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Rok XXI.

Obrząd Ślubny
z p Simpson

MONTS 3.6. Obrząd ślubu cywil- | W. kaplicy oczekiwały młodą
nego rozpoczął się na zamku Cande parę 33 zaproszone osobistości.
o godz. 11,35 z pewnym  opóźnie- O godz. 12.03 wszedł do kaplicy
niem. Mer Mercier odczytał imiona jesiążę Windsoru z małżonką. Po

i nazwiska nowożeńców i wyliczył | chwili weszła księżna. Pastor Jar-
tytuły i odzmaczenia księcia. Jako|dine udzielił ślubu wedle starego
pewna występowali mjr. Met- modlitewnika anglikańskiego, po-
calie w imieniu księcia oraz p. Ro- czym udzielił błogosławieństwa i
śers w imieniu pani Warfield. Dr. oświadczył, że nowożeńcy zostali
Mercier odczytał artykuły 212 i 213 zagjubieni. Nowożeńcy: przy dźwię-
+ > A . ; y. ię

i 214 kodeksu cywilnego, po czym za kach hymnu „Veni Creator" opuścili
dał nowożeńcom obowiązujące ste- kaplicę 5
reotypowe pytania. Po otrzymaniu :
od nich potwieriazających  odpowie-|
dzi dr. Mercier wygłosił krótkie
przemówienie, które zakończył ży-
czeniami szczęścia dla młodej pary.

PARYŻ. 3.6. Już oa! wczoraj rano
w Tours, najbliższym mieście
siedziby księcia, zamku Cande, pa-
mował nastrój wyjątkowy: Przez uli-
ce miasta przejeżdżały co chwila SALAMANKA. 3.6. Według ko-

auta o znakach angielskich lub ame- munikatu urzędowego głównej kwa-

rykańskich. Na dworcu oczekiwało tery powstańczej, na froncie ara-

kilka wagonów z podarunkami i gonskim toczą siępojedynki artylie-

kwiatami przeznaczonymi dla zam- ryjskie mniejszego znaczenia. Na

ku Cande. Monts, od świtu dnia dzi- | froncie baskijskim operacje wojsko-

siejszego udekorowane flagami bry- |we utrulmiane są przez niepogodę.

tyjskimi, nie mogło dosłownie po-|W okolicach Sierra Lemona odpar-

mieścić napływających turystów. to dwa ataki nieprzyjacielskie. Na

Na szosie, proiwalczącej z Tours froncie Avila atak nieprzy,acielski

do zamku Cande, co chwila prze- na pozycje 'wojsk  nacjonalistycz-

 

zmobilizowanych party ze znacznymi dlaprzeciwnika

dla pełnienia służby bezpieczeństwastratami. Wiedług zeznań jeńców,

oraz samochody ciężarowe z gwar- |straty wojsk rządowych wynosiły

«а lotną. Nad zamkiem Cande krą- |z górą tysiąc zabitych. Artyleria

żyły samoloty policji powietrznej. |powstańcza zniszczyła 5 wielkich

Ceremcniał ślubu cywilnego od- czołgów. Wojska powstańcze zdo-

był się o godz. 11 m. 45 w wielkim były 5 krabinów maszynowych, kil-

salonie zamku Cande w jak naj- kaset karabinów ręcznych i znacz-

ściślejszym gronie, poczem książę ne zapasy materiału wojennego. W

Windsoru wraz z małżoniką udał się okolicach Sierra Guadarrama  strą-

dlo sali koncertowej, zamienionej na cono 10 samolotów myśliwskich i 5

kaplicę. samolotów bombowych. Samoloty
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W. Brytania pragnie powrotu
Włoch i Niemiec do Komitetu Nieinter wencji

LONDYN. 3.6. Rząd W. Brytanii zlikwidowania powstałega kryzysu.

znajduje się w stałym kontakcie z Omówione zostaną następujące za-

rząjłami francuskim, niemieckim i gadnienia: 1) stworzenie stref bez-

włoskim, usiłując doprowadzić do pieczeństwa dla patrolujących okrę-

powrotu Niemiec i Wioch do komi-| tów, 2) konieczność unikania przeż

tetu nieinterwencji oraz obmiyśleć| lotnictwo hiszpańskie spotkań z za-

sposdby uniknięcia w przyszłości|granicznymi okrętamiwojennymi, 3)

incydentów z okrętami wojennymi, rozpatrzenie szeregu wniosków, do-

sprawującymi ikontrolę. Przewidują, Ear

; у | i ady |między mocarstwami Ц
że na ten terhat odbędą się us i Murinis, Uikiai Ow

specjalnie

 

 

pomiędzy przedstawicielami 9

mocarstw, uczestniczących w kont- | zaszły nowe incydenty.

roli morskiej, nie zaś pomiędzy| Projekt planu dotyczącego sto-

wszystkimi członkami komitetu nie- sowania Ikolektywnego odwetu jest

interwencji, a to w celu szybkiego niechętnie widziany przez Londyn.

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA W MYSZYŃCU NA KURPIACH

      

 

jeżdżały patrole motocykli wojsko- nych w pobliżu Caleculi został od-|

ks. Windsoru Ustawa o sterylizacji
na Litwie

RYGA 3.6. Z Kowna donoszą, że
na zjeździe burmistrzów miast litew
skich burmistrz m. Kowna Merknis
żądał natychmiastowego wprowadze
nia przymusowej sterylizacji umysło

wo i dziedzicznie chorych, co pociąg
nie za sobą obniżenie kosztów obcią
żających samorządy, które łożą na

ich utrzymanie. W związku z tym,
zjazd zwrócił się z petycją dorządu,

aby nie zwlekając wprowadził w ży-
cie ustawę o sterylizacji, która już
od dłuższego czasu jest w opraco-
waniu.

 

Gen, Molu zalnqł w katastrofie lotniczej
Brygada międzynarodowa rozbita w bitwie pod Guadarama

pawstancze bombardowały skutecz|
nie poz zwa w łańcuchu
górskim Sierra Guadarrama. |

WOJNA POWIETRZNA
St. JEAN de LUZ. 3.6. Wczoraj

nad Sierra Guadarrama doszło do
największej od początku wojny do-,
mowej bitwy powietrznej. alka,|
w której wzięło udział 60 samolo- |
tów, zakończyła się. zwycięstwem|
lotników powstańczych, którzy—we
dlug źródeł. powstańczych — strą-
cili 15 samglotów rządowych:

KLĘSKA CZERWONYCH POD
GUADARAMA

AVILA. 3.6. Wojska generała
Miaja mwznowily matarcie na odcin-
Iku Sierra w tym samym miejscu, co
w ciągu ostatnich trzech klni. Głów-
ne natarcie zostało skierowane na
Calbeza. Dwie brygady: międzynaro-
dowe zostały prawie całkowicie

Bitwa trwała przeszło 3zniesione.
godziny.

Po stronie stańczej, według
korespondenta Havasa, padło tylko
2 zabitych i około 20 rannych.

AVILA. 3.6. Według korespon-
denta Havasa, straty brygady mię-

dzynarckiowej, która atakowała
powstańców na odcinku Guadarra-
na wynoszą 1000 zabitych i około
3000 rannych. Według zeznań jeń-
ców, brygada 21 straciła 80 procent
swych efektywów. Z 17-tu czołgów,

które brały udział w natarciu, 5 u-

legło całkowitemu zniszczeniu, a 3
są niezdatne do użytku.

RASATAKAS SKED RNRS

Kronika telegraficzna
— Wczoraj zmarł nagle w Łomży Bi-

skup sufragan diecezji łomżyńskiej J. E. ks.

Dembek.

— P. Jerynymo de Avellar, wez

pełnomocny Brazylii złożył P. Prezydento-

wi R. P. swe listy uwierzytelniające.

— Silny i porywisty wiatr zachodni|

wywółał burzliwy stan morza w pobliżu wy;

brzeży polskich. Pod Karwią plażazostała |

zalana, a woda podchodzi do wydm. i

— W związku z wygaśnięciem w dniu)

15 lipca 1937 r. postanowień kolejowych

konwencji górnośląskiej podpisano w War-

szaw'e umowę regulującą ruch kolejowy na|

przejściach granicznych między polskim ij

niemieckim Górnym Śląskiem, !

— Na niemieckim statku handlowym:

„Oliva”, znajdującym się w drodze z Ma.“

nilli do Hamburga wybuchł pożar, Ogień;

zdołała załoga umiejscowić, |

— W m. Ivanesti (Besarabia) 35-letnia|
wieśnaczka Diamanca powiła czworaczki.|

Cała czwórka niemowląt są to chłopcy. |

j — W całej Syrii rozpoczął siępowszech- |
„ny strajk protestacyjny przeciwko dokona-

|nemu w Genewie rozstrzygnięciu sprawy |
| Sandżaku Aleksandretty. |

— Olbrzymi pożar zniszczył w miej-

soowości Nerwiszany ma Litwie 350 do-

mów. 500 osób.pozbawionych zostało da-
chu nad głową. |

 

 

 
 

Wilno. Piątek 4 czerwca 1937 r.

KontoP.K.O.Nr. 700.206.

10 gr.
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Uroczystość poświęcenia lini
Kobylnik — Narocz

Otwarcie i poświęcenie linii wą-
skotorowej Kobylnik — Narocz, jak
już pisaliśmy, odbędzie się w sobotę,
5 b. m. W uroczystości weźmie u-
dział minister Komunikacji.

Poświęcenia dokona J. E. Ks.
Arcybiskup - Metropolita Wileński.

Uczestnicy uroczystości udadzą
się pociągiem osobowym do Łyntup,
gdzie przesiądą w pociąg specjalny,
którym idojadą do st. kol. Kobylnik.

Tam min. komunikacji otworzy

ŚMIERĆ GEN. MOLA
RZYM. 3.6. Rozgłośnia w Sala-

mance o godz. 19 m. 30 nadała wia-
domość, iż samolot, którym gen.;
Mola, szef armii północnej, doko-
mywał lotu nad frontem biskajskim,
z powodu gęstej mgły w niewyjaś-
nionych bliżej okolicznościach sj
na ziemię. Gen. Mola, jego adjutant,
2 oficerdwie sztabu generalnego 1 2
lotnicy, którzy znajdowali się w sa-
molocie, zmarli z odniesionych ran.  VITORIA. 3.6. Samolot gen. Mo-
la, którym dowódca frontu płnocne-|

go podążał do Vallaldolid, spadł w
pdbliżu Briviesca. Generał zginął w
katastrofie. Zwłoki zniekształcone

w straszny sposób niemożliwe do!

rozpoznania znaleziono w odległości

25 mtr. od! szczątków samolotu. Roz
poznano je pa uniformie i płaszczu

generała. Wiszyscy inni pasażerowie

samolotu również zginęli.

Przyczyny katastrofy, jak twier-

dzi korespondent Havasa, nie są

jeszcze znane.

NOTA ANGIELSKA DO FRANCJI,
WŁOCH I NIEMIEC

LONDYN. 3.6. Rząd brytyjski
skierował wczoraj wieczorem do
Paryża, Berlina i Rzymu konkretne
propozycje, dotyczące  $warancyj
bezpieczeństwa dla okrętów, biorą-
cych udział 'w kontroli wybrzeży
hiszpańskich. Projekt brytyjski za-
wiera propozyjoje utworzenia w o-
ikreślomych portach hiszpańskich do
statecznie szerokich stref bezpie-
czeństwa, do których mogłyby za-
wijać okręty zluzowane z kontroli.  

| wodnych.

nową linię, a Arcypasterz poświęci
ją.

Następnie pociąg uda się do st.
kol. Narocz, gdzie J. E. Ks. Arcybi-
skup Jałbrzykawski poświęci budy-
nek stacyjny. (m).

x
Największe na Wileńszczyźnie i

najpiękniejsze w Polsce jezioro Na-
rocz, o powierzchni 80,5 klm. kw.
dług. i 13 szer. 10 klm., o głębokości
ldochodzącej do 40 metrów, było do-
tychczas zamknięte а szerszego
ruchu turystycznego przez brak bez-
pośredniego połączenia z siecią ko-
lejową.

W. roku ub. Ministerstwo Komu-
nikacji przy pomocy finansowej Ligi
Popierania Turystyki, pragnąc u-
przystępnić ruch turystyczny z ca-
łej Polski do tego przepięknego za-
kątka Wileńszczyzny i spełnić po-
stulat licznych rzesz turystów posta-
nowiło połączyć jezioro Narocz z
siecią ogólno - kolejową przez prze-
dłużenie linii wąskotorowej z Ko-
bylnika do brzegów Narocza, Pa wy
konaniu odpowiednich robót ziem-
mych, osuszeniu terenu i t- p., przy
stąpiono z wiosną r. b. do układa-
mia torów na przestrzeni między
stacją wąskotorową Kobylnik, a je-
ziorem, wynoszącej okdło 4 i pół kil.
Dla zachowania piękna krajobrazu i
aby nie zakłócić harmonii jeziora
niemal wokół otoczonego drzewa
mi — granicę terenu stacyjnego w

Naroczy: od strony jeziora — obsa-
dzono drzewami.

Z chwilą otwatrcia nowej linii
kolejowej stwarzają się idealne wa-

runiki dla rozwoju na północnym
brzegu Narocza wszelkich sportów

 

Komisja skarbowa
Se,mu

WARSZAWA. 36. Na wczoraj-
szym posiedzeniu komisji skarbowej
Sejmu omawiano projekt ustawy o

dodatku dopoczatku komunalnego.Na
samym początku przemawiał komi-

saryczny prezydent Warszawy p.

Starzyński, który mówił o koniecz-

ności ustawy, motywując ją ciężkim

stanem finansów miejskich.
Następnie szereg posłów kryty-

kowało projekt rządowy. M. in. pro-

ponowano  zminie,szenie wydatków
na administrację i t. p.

Szczególnie „qpozycyjnie”" brzmia

ła mowa b. min. Matuszewskiego,

który wystąpił przeciw projektowa-

nej ustawie.

 

  
Gen. Franco zwalnia jeńców zczerwonej brygady
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międzynarodowej. |
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Przemówienia obrońców
w procesie o marsz na Myślenice

PRZEMÓWIENIE ADW. STUHRA
Obrońca Stuhr na wstępie oma-

wia rolę sądów przysięgłych, które

W dalszym ciągu procesu o zaj-
ścia w Myślenicach przemawiali o-
brońcy oskarżonych. Przemówienia
ich podajemy według streszczenia wydają werdłykty poiępiające w pro
Pol. Ag. Tel-ej. jcesach politycznych, gdyż oskarżeni

PRZEMÓWIENIE chcieli naruszyć podwaliny państwa.
ADW. STYPUŁKOWSKIEGO Obrońca twierdzi, że rozszczepie
Po przemówieniu prokuratora za nie tego procesu na dwie części roz

brał głos obrońca aiw. Stypułlkow- dzieliio mózg od rąk do nóg, po
ski z Warszawy, który, uskarżał się czym przystępuje do emówienia wi-
na stosuniki, panujące na tutejszym ny poszczególnych oskarżonych. О-
terenie w okresie przed akcją Do-| brońlca charakteryzuje nastrój psy-
boszyńskiego i twierdził, że działal- | chiczny oskarżonych i mówi, że przy
mość oskarżonego spotykała się z padło mu w udziale bronić akkademi-
prześladowaniem władz. Następnie ka, robotnika i rolnika. Obrońca cha
obrońca twierdzi, iż zgadza się z Do  rakteryzuje położenie tych trzech
boszyńskim, że to największy triumf grup spoiecznych. Wyprawę Dobo-
że tacy Brozkowie (Brozek, to jeden| szyńsikiego przeciw policji, al-mini-
z oskarżonych, który przed należe-  nistracji, wreszcie żydom usiłuje u-
niem do Stronnictwa Narodowega sprawiedliwić ocenę położenia tego
należał do partii komunistycznej) po|
przejściu ikursu potrafili się przygoto
wać na dobrych Polaków.

