną — więcej o ryżu bez niej — poś.
16.15: Pieśni regionalne z Polesia. 16.45:

500 lat polskiej gościnności felieton.
17,00: Koncert solistów. 17.50: Polskie sieci
na Atlantyku — pog. 18.00: „Drogi w No-
wośgródczyźnie" — pog. 18.10: Zakończenie
„wędrówek muzycznych”. 18.45: Rezerwa

dla wiadomości sportowych. 18.15: Poga-
dankaaktualna. 19.00: Audycja strzelecka.
„Do obozu po zdrowie”. 19.40: Sport i na-

tura — pog. sportowa. 19.50: Wiadomości
sportowe, 20.00: Muzyka. rozrywkowa.

20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Pogadan-
ka aktualna. 21.00: Muzyka taneczna. 21.45

Bitwa o Chorążankę opowiadanie Zygmun-

ta Kcazkowskiego. 22.00: Recital śpiewa-
czy Flory Moulaert-Maes. 22.35:  Rimski
Korsakow Kaprys hiszpański. 22.50:
Ostatnie wiadomości dziennika radiowego.

Polskie Kino i

Światowid

 

Dziś po raz pierwszyw Wilnie komedia reżyserii Karo!a Lamacza

„ROZWÓD Z PRZESZKODAMI"
W rol. gł. Anny Ondra, Hans Soehnker i Adela Sandrock

Nowe pomysły! Humor! Dowcip! Temperament

Nad program atrakcje
2

Mieszkania I pokoje
POKÓJ słoneczny, czysty z wygodami ii

miekrępującem wejściem do wynajęcia od:

zaraz. Portowa 28—2. 1033—3;

OS ii STA OBE

Letniska

LETNISKO kolo Werek, przepięknamiej- |

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, kolonia Zgoda, willa „Urocza”;

Zajączkowska. į

  

inas

 

 TL Lik н

ADMINISTRACJA:
CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed t

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjąa i ko

w kapitalnej
komedii
sportowej

Sport. Piosenka, Taniec. Humor.

Praca poszukiwana

Р Detilada najlepszych artystėw. Wasi ulubieAcy

HELIOS | Bogda, Brodzisz, Sleiański, Orwid, Fertner

„PAN REDAKTOR SZALEJE” Balet opery
warszawskiej

Dowcip. Nad program: Aktualia

Nauka
 

PILNOWANIA MIESZKANIA, do dzieci,
lub do posługi przy małej rodzinie poszu-
kuje starsza osoba. Rekomend. b. dobre.
Mostowa 3 (sklep spoż.) lub zgłoszenia do
adm. „Dz. Wil.” dla M. W. (3)

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
i prywatńą przyjmuje dyżury oraz wykonuje
wszelkie zabiegi. Poważne referencje, Wil-
no, ul, Wilkomierska 3 m. 8 vis & vis ko-
ścioła św. Rafała. ©

osoba poszukuje posady |
gospodyni, zna dobrze kuchnię, może sa-

 

mie się dziećmi, albo jako ochmistrzyni w,
majątku. ul. Bakszta 11 m. 5, od 11 g. (5)! modzielnie zająć się domem. Chętnie zaj-|;

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

KONWERSACJI francuskiego udzielę wza-
mian za letnisko. Zgłoszenia do adm. „Dz.
Wil." sub „Nauczycielka”, 1027—2

Pomóżmy bliźnim!
MIŁOSIERDZIU naszych czytelników go-
rąco polecamy b. biedną wdowę z 2-giem
uczących się dzieci o dopomożenie wyku-
pienia maszyny do szycia założonej w su-
mie zł. 50 plus procenta, — jest szwaczką
maszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-

dzona przez Tow. Św. Wincentego ż Paulo.

  Adres w Admin. „Dziennika Wileńskiego.

Praca zaofiarowana
SŁUŻĄCA z dobrym gotowaniem potrzebna
od zaraz na wyjazd. Mickiewicza 7—3.

 

Kupno i sprzedaż
 

 

B. ŁADNA POSESJA 2 domy, ogród duży,
część owocowy, z powodu wie do
sprzedania, można częściowo. „ Popow-
ska226 — 7. 1020—4

 

OWOCARNIA - SODOWIARNIA м do-
brym punkcie do sprzedania. Wileńska 11,
Rymszyna. 1043—3

SKLEPNABIAŁOWY w dobrympunkcie
 

|sprzedam tanio z powodu wyjazdu. Adree
w admin. „Dzien. Wi.“ 1040—2

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

MOTOR o sile pół konia 385 obrotów na
minutę na stały prąd, mało używamy do
sprzedania. Wilno, Mostowa 1. 3

 

SEBARZEBKT 1768WARE AE ETYCEOSROEZE ERO ARDENY OERETZTZWTATTOSRET kai SSSR

Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, = odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie. zł. 7 gr. 50, zagranicą sł. 6—
ekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— zn mm. jednoszp., nekrologi 40 -gr., za tekstem (5) łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

munikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia <yfrowe i tabelaryczne o 25%/ drożej Dla poszukujących pracy 50% zniżki.

tobie prawe zniiany terminu druku ogłoszeń | nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
Adminisiraoja zastrzega -

  

 

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukaraia A.Zwie: e, Mostowa 1.
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