Dalej obrońca omawia motywy,
które skierowały oskarżonych do alk|
cji myślenickiej, twierdząc, że mieli
oni do przewódcy zauianie, Obroń-
са nie uważa Doboszyńskiego za o-
pryszka, który chce sięgnąć po
rierę. Następnie mówca polemizuje z
prokuratorem, który czyny oskarżo-
nych określił jako bunt przeciwko
władzy. Obrońca skarży się, że zmu
sza się do służalczości wobec wła-
dzy, a obowiązki swe władza źle ro
zumie.

Dalej obrońca omawia wypadki
w Krakowie z marca 1936 r. i twier-
dzi, że Doboszyński poruszył spra-
wę bezpieczeństwa w Polsce. Adw.
Stypułkowski omawia kwalifikację
czynu i twierdzi, że pociągnięcie '0-
slkarżonych z art. 167 k.k. (chodzi tu
o związek zbrojny) nie jest słuszne.
Obrońca domaga się podciągnięcia
czynu oskarżonych pod  łagodniej-
szy artykuł,

Kończąc swoje przemówienie
adw. Stypułkowski przypomina, że
w podobnych procesach kary nie
przekraczały 10 miesięcy więzienia
i domaga się łagodnej kary dla oskar  żonych.

   

Pokaz
W. dniw

od czasu prezesury p. Zolii Iwaszkie
wiczowej, Związek Pań Domu urzą-
dził w cukierni Czerwonego Sztralla
pokaz strojów Iniarskich.

Cukiernia przepełniona była za-
interesowanymi strojami paniami,
ale nie brakło też i panów. W: braku
stolików stano w pzzejściach, byleby|
ujrzeč „najmodniejsze“ bo z nasze-
go Inu stroje.

Trzeba przyznać, że strojosa do-
dawały uroku mocelki, w csobach
naszych artystek, tym niemniej,
szereg modeli było naprawdę ład-
nych i świadczyły, že ze inu można
zrobić piękne, a wszyscy wiemy, że
praktyczne stroje.

Projekty modeli sukni, kostiu-
mów plażowych, pantofli, torebek,
kapeluszy — wszystko ze lnu, zosta
ły wykonane przez gimnazjum kra-
wieckie. Bazar Przemycłu Ludowego
zaofiarował na ten cel materiały, a
zmontowaniem imprezy, która nie-
wątpliwie wiele pań zachęci do szy-
cia sukien ze Inu, zajął się Zw. Pań
Domu.

Wśród modeli szczególną uwagę
zwrócił komplet plażowy, zaprezen-
towany przez p. Heleńską, a składa-

TIKSISUA ZOZSRO DZ

POGRZEB MILIARDERA

 

Trumtna ze zwłokami J. Rockici

strojów lniarskich
2 czerwca ruchliwyjący się z wyjątkowo gustownego i

 

przez Doboszyńskiego.  Wyłprawa
przeciw starostwu mie dostarczyła
tych dowodów winy, jakie przypisu-

obrońca przechodzi do omówienia
stanu faktycznego, jaki miał miejsce
tej nocy.

Następnie obrońca porusza spra-
wę nie powołania na: świadka staro-
sty Basary, który mógłby szereg rze
czy wyświetlić, Dalej obrońca usiłu-
je podważyć zeznanie gospodyni sta
rosty luukowej i twierdzi, że świa-
dielk ten, któremu się słabo robiło na
sali sądowej i który podczas napadu
był wyprowadzony z równowagi, nie
może powiedzieć dokładnie, co się
działo. Dalszą akcję oskarżonych о-
brońca tłómaczy tym, iż bali się być
schwytani przez policję, a więc po-
szli dalej do Poręby. Dalej stara się
wykazać miezaradność policji, że gru
pę ludzi z Doboszyńskim ścugały licz
ne oddziały policji.

Po omowieniu stosunków w wo-
jewództwie krakowskim, twierdzi
obrońca, że dobrze jest, iż ruch na-
rodowy rozwija się. Dalej omawia
rolę poszczególnych oskarżonych, a
więc m. in. Wąchały, Galaty, Józefa
Skopika, Tosiczyka. Twierdzi on, że
nie ma na to dowodów, aby strzelali

 

pięknego płaszcza w kraty, czerwo-
nyci» szortów i staniczka pzarego.
Wyróżniiy się też suknie: piażowa
zielona (pokazała nam ją p. Niedź-
wieckaj, szary komplet przybrany
zieioną kratką (p. Wieczorkowska) 1
suknia „ogrodowa“ (p. $cibcrowaj.

1ę ostatnią suknię trwamo jedmałk
nazwać ogrodową — prędzej wieczo
rową, jeśli chodzi o uszycie; no, ale
widocznie ien jeszcze dlo wieczorów
nie dorósł.

Udaną ikonferansierkę prowadził
p. Fiotrowicz ze 4w. Propagandy!
Lurystyłki.

'len ostatni też podał do wiado-
mości zebranych, że modele ogląia-
ne (pokazano jeszcze płaszcze ze
Inu) można nabyć w Bazarze Prz.
Lud. przy ul. Zamkowej.

Inicjatywa Źw. Pań Domu zorga-
nizowania tego rodzaju propagandy
Inu niewątpliwie zasługuje na uzna-
nie. Na modelach dopiero widać, że
z wyrobów lniarskich, przyj dobrym
uszyciu, powstają piękne stroje.

Wezorajsza impreza z pewnością
zachęci wiele pań do ubierania się
z materiałów lniarskich. й:
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do Cleveland,przybyła1ега

w. Porębie, gdyż. posiadanie karabi-
, nu mie! może o tym świadczyć. Zazna
‚ сла przy tym, że żaden z policjan-
, tów nie byjł raniony.

Następnie twierdzi, że prokura-
tor miał ciężkie zadanie dor spełnie-
mia i żewidział prokuratora, jakzo-

| śniem przemawiał w procesach ko-
j munistycznych. O oskarżonych mó-
wi, że widzi w nich ludzi prostych i

| wierzących, w których serca biją z
| myślą o Wielikiej Polsce. Prosi o wy:|
rok uniewinniający-

Z kolei przemawiali adw, Wusa-
towski i apl. adw. Niebudelk,  

 
Przed sąłlem okręgowym w War

| szawie rozpoczął się w środę proces
przeciwiko mordercy. ś. p. wachmi-

| strza 7-go pułku ułanów, Jana Buja-
jka, Na ławie oskarżonych zasiadł
| Judka Lejb Chaskielewicz, żyd z Ka
; łuszyna.
|  Frzebieg zabójstwa był według
alktu oskarżenia następujący: i

Dnia 1 czerwca 1936 r. w Mińsku
Mazowieckim, około godz. 16, do i-.
dącego skwerem miejskim wachmi-|
strza 7-go pułku ułanów, Jana Buja-
ka, podszedł z tyłu młody mężlczyz-
na, jak się mastępnie okazało Juka
Lejb Chaskielewicz i z odległości pa
ru kroków, mierząc mu ww plecy,
strzelił dwukrotnie z rewolweru, po
czym, gdy Bujak odwrócił się i upadł
ma wznak strzelił jeszcze do leżące-|
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go i wyfkrzyknąwszy „masz”, rzucił
rewolwer na ziemię, |

Nadbiegłym przechodniom, Cha-|
skielewicz oświadczył / „bierzcie|
mnie, ja nie uciekam”, i nie stawia-|
jąc oporu dał się adprowadziė do
komisariatu P.P., gdzie natychmiast
oznajmił, że „na tego wojskowego
czelkał już 8 lat”. —

Tymczasem ratunek z jalkim po-
śpieszono rannemu okazał się bez-
skuteczny i wachmistrz Bujak zmarł |
|na miejscu w ciągu paru minut po;
strzałach. `

ZEZNANIA CHASKIELEWICZA
W SLEDZIWIE

Podczas badania oskarżonego
Chaskielewicza przez olicera P. P.,

Chaskielewicz przyznał się do mor-
derstwa i oświadczył, iż motywem
jego zbrodni był łakt rzekomego
prześladowania go przed ośmiu laty
przez ś, p. wachmistrza Bujaka, w
czasie gdy Chaskielewicz odbywał
stużbę wojskową.

Jak stwierdzono, Chaskielewicz
odbył służbę wopskową w 7 puiku
ułanów w Miūsku Mazowieckim, oji
13.10. 1925 r. do 24.9. 1926, kiedy

to na podstawie orzeczenia. komisji
rewizyjnej przeniesiono go do pospo

litego ruszenia z bronią — kat. „C“.
Frzeniesienie to bylo wynikiem
stwierdzenia u Chaskielewicza przy
badaniu ambułatoryjnym znacznej
nadwzroczności w prawym oku. Wa
dę tę zakwalifikowano, jako powsta
ią bez związku ze służbą wojskową.

Chaslkiieiiewicz wniósł odwołanie
cd powyższego orzeczenia do Inwa-
lidzkiej Komisji Odwoławczej, twier

dząc, że w wojsku nabawił się cho-
rdby serca i płuc. Komisja lekarska

| sbwierdziła, že Chaskielewicz ma

| zdrowe serce i płuca a wadę wzroku
posiada od: urodzenia.

CHASKIELEWICZ BYŁ ZŁYM
ŻOŁNIERZEM

W czasie służby 'wojskowej, oskar
żony Chaskielewicz udawał często
dhorego, lubił się włóczyć i nie wy-
konywał nałożonej na siebie pracy.

Lsi © lokladniejszego  wyjaš-
nienia przebiegu služby Chaskielewi

 
 

95 stron zawiera akt oskarženia
przeciw Hindzie

Do sądu okręgowego w Krako-
wie wniesiony został aikt oskarżenia
przeciwiko Fleischerowej i 8-miu dal
szym oskarżonym. Akt oskarżenia o
bejmujący 95 stron pisma maszy-
nowego, zarzuca części oskarżonych
udział 'w związku, który miał na ce-
lu zawodowe interweniowanie u
władz na rzełcz zainteresowanych о-
sób — części zaś osikarżonych zarzu
ca usiłowanie przekupstwa za po-
średnictwem Wandy Parylewiczo-
wej.

Głośna ta afera interwencyjna
znajdzie obecnie swój ostateczny e-
pilog w sądzie, Jalk już zaznaczyliś-

cza w wojsku i stosunków  łączą-
cych go z ś. p. wachmistrzem Bu;a-
ikiem przesłuchano 63 świadków z
pośród oficerów, podoficerów i sze-
regowych z okresu służby oskarżo-|
nego. 'Wiśród nich przesłuchano 13
żydów i 20 prawosławnych.

Wszyscy: przesłuchani świadłko-
wie, zeznali w śledztwie jak najko-
rzystniej o wachmistrzu Bujaku, z
wyjątkiem analfabety Józefa Wasi-
lewsikiego.

Nie potwierdzili oni zeznania о-
skarżonego, jakoby ś. p. wachmistrz
Bujak miał go maltretować i „kazał
zanurzać w beczce z wodą'. Prze-
ciwnie podlkreślono wesołą, pogodną
naturę Ś. p. Bujaka i jego dobre trak
towanie żołnierzy. Ś. p. Bujak był
człowiekiem życzliwym i sprawiedii-
wym, wszystkich traktował równo,
bez względu na wyznanie i narodo-
wošė.

Šwialdek  Chaim Dawid  Baibel
(wyz. mojżeszowego) zeznał: „Gdy
Bujak usłyszał, że jeden z ułanów
krzyczy ma drugiego „żydzie”, mó-
wił nam, że tak postępować nie wol
no, za to karał, a przynajmniej upo-
minai“.

Podobnie zeznali wszyscy žydow
scy świadkowie. Każdy ś. p. Bujalka
stawiał za wzór podoficera.

O askarżonym Chaskielewiczu ze
znali żydowscy świadkowie, że był
en nienormalny.

| MY,

 Do akt KEowodowych dołączono
talkże pamiętniki i notatki oskarżo-
nego Chaskielewicza, które pisał on
rzekomo na temat swej służby woj-
skowej. 3

* OPINIA LEKARZY |
Na: podktawie obserwacji Cha-

skielewicza w Tworikach, lekarze -

psychiatrzy orzekli, že Chaskiele-
wicz nie jest umysłowo chory. Uzna

li go jednak za jednostkę neuro-psy-
chopatyczną, skłonną do wyolbrzy*
iania i przetwarzania rzeczy:wistoś

ci. Biegli uznali, że „właściwości psy|
chopatyczne Chaskielewicza są na-

silone do tego stopnia, że nie ogra-

niczając zdolności zrozumienia za-

Kąpielowe, plażowe

Fleischer i tow.

główną oskarżoną, Hind
vel anų Fleischerową, žoną E
ca z Tarnowa, akt obejmuje 8-miu
dalszych oskarżonych, którymi są:
Izydor Fleischer — kupiec z Tarno-
wa, Erna Farberowa z Krakowa, Jó
zet Hochmann — kupiec z Rzeszo-
wa, Józeł Hollender — kupiec z Tar
nowa, dr. Samuel Schaftler — adwo
kat z Bochni, Arnold Streit, — ad-
wokat z Krakowa, Leib Isler — dy-
skonter z Łączek brzeskich, Maria
Łapińska, właścicielka realności w
Krakowie.

Rozprawy: należy się spodziewać
w sierpniu.

 

Morderca Ś.p. Bujaka przed sądem
, Proces Judki Chaskielewicza z Mińska Mazowieckiego

je akt oskańżenia Antoniemu Płon-:
ce, Wyrwie i Janowi Kwincie. Tu; rzucanego czynu, ograniczają w

znacznym stopniu jego zdolność kie-
rowania swoim postępowaniem”.

"”” ROZPRAWA W SĄDZIE

Podczas rozprawy sądowej w śro-
dę Chaskielewicz ponownie przy-
znał się do zarzucanego mu moraer
stwa i wyjaśnił motywy swego po-
stępowania w podobny sposób jak
na śledztwie,

W dalszym ciągu rozprawy wy
jaśniło się, że Chaskielewicz był
członikiem Bundu, później zaś człon
kiem komunizującej organizacji Cu-
kunft.

LEApa” OWADY.
ZWISAIU
* Wino Podgórna 5nitel. 2044 «

 

  

 

 

 

   

 

Niemiecki minister
wojny we Włoszech
RZYM 3.6. Niemiecki minister

wojny gen. feldmarszałek von Blom-
berg udał się dziś do portu lotnicze
go w Furbara, gdzie powitany był.
przez Mussoliniego, ministra Ciano,
ministra kultury narodowej Alfieri i
przedstawicieli władz  faszystow=
skich i wojskowych. Nieco później
na lotnisko przybył król Wiktor E-
mainuel. Min. von Blomberg zwiedził
pawilon doświadczalny broni lotni-
czej i pocisków, po czym  obserwo-
wał ich użycie na ustawionych ce-
lach. Następnie król Wiktor Emanu

| el, Mussolini i von Blomberg przeszi
do obserwatorium, z którego pizy*
glądali się ćwiczeniom samolotów i
próbie ataku lotniczego. Pokaz za-
kończony był lotami akrobatyczny-
mi przez eskadry samolotów myśliw
skich. Rychło potem król opuścił

port lotniczy, a min. von Blomberg
| wsiadł do samolotu „Duce“, piloto-

wany przez Mussoliniego i udał się
do miasta lotniczego Guidonia.

 

sziafroki, kostjumy, spodenki,

pantofelki, parasolki, ręczniki*
oraz kapelusze, amerykanki, prześcieradia, rękawice | nowości

na rok 1937

poleca
D. P.-t.
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, będzie utrwalony wówczas

DR. SCHACHT
W PARYŻU -

Pobytem dr. Schachta w Paryżu |
zajęła się żywo prasa francuska, —

przede wszystkim oczywiście pu-
blicznymi przemówieniami niemiec-
kiego ministra, bo o rozmowach jego

z członkami rządu i wybitniejszymi
politykami nie ma dokładnych infor-
macyj.

Ma się wrażenie ogólne, że dr.

Schacht zrobił dobre wrażenie w
Paryżu, że potrafił dobrze dla siebie
usposobić zarówno szerszą opinię,

jak i poszczególne osobistości. Wła-
da najwidoczniej dobrze nie tylko ję-
zykiem francuskim, lecz zna także

obyczaje i psychologię Francji. Tru-
dno było oczywiście przypuszczać, że
pobyt ten może wydać jakieś doty-

kalne i szybkie wyniki, mogło cho-
dzić tylko o zorientowanie się w po-

łożeniu i o zrobienie dobrego wra-

żenia na Francuzach.

Jeśli chodzi o najogólniejszy wnio-

sek polityczny, dotyczący sensu wi-

zyty dr. Schachta w Paryżu, to mo-

żna powiedzieć,

jeszcze jeden dowód na to, że Niem-

com bardzo zależy na nawiązaniu do-

brych stosunków z Francją. W tym

duchu wypowiadał się zawsze kan-

clerz Hitler; mnożą się dowody na

to, że jest to istotne dążenie polity-
ki niemieckiej. Zachowanie się dr.
Schachta w Paryżu jest jednym ta-

kim dowodem więcej.

Nawet jeśli się nie wierzy w szcze-

rość pokojowego usposobienia Nie-

miec, można zrozumieć, dlaczego

trzecia Rzesza pragnie się zbliżyć do

Francji. W interesie politycznym Nie-
miec leży odsunięcie Francji od So-

wietów; bardzo potrzebne jest im na-

wiązanie stosunków gospodarczych
i finansowych z zachodnim sąsiadem.

Ze spraw ogólniejszego znaczenia

wysunął dr. Schacht kilkakrotnie,

clroć bardzo dyskretnie, sprawę po-
siadłości kolonialnych dla Niemców.
„Pokój w Europie i na świecie — po-

wiedział w jednym z przemówień —
tylko,

kiedy Niemcy będą w stanie wyży-
wić swą ludność. Otóż nie posiadają

ku temu dostatecznych baz konty-

nentalnych i wszelkie możliwości ko-

lonialne są dla nich zamknięte".

Oświadczenia podobne nie są wyni-
kiem przypadku, są zwykle robione

po dojrzałym namyśle. A jeśli tak, to

potwierdzają one nasz pogląd, że na
pierwszym miejscu wśród postulatów
zewnętrznych Niemiec stoją dziś za-

gadnienia kolonialne. Zwracać się

Niemcy mogą z nimi do Francji, lecz
głównym adresatem w tym zakresie
jest i być musi Anglia.

Dotychczas zarówno Francja, jak
'Anglia nie chcą nic słyszeć nie tylko
o odstąpieniu czegokolwiek ze swych
dawnych posiadłości kolonialnych,
lecz nawet o wyrzeczeniu się manda-

tów kolonialnych, które otrzymały
na mocy traktatu wersalskiego. Na
cóż więc mogą liczyć Niemcy, pod-
nosząc wciąż z uporem tę sprawę?
Na rzecz bardzo prostą — na to, że

za ustępstwa z ich strony na terenie

europejskim otrzymają zapłatę na

terenach zamorskich.

Na terenie europejskim zaś nie
chodzi o zagadnienia terytorialne i w

ogóle mające charakter realnie poli-
tyczny. Chodzi natomiast może o
sprawy t. zw. „zasadnicze”. Anglia i
Francja dążą wytrwale do „pokoio-

wej" organizacji Europy, do ąsiągnię-
cia „bezpieczeństwa zbiorowego”, do

odbudowy wpływów i znaczenia Ligi

Narodów, do nowego „Locarna”, do
uporządkowania stosunków  gospo-
darczych i finansowych, wreszcie do
znweczenia tego wszystkiego, co

jest związane z t. zw. „osią Berlin—

Rzym”. Otóż w dziedzinie tych
wszystkich spraw mogą się obracać
„ustępstwa'” niemieckie, w związku

z nimi bogą być szukane rekompen-

saty Niemiec w stosunku do dwóch
| „wielkich demokracyj” zachodnich.

1

|

|
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7войме ze swoim obyczajem |

że przyniosła ona |

 

 

Pisaliśmy już niejednokrotnie o
prowokacyjnych wobec polskiego
społeczeństwa poczynaniach żydow-
skich fabrykantów, którzy wprowa-
dzają momenty polityczne (zgodne z
interesem żydowskim i komunistycz-
nym, a godzące w interesy kraju i
narodu, wśród którego pozwolone im
jest żyć i zarabiać) — w sprawę do-
ierania sobie i zwalniania persone-

lu pracowniczego. ,
'o pierwsze, żydowscy pracodaw-

cy coraz wyraźniej dążą do tego, by
kosztem wyrzucania na bruk robot-
ników - Polaków, stwarzać nowe te-
reny zarobkowania dla mas žydow-
skich, wypieranych z drobnego han-
dłu małomiasteczkowego, a nie chcą-
cych korzystać z nasuwających się
możliwości emigracyjnych (zagrani-
cę) i ławą garnących się do więk-
szych miast i ośrodków przemysło-
wych. Liczne strajki polskich robot-
ników w rozmaitych żydowskich fa-
brykach, wywołane rugowaniem ro-
botników - Polaków i przyjmowa-
niem an ich miejsce bezrobotnych
Żydów, — strajki, których było tak
dużo i które miały miejsce w tak
różnych miastach, że zasługują iuż
na uważanie ich za zjawisko zbioro-
we, — dowodzą najlepiej, jakie są
pod tym względem tendencje żydow-
skich tabrykantów.
Po wtóre, żydowscy fabrykanci

najwyraźniej starają się, przez odpo-
wiednią politykę personalną, jako

 

pi: wywierać wpływ na
ształtowanie się nastrojów w  pol-

skich masach robotniczych.
Popierają oni socjalizm i komu-

nizm, a zwalczają polski obóz naro-
dowy. I przez zatrudnianie, działa-
czy i agitatorów komunistycznych i
socjalistycznych, a tym samym  za-
bezpieczanie im egzystencji i możno-
ści prowadzenia akcji — oraz przez
wyrzucanie na bruk działaczy naro-
dowych, a tym samym wykolejanie
ich, łamanie im życia, uniemożliwia-
nie im działalności, — starają się u-
łatwiać rozwój organizacjom socjal-
komunistycznym, oraz hamować po-
stępy idei narodowej.
Tak samo jak do działaczy i or-

ganizacyj, odnoszą się pracodawcy
żydowscy i do szarego robotniczego
tłumu. Masy zwolenników socjaliz-
mu są pewne żydowskiego, fabry-
kanckiego poparcia, Masy robotni-
ków-narodowców są pewne żydow-
skiego, fabrykanckiego ucisku.
Co raz to słyszymy o próbie wy-

rzucenia jakiegoś robotnika z fabry-
ki żydowskiej za to, że jest narodow-
cem. Głośny był niedawny strajk w
jednej z fabryk łódzkich, wywołany
tym, że żydowski fabrykant wyrzu-
cił robotnicę za udział w pochodzie
Stronnictwa Narodoweśo w dniu 3
maja.

Czas już najwyższy, by powiedzia-
ne zostało fabrykantom żydowskin—
nie tylko przez polskie masy robotai-

 

Zydowska prowokacja w Jaśle
cze, nie tylko przez polską, narodo-
wą opinię publiczną „ale i przez wła-
dze państwowe, — że fakt, iż po-
zwala im się (do czasu, do czasu!) na
zamieszkiwanie w Polsce, oraz na
prowadzenie tu przedsiębiorstw, nie
uprawnia ich jeszcze do mieszania
się w sprawy wewnę!lrzne spole-
czeństwa polskiego i do popierania
jednych, a zwalczania innych kie-
runków, istniejących wśród ludności
polskiej.
Uzurpowanie sobie roli regulato-

rów polskiego życia politycznego,
jest ze strony Żydów prowokacją!
Prowokacji tej musi być położony
kres!

Narazie, prowokacje takie powta-
rzają się w dalszym ciągu.

Mamy np. do zanotowania znowu
podobny fakt — z Jasła. W żydow-
skiej cegielni Appla i Szmidlinga w
Żółkowie pod Jasłem usunięty został
z pracy wzorowy robotnik, p. An-
drzej Kamiński, za to tylko, że jest
narodowcem.

Doprawdy, czas już najwyższy pro-
wokacjom tym położyć kres! Opinia
publiczna całego kraju domaga się,
by p. Andrzej Kamiński został z po-
wrotem przyjęty do pracy i by Żydzi
Appel i Szmidling, oraz im podobni,
zostali pouczeni przez władze, że
prowokować narodu polskiego mie-
szaniem się do jego spraw wewnętrz-
nych im nie wolno!
 

Sprawa agrarna we Francji
Sto lat temu Francja miała 9 milionów że pozbawił wieś prawie dwóch milio-

ludności miejskiej a przeszły 26 milionów
mieszkało na wsi: obecnie 48 proc. Fran
cuzów (na 14 mil, 800 tys. ludności) za-
mieszkuje wieś, Jest to w każdym razie
duży procent, ale wpływ tej ludności
wiejskiej na życie polityczne kraju jest
nieznaczny. Dlaczego tak się dzieje?
O rolnikach francuskich na ogół za -

granica nie ma odpowiadającego rzeczy
wistości wyobrażenia, Według panującej
opinii Francja jest od czasów rewo-
lucji krajem średniej, a nawet raczej mia-
łej własności rolnej. Tak nie jest. Do stu
tysięcy właścicieli należy czwarta część
ziemi eksploatowanej, zaś przeszło dwa
miliony mieszkańców jest właścicielami

siedzącymi na nie całym hektarze, Ogół

„czynnej” ludności wiejskiej (prócz ko-

biet, starcówi dzieci) wynosi 8 milionów

100 tysięcy, wśród niej koło dwóch i pół

milionów jest właścicielami, zajmujący-

mi się wyłącznie uprawą ziemi, przeszło

półtora miliona jest właścicielami, ale

najmuje się do pracy na cudzych grun -

tach, milion trzysta tysięcy jest dzier-

żawców, a reszta to „proletariat wiej-

ski”, z którego milion jest robotn';:ów
dniówkowych. W stosunku do ogólnej

liczby ludności Francji liczba właścicieli

ziemskich jest dzisiaj prawie taka, jak w

r. 1788,
Oczywiście wielkość własności ziem-

skiej nie jest równoznaczna ze stopniem

zamożności; hektar winnic na południu

czyni właściciela małym rentierem, a

trzydzieści hektarów w Bretanii zale-

dwie pozwala wyżyć. „Wielcy” właści-

ciele ziemscy we Francji składają się

częściowo z arystokracji przedrewolucyj
nej, lecz bardzo liczni pochodzą od prze
mysłowców i bankierów, którzy nabywa

li ziemię w drugiej połowie XIX wieku i

na początku naszego. Średni i drobni (ni

żej 10 hekt.) rolnicy - właściciele stano-

wią wraz z „wielkimi” dwie trzecie lud-

ności wiejskiej o skłonnościach indywi-

dualistycznych i przywiązanej do wła-

sności.
Od początku XIX-go wieku ludność

wiejska Francji umniejsza się bardzo. Na

zmniejszenie się liczby urodzin ma wsi

wpływa nie mniej grożący rozdrobieniem

i nędzą Kodęks Cywilny, jak wojny

(dwie trzecie poległych na wojnie świa-

towej żołnierzy francuskich pochodziło

ze wsi). Powięksżanie się ludności miej-

skiej spowodowane jest nie jej rozrod-

czością, lecz emigracją ze wsi pochodzą-

cą głównie z proletariatu rolnego, który

np. w dziesięcioleciu powojennym (1920

—1930) wędrował do miast tak licznie,
 

nów pracowników,
Na wsi francuskie: nie ma zaognionych

stosunków między dwoma procentami o-

gółu właścicieli ziemskich posiadającymi
czwartą część ziemi użytkowej i osiem-
dziesięciu pięciu procentami właścicieli
gospodarstw,z których każdy ma niżej 10
h.,a czasem nawet mniej niż hektarlstnie
je tylko coraz większy antagonizm mię-
dzy wsią a miastami, między producen
tami rolnymi a Konsorcjami handlowymi,
reprezentującymi wielki kapitał anoni-
mowy i wyznaczającymi ceny na mąkę,
mleko, cukier, Niechęć wsi do miasta o-
parta jest na przeświadczeniu wieśnia-
ków, że mieszczanin mało robi, a dużo
zarabia, Z drugiej strony mieszczanie ja-
ko akcjonariusze, interesują się więcej
kauczukiem indo-chińskim i płantacjami
w Kongo, niż pszenicą i winem francu -
skim, które ich obchodzą o tyle tylko, że
chcieliby je mieć za bezcen. Zarzucają
także mieszczanie francuscy wieśniakom,
że choć ze wsi pochodzi trzecia część
wartości produkcji francuskiej, jednak
rolnictwo z tytuła dochodów płaci pań-
stwu trzydziestą część tego co miasta.
Zwróćmy jednak uwagę na to, że budżet
ministerstwa rolnictwa stanowi tylko je-
den procent budżetu państwowego,
- Rolnicy nie są zorganizowani ani za-
wodowo, ani politycznie. Masy roine sta
nowią bezkształtną mgławicę, a właści-
ciele więksi i ruchliwsi są rozproszeni w
szeregu współzawodniczącyych z sobą
organizacji ogólnych (Izby Rolnicze, Sto-

warzyszenia Rolników Francuskich, Naro

dowe Towarzystwo Zachęty Rolniczej,

Narodowa Konfederacja Towarzystw

Rolniczych) i specjalnych (producenci

zboża, mleka, wina, mięsa). W końcu

roku 1928 pozostał pierwszy rolniczy

ruch polityczny, który zorganizował

Stronnictwa Rolne (le Parti Agraire).

Rolnicy urządzili nawet kilka dużych ma

nifestacji w Paryżu w latach 1933 i 1934,

skierowanych przeciw parlamentowi i

znaleźli wybitnego szefa w postaci

Dorgėres'a, й

Represje policyjne i intrygi admini-

stracyjne zatrzymałyrolniczy ruch poli-

tyczny. Wieśniacy raczej reagują niż

działają, Wskazują w sposób ogólniko-

wy, czego nie chcą, istnieje dla nich tak

tyka, która każe im dążyć do stałości

stosunków i równowagi, nie są doktryne

rami, można nawet wprost powiedzieć,

że nie wyznają żadnych ideałów. Mogli-

by zatrząść maszyną państwową, rzuca-

jąc na rynek posiadane przez siebie ren-

ty państwowe, ale wolą tego nie robić i
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myślą zapewne kierownicy polityki

niemieckiej o tym, by ustępstwami w

dziedzinie „pryncypialnej” zapłacić

za realne zdobycze w dziedzinie ko-

lonialnej. Skoro zaś tak uporczywie

do tego wciąż powracają, skoro ko-

rzystają z każdej okazji, by wciąż te

same postulaty wysuwać, to muszą

chyba mieć przeświadczenie, że ist-

nieje grunt dla podobnej polityki.

Boć chyba an! ambasador von Ri-

| tradycją swoj polityki powojennej beatropp, ańi dr, Schacht nie mówi-  liby tego, co mówią, ani nie robili te-

go, co robią.

Końsząc, dochodzimy do wniosku,
że zachowanie się dr. Schachta w
Paryżu i to, co tam mówił, świad-
сга 9 tym, iż linia polityki zewnętrz-
nej Niemiec nie ulega zmianie, że
Trzecia Rzesza idzie konsekwentnie

do eelów które sobie wytknęła, że
na pierwszym miejscu wśród tych

celów stawia wciąż odzyskanie
swych posiadłości kolonialnych, ©.  

raczej wybierać na swoich posłów usto-
sunkowanych w rządzących mafiach ży-
dowsko - masońskich „panów z mia-
sta", którzy obiecują popierać interesy
swego okręgu wyborczego (w taki spo -
sób np. weszli niedawno do parlamentu
ze wsi obcy zupełnie wybierającym ich
rolnikom Żydzi socjaliści Moch i Grum-
bach),

Francuscy „obszarnicy“ są zdecydowa
nymi gportunistami. „Przede wszystkim,
sądzi taki „obszarnik”, nie trzeba mieć
przekonań, trzeba być w dobrych stosun
kach z administracją państwową, otrzy
mywać medale na konkursach, znaleźć
dla siebie miejsce w radach, stowarzy-
szeniach, dostać nawet jaką dekorację”,
Średni właściciele także są bardziej o-
portunistami niż konserwatystami i ma-
nifestują przekonania republikańskie, ra
dykalno - socjalistyczne, starają się o
przyjaźń prefekta i syndykatu rolnicze-
go.

Partle  demagogiczne  przystosowują
się do wsi, Komuniści mówią o rewizji
umów czynszowych, o obniżeniu podat-
ków i wstrzymaniu egzekucji, ale mil-
czą o własności rolnej i sposobie eksplo-
atacji ziemi, Socjaliści, którzy jeszcze
przed wojną światową chcieli zrobić rol
ników użytkownikami upaństwowionej
ziemi, dzisiaj głoszą, że „mała własność”
rolna musi być zachowana; nie chcą co-

prawda określić, jaką własność rolną po
tępiają jako „dużą, ale, w każdym ra-
zie, nie występują na wsi x programem
kolektywizacji.

a. G.

pm |"jazzy

Brzydkie metody
Amatorzy „zgody narodowej” z

„ABC“, upierając się przy swoim
zdaniu (zupełnie zgodnym z propa-
gandą masonską), že to nie rewolu-
cja zrujnowała Hiszpanię, ale ratu-
jąca ją przed rewolucją wojna dmo-
wa, pozwolili sobie na dowcip, któ-
ry trzeba przyśwoździć. Charaktery-
zuje on dosadnie metody, którymi się
pewne koła posługują.

Podając w wątpliwość słowa p.
Giertycha, zamieszczone w „Kurie-
rze Poznańskim”, że przejechał Hisz
panię narodową wzdłuż i wszerz, ale
nie widział ani jednego wysadzonego
w powietrze mostu i ani jednego
spalonego dworca, „ABC” pisze:

„Wnioskować z tego trzeba, że pu-
cysta ów, dąc zdecydowanym

ideo przeciwnikiem udziału о-
chotników cudzoziemskich w wojnie
domowej hiszpańskiej, — z zasadni-
czych względówo = zdala od
terenu bezpośredni. działań wojen-
az, nie chcąc dawać argumentów
„tołkstrontowej" propagandzie”.

Notatka nosi tytuł: „Szwejk na
tyłach”.

Nie będziemy, oczywiście, docie-
kać, czy, oraz w jakich okoliczno-
ściach wąchał proch autor wspo-
mnianej notatki, Możemy jednak
stwierdzić, co redakcja „ABC” wie
równie dobrze, jak I my, że p. Gier-

„Arch jet oficerem tezeryy, że w r.

| skiego zapewniał,

IPrzecuio Podst
| NAPRAWIACKA „MŁODA WIEŚ”

Z okazji zapowiedzianego kongte-
su „Związku Młodej Wsi”, na którym
— według komunikatu Związku —
„poza przemówieniem prezesa orga
nizacji Stanisława Gierata przewi<
dziane jest tylko przemówienie
marsz, Śmigłego - Rydza, o ile Mar=
szałek raczy zaszczycić kongres swo«
im przemówieniem” — podaje kra<
kowski „Głos Narodu" kilka infor<
macyj o Młodej Wsi, Jest to organi«
zacja „naprawiacka”, podobnie jak

|ZLZ. i Legion Młodych.

„Życiem tej organizacji kieruje na
czelna komórka paru  inteligentówy
starszych inteligentów, którzy się wy+
chowali w atmosferze b. Wyzwolenia,
a więc redykalizmu społecznego i re=
ligiinego, a którychwb.
odkomenderowali do pracy politycznej.
wśród młodzieży wiejskiej; są więc
eksponentami systemu  polityczneś0y
kierującego Polską od r. 1926... Są to
t zw. „przodownicy wiejscy”'....
Jeden z nich — główny „przodowe

nik — p. St. Gierat w swojej książce
o założeniach ruchu młodowiejskiego
głosi tezę, która — dziś martwa i zae
rzucona — w 18 w. bałamuciła umye
sły, że — źródłem religii jest nie objaw
wienie, ale lęk przed siłami przyrody

Drugi, p. K. Maj, na słynnej konfe«
rencji łowickiej w r. 1930, protestująg
przeciw chrześcijańskiemu ujęciu kul«
tury ludowej przez prof, M. Limanow.

że przyszłość tef
kuliury nie będzie chrześcijańską.

Socjalizujące poglądy na własnoś
niechęć do ol a. uo
radykalna, oto — cechy tego typ
„przodowników”, mę! ton nadawał
nadaje Centralnemu -Zw. Młodej Wsi
i jego or$anom, jak „Siew”, lub „Prz
downik Wiejski”, :

Za tą organizacją sfoi E. minister;
Poniatowski. I na niej w dużym stopź
niu opiera swe wpływy na wieś,.. a
sie tłumaczy jej gdzieniegdzie doś
silny rozwój i — pomyślny stan finan
siury, który jej umożliwia budowę
własnych „uniwersytetów ludowych"g
jak w Tywonii (pod Jarosławiem) i
rod Sochaczewem”,

Zarząd „Młodej Wsi” nie ma pewe
ności, czy marsz. Rydz - Śmigły,
przyjedzie na jej kongres. Istotnieę
socjalizujące i antyklerykalne hasła
Młodej Wsi nie wiele mają wspólne«
go z tym, co głoszą obecnie wodzoe
wie O. Z. N. 7

METODY „NAPRAWIACZY" |

Gdy mową o „Centralnym Związe
ku Młodej Wsi”, warto zacytowaóą
co pisze p. Mackiewicz o naprawiac
kich metodach finansowych: 

„Porządne, normalne stronnictwa
„przedwojennego” typu opiera swe fi
nanse o składki członków. To iest ten
typ finansowania archaiczny, ale ucz +
SZ. Jakże od niego daleko stoją ua
doskonalone metody „naprawy”, Nia
członkowie organizacji, lecz organiza«
SR członkom dostarcza ieniędzyą

ie ma też tych wydatków, które mas
ją stronnictwa prowadzące a. mae,
sową w postaci „świetlic”, „klubėw“
lokalėw“ etc. Po prostu „naprawa
zakłada różne „ligi“, „zwigzki“, „ces
le" itd. o charakterze nie partyjnym,
lecz ogólno - państwowym, patriotycą
nym, wznibsłym, a więc i uzasadnia
jącym subsydiowanie tych organizacył
przez pieniądze państwowe, podatkos
we. ‚

Ww ten sposób i sztabowi „naprawiąe
cze” mają co jeść, nie mają potrz
oglądać się za pracą zarobkową, i, b
dąc funkcjonariuszami płatnymi w sub
pa organizacjach,mogą się

no+oddać jednocześnie pracy
mafijnej.

Na tym nie koniecł Ktoś kto wystęa
puje przeciwko jakiemuś stronnictwią
rzeciwko oddziałowi PPS. na Wolię
lub endecji na Śnipiszkach, dopuszczą
się tylko ataku na partię, co jest o«
ya wolno, maas ten Pl

występuje przeciwko której z „lig“,
ias lub „celėw“będących die
„naprawy“ taką samą aparaturą wchła
niania pod swoje wpływy masy obywas
telskiej,jak dla stronnictw starego mo«
delu są ich oddziały, zebrania, dysku«
sje i organizacje lokalne — dopusz«
cza się obrazy interesów patriotyczaos
narodowych;może być natychmiast po*
ciaknięcy przed trybunał moralno-nas
rodowy”.

Jako szczególne metody naprawia
czy podaje p. Mackiewicz tajność.
kierownictwa, cyniczny stosunek da
haseł politycznych, swoisty sposób,
finansowania swej akcji politycznej £
system oszczerstw w stosunku da
przeciwników.

P. Mackiewicz dodaje, że ponie«
waž „naprawa“ zależy od kabzy rzą+
dowej,przeto rząd może ją zlikwido«
wać, jeśli zechce, „Ale on nie chca
chcieć”,

METAISTYASTA ESGTA

1920, mając lat siedemnaście, walw
czył jako ochotnik i był ranny, ora
że brał udział (nie potrzebujemy wys
faśniaś, po czyjej stronie) w wypade
kach majowych.W Hiszpanii p. Gier«
tych był ną odcinkach frontu w Mas ysie, w Toledo i pod Kordobą, 4
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Panstwo
Państwem ponurej anegdoty na-

zwał Rosję bolszewicką niezapomnia-
ny Eugeniusz Małaczewski, dzielny
oficer i świetnie zapowiadający się
pisarz, który zmarł tuż po wojnie z
ran odniesionych w walkach. W
zbiorku jego, chwilami  Sienkiewi-
cza przypominających, nowel, pt.

- „Koń na wzgórzu” znajduje się też
opowiadanie „Państwo ponurej a-
negdoty“, w którym przytoczona
jest rzeczyjwiście ponura i
wprost przerażająca  „anegdota” o
przyjgodnej gromadzie Rosjan z iu-

- du, pasażerów na dachach pociągu,
„prowadzących  „pryncypialne'  dy-
Skusje na temat: „czy jest Bóg, czy
Boga nie ma” i w przerwach mordu-

" jących miewinnych ludzi, posądzo-
nych o złodziejstwo.

Sądzę, że mniej ponurych aneg-
dot słuchał aresztowany niedawno
w Młoskwie Bruno Jasieński, a wia-
ściwie Zyskind, jeden z licznych
„polskich żydów, którzy: — podob-
nie jak Sobelsohn-Radek — oddali
się w bezpośrednią służbę moskiew-
skiego bolszewizmu. Ten dziś trzy-
dziestosześcioletni literat w stylu
Słonimsikich i Twwimów — zrobił

_się w Polsce głośny w 1921 r. wy-
dawszy — do spółki z drugim ży-
dem  Amatolem Sternem dzi-
waczną futurystyczną jednodniów-
kę pt. „Nuż w bżuhu”.

WI latach następnych ogłaszał
niejednokrotnie wiersze, 'wzorowa-
ne ma rosyjskich poetach  rewolu-
cyjnej ery: Jesieninie, Siewieriani-
mie i innych, aż w 1926 r. wystąpił z
większym poematem „Stowo o а-
kubie  Szeli“,  glorytikującym tego
majgorszego typu chłopskiego re-
belianta. W 1929 r. Bruno Jasieński
przebywający już w Paryżu — na-
pisał reklamowaną szeroko w swo-
im czasie przez żydowskie „Wiado-
mości Literackie' powieść „Palę
Paryż”, w której w sposób fanta-
styczny przedstawiał winę „burżu-
azyjnego“ Paryża i budowę na jego
gruzach Paryża „proletariackiego“.

Ostatnie dzieło zwróciło uwagę
bolszewickiego Parnasu na obiecu-
jącego żydka i p. Jasieński już w
1930 r. znalazł się w Moskwie, zo-
stał przyjęty do rosyjskiej partii ko-
munistycznej i uznany za przedsta-
'wiciela polskiej bolszewickiej litera-
tury. Utwory jego i artykuły ukazy-
wały się często na łamach wyda-
wanej w Moskwie po polsku „Try-

buny Radzieckiej", ponadto Jasień-

ski otrzymywał specjalne funkcie w
[bolszewickim związku pisarzy, jeź-
dził ze specjalnymi zleceniami aż do
Tadżikistanu (w swym Turkie-
stanie) i w ogóle by! „persona gra-
ta“ w. moskiews<o - bolszewickim
świecie literackim.
A teraz przychodzą wiadomości

o „razobłaczeniu” (zdemaskowanu)
"Jasieńskiego, jako spólnika innego
komunisty z Polski Dabsia, posą-
dzonego o szpiegostwo. Fenadto Ja-

sieński okazał się właści nie tyl-

ko szpiegiem, lecz także — jak pi-
sze „Prawda' — „laszystą,
stą, wrogiem pracującego ludu" itp.

  

 

  

 

 

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

ponurej anegdoty
Ostatecznie w  oskarżeniu tym

nie byłoby dla polskiej opinii nic
oryginalnego. lleż to już komuni-
stów z Polskti dostało kulę w łeb, ja-
ko „agenci faszyzmu”: "Wojewėdz-
ki, Sochacki, Wiandurski i tylu in-
nych! Jeden więcej, jeden mniej —
to dla Kominternu nie wielka rzecz.
Osłów-kandydatów |do komunizmu
w Polsce nie braknie, rozumują za-
pewne w Moskwie, a my 'też nie
mamy powodu żałować snobizują-
cych się bolszewizmem intelektu-
alistów, zwłaszcza, iż większość z
nich to najbardziej w Polsce pospo-
liici żydzi. Co więcej, powinniśmy
nawet przebywających jeszcze w
Polsce iliteradkich bolszewików, a
jest ich sporo, wyekspediować czym
prędzej do „czerwonych braci" w
Moskwie, niech ich tam przyjmą —
jalk -Jasieńskiego — z otwartymi ra-
mionami i ukrytym w zanadrzu
browningiem.

„Niavum“ w oskarženiu  Jasień-
skiego i jego aresztowaniu jednak
pewiie jest. Oto czytamy w „Praw-

dzie”, iż Jasieńskiemu nie wystar-

czało to, iż był  „łaszystowskim

až wstyd'“. — Ów zaś rzecze: „Mi-|
chaił Iwanycz, nitek w kooperaty-|
wie mie ma'. — „No to co, — mówi
Kalinin — jest len, nitki można skrę
cić”, — „I lnu nie ma — odpowia-
da chłop — bolszewiki wszystko za-
brali“. — „No dobrze — rzecze Ka!
linin — a falkże będziesz zimą cho-
idzit? Latem
kraje jak w Afryce,
cale žycie mago chdzą“. — „Jakto
zapytuje zdumiony chłop — Michaił

dza sowiecka pewnie już ze sto lat
istnieje!““. :

sieūski, a može innej — bardziej žy-
dowskiej, mniej rosyjsikiejj Może о-
powiadano anegdoty o wodzu naro-
dów, samym Stalinie? I te zapewne
nie były ponure, takie, jakie Polacy;
przeszeiłszy przez piekło bojsze-
wiolkie, opowiadają. Anegdota rosyj-
jslka jest bardzie; zjadliwie naiwna,
nóż ponura. Dopiero anegdota polska
o bolszewikach jest ponura.
W ikażdym razie dla Jasieńskie-

go Rosja Sowiecka okazała się w
skutkach państwem ponurej aneg- szpiegiem”, on bowiem w perfidny

sposób _ demoralizował sowieckie

sie swego pobytu w Tadżistanie Ja- 

trocki-

Isieński zamieszkał w gmachu rady

jlkomisarzy lekalnej republiki, zamó-
Iwił diwiu kucharzy, jadł, pił i urczą-

Idzał formalne orgie. Co więcej jed-

|nalk, w czasie tych pijatyk niejaki

Wasiliew „opowiadał, pikantne,
lecz kontrrewolucyjne anegdotki”, a

komunista Jasieński pisze ze

zgrozą „Prawda” „zachęcająco

chichotat“.
Oto jalką zbrodnię popełnił Ка-

wiarniany, paryski bolszewik -— ży-

dek z Polski, Zyskind-Jasieūski.

„„Zaichęcająco chicholtat'“! Zapomniał

zajpewne, iż jest w nafszczęśliw-

szym kraju na świecie i może — po

paru „stakanczykach“ — zdawało

mu się, iż siedzi w Warszawie,

wśrólj rodalsów z Wiadomości”i

słucha talk mitych jego uchu rodzi-

myich szmorcesów. Jakžež  strasz-

liwe musiał: być przebudzenie!

 

 

Ikomskiego „Z przeżyć i došwiad-

czeń robotnika polskiego w Z. S.

В. В.". Autor, których dobrych pa-

rę lat przebywai jako „spec“ w So-

wietach, opowiada szczegółowo o

życiu tamtejszym i opowiadanie

swe ilustruje gęsto autentycznymi

anegdotami. Zapewne anegdota w

tym kraju upaństwowionej prasy 1

literatury stała się jedynym często

środkiem wyrażenia niechęci ku pa-

nującym stosunkom i skrótem lite-

rackim przedstawienia, jalk te sto-

suniki naprawiię się kształtują. Po-

słuchajmy więc jednej z nich.

Prezes Sowieckiego Związku Ka-
linin wybierał się do rodzinnej wsi.

Posłano ma dworzec furmankę z

kołchoznikiem, ubranym bardzo
mędznie. W. czasie jazdy Kalinin

zwraca chłopcu uwagę: „Mógłbyś

sobie chociaż spodnie połatać, a to

 
Pasjonująca lektura

‚ №ета wątpliwości: lektura
Dziewcząt Monthórlanta może być
tak nazwana. Ale niemniej oczywi-
Ste, że to jest dokument zepsucia,
charakteryzujący ogromną część ie-
$o narodu, który według lapidarne-
$0 określenia Konińskiego, zbyt
„polubił wygodę", Trucizna Rous-
seau'a tego podrzutka w kulturze
francuskiej, człowieka, który naj-
wiięlksze w niej szkodty poczynił, ubó
stwiiwszy „naturę' i  rozluźniwszy
wszelkie więzy moralne, odbija się
w książce Menthćrlanta, jednego z
najciekawszych pisarzy  współczes-
myich Francji.

Henryk Monthórlant, wr. w r.
1869, otrzymawszy staranne i reli-
giine wychowanie w. katolickim kon-
wikicie, brat jako młodziutki chło
dec udział w Wielkiej Wojnie. Nie-

ibaiwem (w r. 1920) debjutuje z wiel-
kiem powodzeniem książką pt. La
relėve du matin (Brzask poranka),

erającą hymny ku czci ideału
kiego, jalki stawiali autorowi

jego nauczyciele. Ale już - tu dor
strzęc można pewne pęknięcie: oto
Monthćrlant jest „katolikiem“, ale

  

nie jest chrześcijaninem. To znaczy,;
że podobnie jak Chateaubriand i tak
liczni we Francji entuzjaści piękna
kościelnego, oraz katolickiej organi-

zacji, wreszcie wychowawczego od-
działtywania Kościoła ma  „ttumy“
(co umiał ocenić nawet Wolter) —
odrzuca i Monthórlant samego du-
cha katolicyzmu (czyli chrześcijań-
stwo), przyjmując jedynie jego
formę.

W. następnym
Le songe (Sen,

swym utworze
1922), opisującym

wojnę światową, 'w formie napoły
epicznej, mapoły lirycznej,  zaj-
muje Mlonthórlant wobec religji sta-
mowisko jeszcze bardziej indywidu-
alme, nawskroś intelektualne i dale-
ikie od mznania nadprzyrodzonych
wartości iw religji. Katolicyzm jest
tu raczej jednoznaczny z tradycją
rodzinną i jalkoś się godzi z najgwał-
towniejszemi namiętnościami (jak
mp. u Huysmansa, Barbey'a, d'Aure-
villy itp.).. Silna zmysłowość poczę-
ła już usidlać wyniosłą poezję Mon-
thórlanta. Z niepokojem zdumiewali
się nad nim katolicy, z pełną zado-
wolenia cielkarwością spoglądali nań
niedorwiariki (słowa Vallery-Radot'a
w lksiążce: Udział twórczości kato-
lickiej w. dzisiejszej literaturze
świata).

Liczne późniejsze utwory utwier-
|dzają tylko! nas w tych sądach. Nie-
szczęściem autora jest niewątpliwie
jego _ intelektualizm, największa 

Mam przed sobą książkę St. Ła- ®

 

doty. „Zachęcająco chichotat“ i te-
raz cięjłko to odpokutuje.

jróżnych kawiarń przetransportować
| do Sowietów. M. R.

 

'CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
„POLSKIEJ, _ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
| KASY BEZPROCENTOWEJ?
OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO POLA
i I KATOLIKA JEST BYĆ
'CZŁONKIEM KASY BEZPROCEN-
ITOWEJ I ROZWÓJ KAS BEZPRO-
,CENTOWYCH POPIERAĆ. W WIL
INIE SĄ CZYNNE TAKIE KASY:|
'PRZY PARAFIACH: $-GO JAKU-
BA I FILIPA, BERNARDYŃSKIEJ.
|OSTROBRAMSKIEJ I N. SERCA
|JEZUSOWEGO ORAZ W NOWO-
i MILEJCE,į
|
i

        

 

|  NOWOJORSKIE DRAPACZE
| CHMUR PODCZAS BURZY
;

-:

zresztą jednocześnie jego sila (tak
bywa najczęściej, iż siła i słabość
człowieka z jednego płyną źródła).
Toć już Byron się skarżył:

Serrow is knowledge: they who
know the most

Must mourn the deepest o'er the
` fatal truth,

The Tree of Knowledge is not
that oi Life.

(Boleścią jest poznanie: ci, co
majwięcej poznali, najgłębiej muszą
boleć nad tą prawdą łatalną. Drze-
wo wiadomości nie jest drzewem
życia).

Jakąż słuszność miał Gribojedow
tytułując swą komedię: Gorie ot
uma (Nieszczęście od rozumu).

A rozum bez Boga nie tylko nie
(daje szczęścia człowiekowi: odwo-
dzi on go jeszcze od samego siebie.
Uświadamia to sobie też i Mon-
therlant, stwierdzając ze zdumiewa-
jęjcą szczerością: „Gdymym szukał
Boga, znalazibym sza siebie“
(Dziewczęta, przekład polski, 276).

Utwėr tiein ostatni Monthėrlanta
jest to rodzaj pamiętnika. |
Bohaterem jego jest młody pisarz,

mieszkający stale w Paryżu, w wie-
ku autora, obdarzony też jego psy-
ohiką. Otacza go pięć dziewcząt,
Ikobiet w wieku od 18 do 30 lat.
Dwie z nim korespondują i listy te, |
oraz wlipowiedzi Costy (bo tak sięį
zwie osobistość centralna), to dwie;
trzecie utworu. ;

Zwlaszcza dwie postaci przyku-.
wają uwagę czytelnika: Costa i An-'

to jeszcze można, są!
to tam ludziej

Jwanycz, prawda li ta? To tam wła-,

Może talkiej anegdoty słuchał Ja-;

29 A može!
społeczeństwo. A. mianowicie w cza- by jednak maszych bolszewików z|

Polacy są nader obraźliwi...
Motto:

Uderz w stół, nożyce odezwą

się zaraz.

Z każdą bajką poeta ma potem

ambaras,
Choć obrazić nikogo nigdy nie

zamierza,

kiedy w stół

a

Odezwą się nożyce,į

| uderza.
JULIAN EJSMOND.

Nie zamierzam pisać ani o sprawach
honorowych, ani też przeprowadzać rewizji
wartości niezliczonych a niezastąpionych

' kodeksów honorowych. Są to bowiem 1ze-
czy raczej smutne, a w każdym razie za-

| bierające „udziałowcom' dużo czasu.

Chciałbym zastanowić się nieco na
marginesie radiowego humoru nad polską

i obraźliwością i vice versa — nad radiowym
,kumorem na tle polskiej obraźliwości, Cały
jten problem, czy może tylko zagadnienie
' przyszło mi na myśl podczas interesującej
|dyskusji na ten temat, jaka się wywiązała
| na, a wlaściwie po prasowej konierencji w

Radio Wiłeńskim w dn. 25 maja rb.

Okazało się zatem jasno, że Dyrekcja

Naczelna P. R. niemal zastanawia się, czy

by nie wyeliminować w ogóle wszelkiego
rodzaju rzeczy humorystycznych, nadawa-

mych przez polskie rozgłośnie. Nie chodzi
już nawet o to, że się coś jednym podoba,
a innym nie; rzeczą główną jest iakt, iż
każda prawie audycja, zaprawiona — Бито-
rem — obraża kogoś, Ktoś czuje się do-

tknięty w swym dostojeństwie osobistym,

społecznym, urzędowym — bo ja wiem

zresztą w jakimi... Każdy bierze do sie.

bie wszelkie aluzyjki, dotyczące jego za-

wodu. Przykładów się boję z tychże wzglę-

dów...
Przedwcześnie zmarły świetny  bajko-

pisarz Julian Ejsmond, opisał w kilku swo-
ich bajkach właśnie ten objaw dziwnej

nadwrażliwości Polaków na wszelką  naj-

niewinniejszą nawet i najogólniejszą saty-
|jrę. Miał jednak tę przewagę nad radiem,

że tylko mała ilość osób mogła mu wy-

łuszczyć swoje żale bezpośrednio;  więk-

jszość złościła się w duchu.
i Z radiem jest gorzej! Złości się nań

| każdy od dozorcy domowego do ministra i

kod małej organizacyjki do instytucyj
stawionych na najwyższym piedestale, (Sio-

jwo daję, że nie mam nikogo konkretnego

na myślił) Nadwerężona godność i honor

wyładowyją się tu listownie!

Jle stąd płynęło kiopotów np. dla nie

działającej już od kilku miesięcy „Wesołej

Lwowskiej Fali" mogą powiedzieć ci, któ-

rzy z nią mieli jakikolwiek kontakt, Wyra-

zy żalu i świętego oburzenia przychodziły

ze strony częstokroć zupełnie nie spodzie-

|wanej, co po prostu ograniczało jakieś

|szersze możliwości twórcze. Atak zawsze

| robi najwięcej szkody od nieobwarowunej

I strony...

Dowcip polityczny jest więc w radio

 
 

niemożliwy. Nie do pomyślenia jest też

ironizowanie na temat jakiegoś zawodu.

Działalność każdej, najbiahszej instytucji,

jest straszliwym tabu. O czym więc ma

pisać ten biedny autor, kiedy z niczego u.

śmiechnąć mu się niewolno.. O głośnym

śmiechu ani mowy, oczywiście.

I jeszcze jeden ciekawy objaw — sło-

wo piszne, czy scena mniej oburzają Czy-

telnika i widza. Radio natomiast najza-

twardzialszych leniów zmusza do natych-

miastowej „obrony czci* w formie niemiłe-

| go dla autora i wykonawców audycji listu.

drea. Costa — człowiek bez żadne-

go pionii moralnego mogący służyć

za arcytyp Paryżanina, nie uznający
nic poza sobą i nie kładnący żaldnej
tamy swej „naturze”, i Andrea —

Ikobieta: trzydziestcletnia, prowin-
cjuszka, o inteligencji nieprzeciętnej,

sialkochana w: Coście, lecz napróżno
domagająca się odeń wzajemności.

W listach jej widzimy całą gamę u-
czuć: od bezbrzeżnej pokory aż do

matarczywości i wściekłości. Całość
robi wrażenie głębokiej znajomości

psychiki kobiecej i świadomego lub
nieświadomego egoizmu mężczyzny:
Arcy-cielkawe są zwłaszcza luźne

uiwagi,  jporozrzucane hojną ręką

przez autora, a będące wybornym

komentarzem do tych listów. Ot np.

„Pokora mężczyzny przenikliwego,
który nie przypisuje sobie ani tyley nie przyp ani ty
piękna, ani tyle wartości i uważa,

w: tem, żeże jest coś śmiesznego n 2

jego najmniejsze gesty, słowai chwi

le milczenia tworzą szczęście lub

nieszczęście. Jak miesłuszna władza

jest mu dana! Nie mam wysokiego

mniemania o kimś, kto śmie myśleć

magłos: „Ona mnie kocha”, kto nie

próbuje przynajmniej osłabić tego,
mówiąc: „Nabija scfbie mną głowę"

(54). „Pojawienie się kobiety, która
się nam podoba, natychmiast obniża

wartość mężczyzny w jego oczach”.

(205). Dziwił się, że ona może go ko-

chać. Gdy która z nich padała w je-
go objęcia, był tem zaskoczony. Old-

   

 

Trudno mi to zrozumieć, ale przypusz-
czam, że występuje iu jakiś powszóchny
nagminny brak poczucia humoru. Sądzę
jednak, że w każdym, nawet najbardziej
osobistym „ataku” należy odróżnić intencję
obrażenie od ukazania w krzywym zwier-
ciadle pewnych zabawnych cech danego in-
dywiduum (sens wyrszu w tym lepszym zna
czeniul), Każdy je posiada, a trudno zaiste
auicrów radiowych w czambuł posądzać o

zbiorowy pęd do obrażania wszystkich i
wszystkiego.

A jednak czcigodny ogół radiosiucha-
czy raczej zdaje się tak wszelkie „wyciecz-

ki“ rozumieć, Rada na taki sposób podej-

ścia jest arcy-trudna. Chyba by urządzić
jakieś kursy powszechne i bezpiatne, 0-
czywiście korespondencyjne, z  wydawa-
niem dyplomów... Ale też się poobrażają

rozmaici o to choćby, że się ich posądza o

brak poczucia humoru.
W takim trybie mowy być nie może

o humorze intelektualistycznym. Zostaje

więc do dyspozycji humor taki najprostszy,
cperujący śmiesznymi słowami i sytuacją
rzgłą, a niespodziewaną — coś w stylu

amerykańskich tars iilmowych.
W tym, co powyżej powiedziałem wi-

dzę, i to caikiem poważnie, jedyna możli-
wość „szkolenia* radiosłuchaczy. Za przy

kład weźmy „Wieczorynki* nadawane z
Wilna, opracowywane przez zespół  „Ka-
skady”, Pokazywane, a właściwie słyszalne
są tam rozmaite typy ludzkie, rzekłbym,

zsyntetyzowane przez uśmiech autora. Do-
wcip polega na rozmaitych „kwiatuszkach”
regionalnych i na plastyce postaci. Intrygę,
bardzo nieskomplikowaną, odsuwa się ra-

czej na plan drugi. Może zatem naszemu

zblezowanemu światu więcej imponuje pod 
po-|

j mi trzeba się zastanawiać, To jest zaiste

* kwestia, godna uwagil Sądzę, że przez u-

miejętną „politykę* i operowanie humorem

można by od iorm prostych przejść do bar-

„dziej skomplikowanych — ba! z czasem
„dojść nawe: do jadowitej satyry — a lu-
| dziska tego nie zauważą, jak się nie do-

/strzega, że dziecko rośnie i wyrosło, kiedy

się je stale ma przed oczami... I może

przestaną się obrażać?...
Wiašciwie naiprostszym sposobem na

jakość humoru w radio byłoby właśnie za.
przestanie obrażania się i to tak od razu.
Ale to są mrzonki! Na codzień obrażamy
się zbyt często. Ja sam wczoraj obraziłem

się na pewnego dryblasa, który mi powie-
dział, że dziennikarze w 40 proc. mijają się
z prawdą! Żeby to jeszcze 'w 75 proc. —
ale w 401... Okropnośćl

Tak, proszę państwa! Obrażamy się na
siebie, na literatów,

rzeźbiarzy, na teatr, kino i radio, nie mó.
wiąc o prasic! Bo my ociekamy honorem,

który jest zadraśnięty nawet, kiedy nas u-
kąsi pchła. Ponieważ zaś tej niepodobna
skarcić, gniew nasz obracamy na bliźnichi

A poza tym wszyscy jesteśmy  esteci

— po prostu Petroniusze, Nie bawi nas
nici Wszystko jest za mało subtelne?

Może więc rzeczywiście zostało nam

tylko obrażanie się na wszystkich ©
wszystkol...

M. Tr.

NERA URK EST Di i da ŻA

210% ofiarę na Fuadusz
ūbrony Narodowej 

 

kochania?"mnie, co warte byłoby
(269—270).

Zupełnie tak samo, mówiąc na-
wiasem, myśli Nietzsche: „Jak ona
nisko siebie ceni, że we mnie, we
mnie mogła się zalkochač!“ Męž-
czyzna nigdy nie uważa siebie za
godnego szczęścia, kobieta —
zawsze!

Ale (książka Monthćrlanta jesz-
cze z jednego względu jest szczegól-
nie ciekawa. Oto! okazało się, że li-
sty Andrei mie były całkowicie zmy-
ślone.Autor poprostu wykorzystał tu
listy pewnej zakochanej w: nim nie-
wiasty, która obecnie wytoczyła
mu proces sądowy, zarzucając rów-
noczešnie plegjat
cję. Sądy francuskie pracują nad
skrwalifikowaniem istoty przestęp-
stwa, a szeroka publiczność. ma u-
ciechę, bo podobno, pomimo egzal-
tacji, prototyp Andrei kopjował swe
listy i teraz powołuje się na te ko-
pie. |

Słowem skandal pierwszorzędny!

Przekłaki Rogowicza bardzo do-
bry. Zato interpunkcja ogromnie
ńiedbała.

P. S: Z uznaniem trzeba podnieść,
że „Rój”, który: wydał tę: książkę,
stosuje się do pisowni- autora- (czy
tłumacza): To: też Dziewczęta są
drukowane dawną pisownią, Warto,
by wszystkie firmy wydawnicze,
oraz wszystkie pisma poszły w śladły
„Roju”. : Ikrywal w sobie pokarę: Cóż ona

mdłe kochać we mnie? Co jest we poznany

względem humoru świeżość i jędrność uję-

tych wesoło typów niż rzeczy, nad który- |

 

 
aktorów, malarzy,

jak i niedyskre-. 
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pracownicy „Arbonu" przeroali straj
Dzisiaj autobusy wyjadą na miasto

Wczoraj Wilno było przez cały
dzień pozbawione komunikacji au-
tdbusowej.

Pracownicy „Arbonu', którzy 0-
ikupują w liczbie 195 osób garaż to-
warziystwa, mieszczący się przy: ul.
Legionowej, noc spędzili w wozach.
Nad bezpieczeństwemcałościczuwał
łańcuch posterunków, ustawionych
dookoła okupowanego terenu.

Drugi dzień strajku okupanci roz-
poczęli naradą, omawiając sytuację.
O godz. 10 rano delegacja strajku-
jących udała się do Starosty Grodz-
Ikiego, informując go o przebiegu

ji 1 o prowadzonych rokowa-
niach w Inspektoracie Pracy. Na-
siępnie udała się do Okręgowego
Inspektoratu Pracy na konierencję.

Wzięli w niej udział równieżprzed-
stawiciele władz administracyjnych,
nie przybyli natomiast przedstawi-
ciele dyrekcji „Arbonu”, która po-
informowała odnośne władze, że
powstrzymuje się odi jakichkolwiek
pertraktacyj do 8 b. m. Przybywa
bowiem w tym dniu do Wilna na-
czelny  dlyrelctor towarzystwa, Pp.
Hobs, iktóry osobiście będzie poro-
zumiewać się z prac i i.

Konferencja u Inspektora Pracy,
która trwała kilka godzin z rzędu,
doprowadziła do osiągnięcia pewne-

$o kompromisu. Delegacja strajku-
jących, nie rezygnując ze swoich

postulatów, które wyrażają się w

żądaniu pokiwyżki płac «dla konduk-
tora o 25 zł. i szofera o 40 zł. mie- 

kiBRBSA AT S TASIONSITEISISA I AA

Sekcja Historii Najnowszej
T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie

rzy badaniami swemi przyczynią się|Na ostatniem posiedzeniu Wy-
działu Ill T-wa Przyjaciół Nauk w
Wilnie, które odbyło się 24 b. m.,'
została powołana do życia Sekcja Hi
storji Najnowszej. Zadaniem tej Sek-
cji będzie badanie i naukowe opra-
cowywanie zagadnień, związanych z

dziejami walk o wyzwolenie ziem b.
Wieikiego Księstwa Litewskiego.

Przeszłość najbliższa, której bo-
haterowie i skromni pracownicy
przeważnie jeszcze żyją, nie jest

nam jednak dostatecznie znana. Tak

dzieje polskiego wysiłku zbrojnego

na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego,
jalk ruch patrjotyczny i kulturalny,
który ten wysiłek poprzedzał i uzu-

peiniał, a tem samem przygotował
grunt do czynu żołnierskiego i waiki

ułatwiał, — nie są należycie zbada-

ne i utrwalone w postaci historycz-
nych przyczynków monografij.

Sekcja Historji Najnowszej zgro-

do odtworzenia przeszłości tak nie-
dawnej a tak ważnej w dziejach na-
szych ziem.

Powstanie nowej sekcji rozszerza
zalknes prac naukowych [-wa Przy-
jaciół Nauk w Wilnie. Organizacja
naukowa. T-wa obecnie jest nastę-
pująca: Wydział I — Filologii, Lite-
ratury i Sztuki (Przewodniczący —
relktor M. Zdziechowski) z autono-
miczną Selkicją Historji Sztuki (Prze
wodniczący — prof. dr. M. More-
lowsiki). Wydział II — Nauk Mate-
matyjczno - Przyrodniczych i Lekar-

skich (Przewodniczący — rektor W.
Dziewulski), Wydział III — Filozoiji
Historji i Nauk prawno - społecz-
nych (Przewodniczący —. prof. dr.

B. Wilanowski)z autonomiczną Sek

cią Historji Najnowszej, której prze

wodiniczącym został prof. dr. Ry-

szard. Mienicki, sekretarzem — dr.
Walerian Charkiewicz. madzi pracowników naukowych, któ

Egzaminy czeladnicze
Izba Rzemieślnicza w Wilnie

poraz ostatni podaje do wiadomości,

iż zgodnie z zarządzeniami Minister

stwa Frzemysiu i Handiu z dnia 15

maja 1936 r. Nr. Nr. P. A. II 1/100,

PA. Ill—1/19 i PA Lii—1/99 kanay-
daci, którzy zgłoszą się do egzaminu
czelaliniczego ao dnia 30.V1. 1937 r.

zostaną dopuszczeni do egzaminu
na zasadacn ogólnie dbowiązu,ących
bez wzgiędu na to, czy naukę odbyli

u osób posiadających prawa kształ-

cenia terminatorów, czy też nie po-

siaaających tych praw. Warunkiem

dopuszczenia do egzaminu jest ukoń

czenie przez kanaydata lat 18, po

dnyw 3U.VI 193/ r. będą aopuszczeni

do egzaminu kandydaci, którzy u-

kończyli naukę u osób, nie posiada-

jących prawa ksztaicenia termina-

torow, jedymie w tych wypadkach,
gdy ich umowa © naukę została za”

rejestrowana w lzbie Kzemieślniczej
przed 1.1 1937 r. Kandydaci do

egzaminu czelaaniczego winni prze-

siać do Izby Kzemieśiniczej w Wil-
nie;

1) podanie do Pnezesa lzby z

prośbą o dopuszczenie do egzaminu
czeiadniczego;

2) życiorys (data i miejsce uro-
dzenia, miejsce odbywama nauk
rzemiosła);

3) świadectwo ukończenia nauki
rzemiosia, lub świadectwo  stwier-

dzające przebyty czas nauki.
Uwaga: Świadectwo, wystar

wione przez pryncypaia, czionka

cechu, winno być  potwierazone

przez cech, w wypadku zaś niena-
ieżenia pryncypata do cechu, Świa-

aectwo pouwierdza zarząd miejski,

wzgiędnie urząd gminy, przy czym

w świadectwie winien być dokładnie

wymieniony czas od którego do któ-

rego uczeń odbywał naukę oraz

miejsce oabywania nauki;
4) świaciectwo szkoune Z ukoń-

czenia nauki w publicznej szkole

aokształcającej zawodowej (lub

świadectwa stwierdzające posiada-

nie wyłkształcenia, uznanego przez

Kaństwowe Wiadze dzkolne za rów-

nawartościowe z wyksztaiceniem, ja

kie daje ukończenie publicznej szko-

ty dolkształcającej zawodowej). 
Z ruchu spółdzielczego -

(Wi ubiegłą niedzielę, 23 maja 2b.,

odbyło się w lokalu Stowarzyszenia

Techników Polskich przy ul. Wileń-

skiej doroczne Walne Zgromadze-

mie członków Polskiego Spółdziel-

czego Banku Rzemieślniczego w
Wilnie przy udziale około 100 osób.

Zebranie zagaił Prezes Rady Nad-

zorczej Banku p. Adam Wolański,

= obradom przewodniczył p. Jan

ejmo.
Z odczytanego przez Dyrektora

p. M. Ladowskiego sprawo-

zdania rachunkowego za 1936 r. wy-

nika, że Bank Rzemieślniczy, zało-

żony w 1924 r., rozwija się z ie

pomyślnie i z roku na rokwykazuje

postępy w swej działalności Banik

skupia w swych szeregach przeszło

1000 członków, przeważnie ze sfer

rzemieślniczych i handlowych, spo-

również odsetek członków stano-
Ty :
wią' pracownicy „ amiysłowi, gdylž

Banik jest instytucją wsz wą.

Członikowie Banku korzystają na
dogodnych warunkach z pożycz
do 2006 zł. dla jednej osoby, a prócz
tego członkowie Banku korzystają z
Kasy Pogrzebowej, z której są wy”
płacane rodzinom zmarłych on-
ków Banku zapomogi bezzwrotne w

okości ponad 1000 zł. Zapomóg

10.556 zł. Bank przyjmuje rów-

a swych członków, a takżeod

| osób postronnych drobne oszczęd-

| ności i większe wikłady na oprocen-
towanie ze zwrotem na termin lub

na każde żądanie. Wkładców takich

liczył Bank w roku ubiegłym 696

osób, które razęm miały ulokowane

w Banku na dzień 1 stycznia rb.

62984 zł.
Finansowo stoi proj a:

mocno, gdyż jego kapit ne,

tj. mdziałowy i zasobowy przekra-

czają 150.000 zł. i stanowią prawie

połojwę wszys
Banku. :

Nad sprawozdaniem wywiązała

się dyskusja, lktóra wylkazała, iż

członkowie mają całkowite zaufa-

nie do kierownctwa Banku, co wy-

raziło się w jednomyślnem zatwier-

dzeniu sprawozdania za rok ubieg-

ły oraz: przyjęciu wszystkich wnio-

sków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Po uchwaleniu dywidendy od u-

elk |dziatów i przeznaczeniu z zysków

sumy zł. 336.12 na cele społeczne i

oświatciwe tudzież po dozonaniu u-

zupełniających wyborów do Rady

Nadzirczej Walne Zgromadzenie zo-

stało zamiknięte wśród licznych o- akichwypiaciłBankwrokuubie”
klaskówna cześćRady Nadzorczejiz

tkich sum obrotowych|

sięcznie, złagodzenia dyscypliny
służbowej ioraz zatrudniania tylko
członków związku, zgodziia się na
przerwanie strajku i podjęcia dziś
normalnej pracy. Zaznaczyła wszak-
że, że akcję strajkową będzie nadal
uważała za trwającą, dopóki pra-
cownicy nie uzyskają "wspomnianej
pocdiwyziki. Autobusy mają normalnie
kursować do 8 b. m,, t. j. 20 przy-
jjazdu dyr. Habs'a. W wypadku jed-
'nakże, gdyby pertraktac,e z naczel-
mym kierownikiem „„Arbonu“ ne da
ły rezuitaiu, wowczas wozy unieru-
,chomionoby: ponownie,
| Delegacja o godz. 19-ej udała się
do garazów w ceiu porozumienia się
jze strajkującymi.

Rozpoczęty się obraldy, które
trwały kilka godzin. Na wstępie
bowiem zgoda delegacji, wyrażona
ma konierencji w Inspektoracie Pra-
cy, wywołata oburzenie, a więk-
szość okupantów domagała się kon-
tynuowania strajku i okupacji. Do-
piero przybycie lnspektqra Fracy i
interwencja władz  administracyj-
„mych zdołały skłonić strajkujących
ido przerwania strajku i uruchomie-
mią z dniem dzisiejszym komunika-

cji:
Akcja strajkowa tedy została

nych garaży, pracownicy шзай się do
domów. Dziś o godz. 7 rano ma być
podjęta normalna komunikacja,

m. r.

„Dzień Spółdzielszości"
W) związku ze zbliżającym się

„Dniem Spółdzielczości” (13 czerw-
ca —niedziela) odbyto się w dniu 1
czerwca rb. zebranie przedstawicieli
organizacyj spółszielczych i spo-
łecznych z terenu m. Wilna. Na ze-
„braniu został powołany Komitet
i Obchcdu Dnia Spółdzieiczości, któ-
ry wyłonił komisje: organizacyjno-
gospodarczą i propagandowo-pia-
SOWĄ. A

Zebranie Komitetu i Sekcyj o-
mawiało program ma dzień 12 i 13
bm. Program po ostatecznym ustale-
niu zostanie poddany do ogólnej wia-
domości. pe

Komitet ma siedzibę w lokalu
Związku Spożywców „Spolem“ w
Wilnie przy zaułku Rossa 3, gdzie
wszeilkich informacyj organizacjom
społecznym i spółdzielczym udziela
sekretarz Komitetu p. E. Kozakie-
wicz, tel. nr. 56.

Hasłem „Dnia Spółdzielczości” w

8.
  

buduje siłę społeczno! - gospodar
Polsłki”.

Wycieczka nad Narocz
W najbliższą niedzielę dn. 6-g0

b. m. Związek Propagandy Turyr
| stycznej organizuje wycieczkę nad
jez. Narocz. Wy;azd autobusami o go
dzinie 6-ej rano z przed lokalu Zwią
zku. Powrót jest przewidziany na
godz. 22-gą.

Po drodze wycieczka zwiedzi Mi
chaliszki (zabytkowy; kościół) i Świr

piec Stefana Batorego).
Przejazd w obie strony kosztuje

9 złotych.
Zapisy na wycieczkę przyjmuje

Biuro Z.P.T. (Mickiewicza 32, tel.
21-20) do soboty do godz. 15-ej.

IW) dniu przedwczorajszym został
zakończony proces drugiej bandy
przemytników, która operowała na
pograniczu polsko - litewskim.

Organizatorem i faktycznym ikie-
| rownikiem bandy był Jankiel Gel-
|man, który na szerszą skalę zorgani
zował przemyt bydła i pieprzu z Lit

i! o współudziału w występnym
! procederze przybrał sobiepeer

 
ków, których zadaniem było ułat-
"wiać | przez granicę, dostar
czenie towarów do Wilna i stąd roz
syłanie go w mniejszych przesył-
==innych >, = e

(o o pieprz, zbywanie
z w okolicznych miejscowoś-
ciach.

Gelman truklnił się przemytnict-
wem zawodowo i kilkakrotnie odby
wał kary. więzienia za swoją działal:|

j przerwana i po północy, po przeka-|
zaniu dyrekcji „Arbonu”, okupowa-|

„tej mw Ikošciele św. Jana,

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Jeszcze chłodno i zmiennie lecz z ten-

dencją do polepszenia się pogody i ociep-
lenia.

Słabnące wiatry z kierunków zachod-

nich.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Doroczna uroczystość ku czci

N. Serca Jezusa w koscieje sw. Ka-
*zimierza. W piątek 4 bm. całodzien-
me wystawienie Najśw. Sakramentu.
ь Porząaek mabożeństw — паз!ери-

jący:
O godz. 7-ej prymaria, o 9-ej uro

czysta wotywa, U godz. 17.30 uro-
czyste nieszpory. Po nieszporach wy
ruszy procesja z Najśw. dakramen-
tem ulicami: Wielką, Ostrobramską
i Piwną io ołtarza przed kościół PE.
Wizytek, Tutaj po litanii do Serca
bożego i śpiewie chóralnym, kazanie
odmowieme aktu przebiagalnego,
poczym suplikacze. Następnie proce
sja wróci do kościoła św. Kazimie-
rza na uroczyste „le Deum".

‚ Оргазха się wiesnych o liczny u-
dział oraz mieszkańców przy  uli-
cach, którymi pójdzie procesja o
przyozdobienie domów.

Z MIASTA.
—Ostatnie dni Wystawy Jubile-

uszowej Wojcie-ha Kossaka, Wilno
przeżywa prawicziwą sensację arty-
styczną. Jest nią Wiystawa Jubile-
uszowa Wojciecha Kossaka w salo-
nach Kasyna Garnizonowego. Wy-
stawę zwiedziło do tej pory parę ty-
sięcy osób, kto jednak nie zaążył do
tej pory ją zobaczyć niech pośpie-
szy, gdyż w niedzielę t. j. dn. 0-gu
czerwca  wiecz. wystawa będzie
zamkniętą.

Wystawa otwarta jest codziennie
od: godz, 10 — 6-eg' wiecz.
— Zamknięcie wystawy obrazów

Czesława £namierowskiego, miesz-
czącej się w ogroczie po - Bernar-
dyńskim nastąpi w dniu 6 czerwca
r. b. o godz. 1Y-ej.

10 proc, od sprzedaży. biletów
wstępu — przeznacza się na Fun-
„dusz Obrony Narodowej.
— Wilnianie poznajcie Wilnol—

Na usilne prośby uczestników  na-
szych wycieczek niedzielnych Zwią-
zek Propagandy Turystycznej orga-
nizuj poraz trzeci zwiedzanie jubile-

| uszowej wystawy Wojciecha Kossa-

| Zbiórka jak zwykle w ogródku
przed Bazyliką o godz, 12-ej,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Zarząd Koła Eucharystycznego

powiadamia: 1) że pielgrzymka do
; Kalwarii odbędzie się dn. 6.6. 0 g0-
dzinie 2 pp., 2) zebranie miesięczne
7.6. — o godz. 6 i pół pp., 3) Walne

 
i
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roku bieżącym jest: „Spółczielczość zebramie 20.6. — o godz, 5 pp., 4),

<czą Adoracja Najśw. Sakr. dnia 24.6. —|
j o godz. 4 pp,

Obecnosć wszystkich członkiń
konieczna. .

SPRAWY SZKOLNE.
|  — Święto pieśni.  Zwyczajem
lat ubiegłych młodzież szkolna m.
Wilna przygotowuję święto pieśni,
które w tym roku odbędzie się 6-g0
czerwca r. b. Program rozpocznie
się o godz. 9-ej rano od Mszy Świę-

podczas
której wszystkie połączone chory
wylkonają wspólnie kilka pieśni O

|
jest

į

(malownicze jeziorio, historyczny ko godz. 9 min, 30 wszystkie chóry i.

| orkiestry przejdą w pochodzie z koś

cioła św. Jana do Parku Sportowe-
go im. Żeligowskiego, gdzie wykona

| ją wspólnie pieśni. Na zakończenie
zespoły szkolne wykonają tańce lu-

| dowe. Wejście bezpłatne.

Banda, z Gelmanem na czele, mia
ła po tamtej stronie granicy ułatwio
ne zadanie ze strony granicznych
władz litewskich, co w trakcie prze
wodu sądowego zostało ujawnione
zarówno w wyjaśnieniach oskarżo-
nych, jak w zeznaniach świadków,
jalk wreszcie w odbitce fotograficz-
nej notatek granicznych, posterun-
ków  litewsikich, stwierdzających
przepuszczanie przez granicę prze-
mytników.

Szmugiel odbywał się systemem
łańcuchowym: praemytnik dostar-
czał towar ido lasku sosnowego po
naszej stronie granicy, Tu oczekiwał
agent bandy, który dalej dostarczał
ten towar zaufanemu człowiekowi
szajki i t. d., dopóki przemyt nie do
tarł do Wilna. Tu byla „rozdzielnia“
która skierowywała nielegalny, to-
war do rozmaitych miast Polski, nośćprzemyłnłczą,

 

Na ławie oskarżonych zasiedli,
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Kronika wileńska
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Sodalicja Marjanska Akade-
 miczek U. D. D. niniejszyim powiada
psa swych CcZziOnKÓWw, ze ūzis O gOdZ.
<U z kwacr. owoęazie się w Lomu

vodalic. |Łamkowa &) komierencja
| soaawcyjna.

ODCZYTY.

> Odczyt o italii. Sekcja Polsko-
|italska ouganizwe Oaczyi O Maji
p. t Mussoumi iwórca uaperium,
«ktory Oalbęuzie siĘ W loKaiu „Ligi
mi. Wieika 1/ m. ź GDiĄ 4 CŁEerwca O
godz. 4v.oU. Ubecnosc CZiQUKOW KO-
uweczna. uoście mue WIaZ.ani.

POSIEDZENIA,
— Posiedzenie Koia  Poiskiego

T-wa Fiioiogiczuego w Wiinie oaoę-
azie się W an, 4,0, (piątekj 1Y5/ г. ©
godz. 19-ej w sau deiuinarium Аего-
10gji Kiasycznej U.d.5. ш, Łamkowa
11 (-sze piętroj. Na porządku алга
nym: 1) Keierai W. F. Froi. ar, Jana
Uuso „tora cesarskie w Kzymie (Z
proyelkcyami śwudun.j. Uokonczenie,

<) Wpune wnioski,

 

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Wycieczka do Santoki. Dnia

20 czerwca b. r. o godz. 8-е) zrana
wyruszy z Wilna pociągiem wyciecz
ka rzemieślniczo - pracownicza do
Santoki,  Wiycieczkę tę organizuje

| Chrześcijański Uniwersytet Kobotni
,czy wspolnie z  Uhrześcijańskiemi
Związikami Zawodowemi w Wiinie
dla swych czionków, przyjaciół i
sympatyków. Na tle lasu, pól, tąk i
rze« będą uczestnicy wycieczki ba-
wić się: przy dźwiękach orkiestry i
używać powietrza, siońca i wodiy:
Frzejazd w obie strony łącznie z

| kosztami i orkiestrą wynosi 2 zł, 50
|gr. od osoby. Fowrót wycieczki do
Wilna nastąpi o godz. 1U-ej wieczo-
rem. Zapisy na wycieczkę będą trwa
ły codziennie w sekretariacie Cen-
trali Chrześcijańskich Związków Za
|wodowych i w czytelni Chrześcijań-
skiego Uniwersytetu  Roboiniczego
w Wilnie przy ul. Metropolitalnej 1.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Kontrola ksiąg handlowych.

Władze skarbowe prowadzą obecnie
‚ № szeregu przedsiębiorstw kontrolę
j ksiąg handiowych. Przede wszyst=
ikim zwraca się uwagę, czy księgi
a w. ogóle prowadzone przez przed-
|siębiorstwa do tego obowiązane. W

razie braku ksiąg sprawa jest kie-
rowana nai drogę sądową. (h)

|  — Nowe cenniki na mąkę, Z

|dniem wczorajszym weszły nowe

cenniki mąki żytniej 82 proc., wpro-

wadzonej na rynek wskutek zmiany
norm przemiałowych. Cena jej po-

winna być o 2 zł. niższa na 100 kig.

odl mąki żytniej 75 proc. Równo-

cześnie musi być dbniżona cena
|'chleba wypiekanego z tego gatunku

jmąki, (h)
— Lotne kontrole sodowiarni i

wytwórni wód. Miejska służba zdro-
wia przeprowadziła lotną kontrolę
sodowiarni i wytwórni wód z lemo-
niadą i wodą sodową. W, wyniku
kontroli stwierdzono, że wiele balo- |

nów mie posiada znaków  kontrol-
nych, badania zaś chemiczne wody
z tych balonów wykazały znaczną
zawartość ołowiu. W związku z tym

|eporząlczono protokuły karne.  (h)

— Sprzedaż ryb. Spółdzielnia
Producentów Ryb w Wilnie z dniem

|1 czerwca uruchomiła szósty sklep
' przy ul. Antokolskiej Nr. 17.
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Jeszcze jedna banda przemytnicza
Bydło i pieprz angielski przemycał Jankiel Gelman

ócz organizatora i kierownika szaj
(ki Jankiela Gelmana, jego pomocni-

ley i agenci: Fajwel Gelman, Mejer
| Stuł, Abel Izygzon, Boruch Stołper,
Jan Daukszo, Józef Konowicz, Stani

sław Darwid, Władysław Januszew-

ski i brat jego stryjeczny, również

Władysław Januszewski,
Naczelnik banidy Jankiel Gelman

został skazany na 5 lat więzienia z

obowiązkiem pokrycia strat Skarbu
Państwa w pięciokrotnym stosunku,
czyli 30.575 zł. z zamianą, w razie

nieściągalności, na 9 mies, więzienia.

Ze spólników Gelmanabrat je-
go Fajwel oraz Mejer Stuł i jeden
z Januszewskich (Władysław s. An-
toniego) zostali uniewinnieni, pozo-

stałych zaś skazał Sąd Okręgowy na
kary od 2 lat do 8 mies, więzienia i

grzywny od 10.000 zł. do 1.000 zł. z

zamianą, w razie niewypłacal
na więzienie. (mil)

pr

 mogł



 

Sport
Mecz WKS Śmigły — Е. С.

Bordeaux.
Mecz piłkarski, jaki odbędzie się

w niedzielę na stadionie im. Mar-
szałka Józefa Piłsuaskiego pomię-
dzy WKS Śmigłym a drużyną fran-
cuską F. C. Bordeaux, w którym to
zespole gta murzyn, arabowie, wie-
deńczycy i Francuzi — wywołał w
Wilnie nienotowane dotąd zaintere-
sowanie, Bilety, które po cenach tań
szych niż przy kasie znajdują się w
przedsprzedaży, w Orbisie i w f-mie
Lech cieszą się dużym _ pojwodze-
niem.

Goście, o których wiemy, że repre
zentują wysoki poziom i zdobyli mi-
strzostwo amatorskie Francji, przy-
jeżdżają już ido Wilna: w piątek wie-
czorem.

Dotąd nie został ustalony jeszcze
skład. Przypuszczać jednak należy,|
że wojskowi wybiegną na boisko w!
pełnej jeaenastce, a może i z Pa-
włowskim na czele.
W zespole Wilnian duże zmiany

nie zajdą. Jedynie zostanie on zasi-
lony nowopozyskanym Lamerem w
pomocy. Początek zawodów o gudz.
16-e;, a poprzedzi je mecz drużyn
młodszych. „Kibic”.

> kurs nauki wioslowania
w A Z. Sie

Od dnia 7.6, 37 r. sekcja wioślar-
ska A.Z.S. organizuje dwutygodnio-
wy popularny kurs nauki wiosłowa-
nia, Opłata za kurs 1 zł. Zapisy i in-
formacje codziennie na przystani A.
Z.S-u ul. Kościuszki 12, od godz.
18 do 20.

POŚWIADCZENIA NA PRAWO
UPRAWIANIA WIOŚLARSTWA
W. związku z zarządzeniem władz

wzbraniającym prawo korzystamia z
kajaków i łodzi wioślarsikich na Wi-
lji uczniom nie umiejącym pływać,
ikierownictwo _ Szkolnej Przystani
Wioślarskiej K, O. S. W. komuni-
Ikuje, że odpowiednie poświadczenia
będą wydawane uczniom, po uprzed
nim sprawiizeniu ich wiadomości z
ruchu rzecznego oraz umiejętności|
pływania i zasad ratownictwa. į

Poświadczenia są: wydawane co-|
dziennie w godz. 15—16 na szkolnej
przystani wioślarskiej przez instruk-
tora M. Nowickiego.
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ŚREBRNA
pedy wśród wspaniałych plen
pierwszy na ekranie wsparia

Zakaz zbiórki na rzecz żydów brzeskich
w Święcianach ag

  

Władze powiatowe w Święcia-, żydów brzeskich. W. związku z tym|
mach nie udzieliły pozwolenia Gmi-| do Wilna przybyła delegacja Gminy
nie żydowskiej na przeprowadzenie|żydowskiej, która interweniowała u

zbiórki na rzecz poszkodowanych|władz wojewódzkich. (h)

Usiłowanie zabójstwa i samobójstwa
na tle zawodu miłosnego

ŚWIĘCIANY. 31 ub, m. 28-letni lu zaldał jej ranę ciętą w szyję. Na-

Kazimierz Romanowski, zam. w Jo-|stępnie Romanowski zadał sobie 4

dowach, gm. Ikomajskiej, na tle za- |rany, cięte i rzucił się do stawu,

wodu miłosnego usiłował pozbawić |lecz wyratowano go. Oboje pozo-

życia Janinę Gaulównę i w tym ce- |stają w domu pod opieką lelkarską.

ORDRE WOLE AOR ETA ETZOOACYFOCRTRIERZEERCZEREA PRBOKIR AOZESAO YA

Z za kotar studio
Z odbiornikiem na wywczasy letnie,

W związku z rozpoczynającym się okre

sem urlopów, oraz wyjazdów  radiosłucha-

czy na letnisko, przypominamy, że według

rozporządzenia p. Ministra Poczt i Telegra

fów z dn. 1 października 1936 (dz. U.R.P.

z dm. 13,10, 36 mr. 78) słuchacz radia posia-

dający zarejestrowany odbiornik może bez;

zawiadomienia na okres trzech miesięcy

przenieść swój odbiornik na inne miejsce,

aniżeli to, które wskazane jest w karcie

rejestracyjnej. Przeniesienie odbiornika mo

że nastąpić tylko w wypadku wyjazdu do

miejsc kuracyjnych, na letnisko, względnie

na wycieczkę turystyczną.

Antenę pozostawioną w miejscu stałe-

go założenia radioodbiornika należy unieru

chomić w ten sposób, że — bądź to uzie-

mić przewody tej anteny, względnie złączyć

na trwałe przewody z sobą.

Rozporządzenie to jest bardzo ważne

dla tych wszystkich, którzy udają się na

letnisko, gdyż pozwala ono na czas trwania

urlopu względnie kuracji zabierać ze sobą

odbiornik radiowy bez żadnych dodatko-

wych kosztów,

Opłaty należy uiszczać ze pokwitowa-

niem do rąk doręczycieli pocztowych, 'ub

w kasie urzędu, który kartę rejestracyjną

wydał, albo też przekazywać je temu urzę-

dowi pocztą, umieszczając na odwrocie do

kumentu wpłaty napis za jaki miesiąc wnie

siona jest opłata radiofoniczna.

Jeśli ktoś, udający się na kurację, let-

nisko lub wycieczkę turystyczną chce po-
zostawić jeden odbiornik w domu dla ro-
dziny, a drugi zabrać ze sobą, winien w u-

rzędzie pocztowym wykupić terminową kar

tę rejestracyjną, za którą uiszcza się opła-

ty z góry za. cały. okres trwania ważności

tych kart. ,

Poemat wielkiego poety ukraińskiego
jako słuchowisko Teatru Wyobraźni

Przepiękny poemat Tarasa Szewczenki,

największego poety ukraińskiego, wielkie-

$o przyjaciela Polaków, wystawia Teatr

Wyobraźni dn. 4 czerwca 0 godz. 16.13.
| Tytuł poematu brzmi „Hamalija”. Było to

imię słynnego atamana, który wyprawił

się do Skutari, aby zwolnić z pęt niewoli

(tureckiej tydiące Kozaków. Słuchowisko

to, łączące w sobie piękno formy literac-

„kiej z czarem ilustracji muzyczej opracował

dla radia Władysław Kowalczuk i Zbigniew

Lipczyński. Doskonałe tłumaczenie polskie
pióra J. Łobodowskiego.

Koncert rozrywkowy na fali radiowej

Orkiestra Tadeusza Seredyńskiego wy-

stąpi dn. 4,6. o godz. 20.00 w koncercie roz

rywkowym z ciekawym programem, złożo-
nym z utworów wesołych i rzadko grywa-
nych. Współudział "w koncercie wezmą:

śpiewaczka J. Rawicz-Jasińska i Czesław
Halski, który odegra kilka swoistych utwo

rów na fortepianie.

:

* Reklama jest dźwignią
OAZIE RZECE I ERRORORAZ KI IIIT AOUk aki ION iSTI

torpedy ze śmiercią
Najwyższy szczyt
techniki, EmocjoTORPEDA 57:

erów. (UWAGA. Jako nadprogram po raz

a farsa „TRUDNO JEST ŁATwO ZA-

ROBIĆ z udziałem świetnych komików H OKUS i POKUS
 

 

giELiOS| Podw

na czele setek najpiękn. kobiet
w komedii szalonych niespodzianek

2. Największa aktorka Ameryki
Bette Davis w filmie miłosnym 9

Ekstrawagancje ameryk. mi iard

„Gr

Polskie Kino Dziś poraz pierws:

Światowid
wroi. s. Anny Ondra, Han

Nowe pomysły! Humor'

 

2 filmy w jednym programie
1. Genialny komik, w adca humoru.

 

6ójny program przebojów.

zesznik mimowoli“
Malženstwo Z pozoru“

erek. Nadprogram: Aktualia

zy w Wilnie komedia reżyserii Karola Lamacza

„ROZWÓD Z PRZESZKODAMI"
s Soehnker i Adela Sandrock

Nad program atrakcje

 

JAAŁAŁA MAAAAAAŁAAŁ.

Kompletna wyprzedaż platerów, krysztłaów i alabastru

z 20 proc. rabatem tylko do 15 czerwca

Płyty gramofonowe.

DH. „T. ODYNIEC"
Wilno, ul. Wielka 19
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wi.

I.Malicka

Dowcip! Temperament

“

 

Zegarki ;

 

W. JUREWICZ

„ZNĄĆ PANA PO ZEGARKU' — oto dzisiejszeprzysłowie

lodne precyz. gwarantowane
ajlepszych firm poleca

Ad. Mickiewicza 4
Tel. 25-16 w Wilnie
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ADMINISTRACJA: Wilno,

ischias i t.p. skutecznie
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ULGA DLA CiERPIĄCYCHI
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach,

„Embeta-Stawolit“
Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO

Sprzedaž w aptekach i skladach aptecznych

Fabr. Chem. „Pharmachemia“, By.

ostowa 1, czynna ed

===== REKE [UAI

działa nacieranie CZYTAJCIE

"Rej. ROZPOWSZECH-
Nr. 59 | NIAJCIE PRASĘ

NARODOWĄ

DLL
    
 

JOE BROWN,

I EEESTOTIS AEA

godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty ra wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne

Teatr | muzyka
—Miejski Teatr Letniwogrodziepo-

Bernardyńskim, Dzisiaj o godz. 8.15 po ce-
|nach zniżonych, ukaże się nowa premiera
sezonu, komedia włoskiej spółki autorskiej

Capo i Rossato p. t. „ZABIJĘ JĄ”...

— Teatr Miejski na Pohulance, w dniu

dzisiejszym po cenach zniżonych powtórze-

nie komedii B. Forzano „OD WIECZORA
DO PORANKA” z pp.: Ściborem i Ścibo-
rową w głównych rolach.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Cyrulik|
Sewilski“. Dziś o godz. 8.15 wiecz. opera
Rossiniego „CYRULIK SEWILSKI“ w wy-,
konaniu najwybitniejszych artystów stolicy|

z Anielą Szlemińską, Anatolem Wrońskim, |
Zenonem Dolnickim, Zygmuntem  Mosso-
czym na czele. Reżyseria Bolesława Folań-
skiego. Specjalny chór i orkiestra zwiększo

na pod dyrekcją R. Rubinsztejna.

Jutro z udziałem znakomitych artystów
warszawskich wystawiona będzie ulubiona|

opera „TRAWIATA” z Szlemińską w roli

tytułowej. *

Kasa czynna od godz. 11 r. w ciągu

dnia całego. i
!

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 4 czerwca 1937 roku. !

+ 6.15: Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-
zyka z płyt. Dziennik poranny. Płyty. Au-
dycja dla poborowych. Płyty. 11,30: Audy-
«ja dla szkół, 11.57: Czas i hejnał, 12.03:
Dziennik południowy. 12.15: Sztuczne pa-

stwiska — pog. 12.25: Fantazje operowe.

13.00: Muzyka popularna. 13.15: Na listy

dzieci z miasta odpowie ciocia Hala. 13.25:

D. c. muzyki popularnej. 15:00: Z utworów

Alberta Ketelbeya. 15.10: Życie kulturalne

miasta i prowincji. 15.15: Muzyka operet-
kowa. ' 15,45: Wiadomości gospodarcze.
16.00: Rozmowa z chorymi ks, kap. Micha-

ła Rękasa. 16.15: Pieśń o Hamalii — aud.
literacko-muzyczna. 16.45: Złote gody Pol-

skiego Towarzystwa Historycznego — о4-

czyt. 17.00: Koncert solistów. 17,50: Nasze

drzewa — „Cis”, 18.00: Wrażenia z współ-

czesnej Gdyni. 18.10: Utwory . Alberta

Roussela. 18.30: Pills i Tabet śpiewają.
18.40: wiadomości sportowe. 18,50: Ostat-

nie garście ziemi pog. 19.00: Muzyka

romantyczna. 19.50: Wiadomości sportowe.
20.00: Koncert rozrywkowy. ok, 20.45:

Dziennik wieczorny i Pogadanka aktualna,
21.45: Bitwa o Chorążankę — opowiadanie

Z. Kaczorowskiego. 22.00: Utwory Sergiu-
sza Prokofiewa. 22.50: Ostatnie wiadomo-
ści dziennika wieczornego. 23.00: Tań- handlu

2 @х

Kosiarki nowe 4!/' DEERINGA

Żniwiarki nowe 5* DEERINGA
!— tryby hermetycznie zamknięte, pracują-

ce w oliwie, stół z blachy stalowej

nierdzewnej.

CZĘŚCI ZAPASOWE do maszyn żniwnych

DEERINGA, MC-CORMICKA i innych
Wypielacze, Obsypniki, Grabie konne

poleca 3

WILEŃSKI SYNDYKAT SPÓŁDZIELCZO

ROLNICZY

* Wilno, Zawalna Nr. 9, tel. 323.

 

Już nadeszły ostat-

nie nowości mater-

jałów na sezon

wiosenny i letni.

T
WILNO

ul. Świętojańska 6
tei. 22-85

|
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ŚW. JAŃSKA 5
"NOWY CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP

KONFEKCJI DZIECIĘCEJ

„„Ого *
poleca duży wybór kapeluszy, ubra-

nek i sukienek

ODDOSODODONONE

| POTRZEBNI chłopcy z rowerami do roz-

„noszenia gazet. Zgłaszać się do adm

„Dz, Wil,

  
 

czymy.

, Mieszkania i pokoje

 

—wał targańcowy na łożyskach kulkowych. MIESZKANIE 5 pokoi, z wygodami, suche no,
i ciepłe do wynajęcia. Pańska 4 m. 3, oglą-
dać w godz. 1—3. 1058—2

MIESZKANIE parterowe, suche, słoneczne,
3 pokojowe, do wynajęcia od 10 czerwca.
Dowiedzieć się u właścicielki ul. Tomasza
Zana 23-b m. 3.

MIESZKANKOo jednym pokoju z kuchea-
ką, lub pokój przy rodzinie potrzebny od

i zaraz, Oferty pod „Mieszkanie“.

"ODSTĄPIĘ _ SKLEP z mieszkaniem w b.
jdobrym pumkcie, Adres w Admin. „Dzien.
į Wi“ 1078—7
ESS ЕНЕ7TELE ZEOERA ROZDZ 1RK

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

LETNISKO umeblowane z 2 — 3 pokoi z
| kuchnią. Okolica piękna i zdrowa, woda,
las. Od Wilna 45 min. koleją. Produkty na

| miejscu, niedrogo. Dowiedzieć się: Suwal-
ska 7—5.

| pó GSA KTESTSTSDI TI

Nauka
INSTYTUT GERMANISTYKI
Zamkowa 10, m. 2. Kursy maturalne i kon-
kursowe. | (1:

WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze naucz
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)

STUDENT U. S. B. przygotowuje jak rów-
mież udziela lekcji z zakresu gimnazjum z

wynikiem gwarantowanym może być
za mieszkanie lub obiady — zgłoszenia do

Administracji „Dzien. Wil." pod. korepe-
tytor“.
BEEN OO TTDIDELTAASTTK PDBZORIYCS Ra KI

Praca poszukiwana
MŁODY, energiczny 17 letni z wykształ-
ceniem 2 klas gimnazjalnych, poszukuje
kiegokolwiek zajęcia, Ul. Kolejowa 5 m.

| Szypiłło Jan. 1600(6)

POSZUKUJĘ POSADY do wszystkiego.

 

  

     

 
. Umiem dobrze gotować, posiadam chlubne

Giełda warszawska
z dn. 38, VI, 37.

Dewizy:

Berlin 212.51 211.67
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 290.50 - 291.22
Londyn 25.99 26.06
N. J. czeki 528 529),
Paryż 23.51 23.57
Praga 18.40 18.45

Akcje:

Bank Polski 101.00

Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 63.25
3 64.25
5 prec. konwersyjna 56.50

„ kolejowa 53.00
„ dolarowa 53.75 kupon
„  premj. dolarowa 38.25 -
„  stabiliz. 370.00 kupon. 23.61
„  konsolid. 53.50 53,75

waluty:
Dol. amer. 528 i pół 526
Marki niem. 129.00 126.50

2
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Giełda zbożow 0- towarowa
i iniarska w Wilnie

z dnia .8 VI. 37.
Ceny za towar średniej handlowej i+-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy вот-
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg
f-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładua
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej

szych ilościach,
W słotych:

Żyte I stand. 6% g/l °) =
Żyło П stand. 6W A") 245 — 2420
Pszenica I stand. 730 g/l*) 3175 — 3225
Pszenica II stan. 710 #/1°) 3100 — 31.50
Jęczmień I stand.

678/673 g/l — — =
Jęczmień II stand. 649 g/l — — =
Jęczmień III stand.

620,5 g/l 20.75 — 21.75
Owies I stand. 468 g/l 2250 — 230
Owies II stand. 445 g/l 21.50 — 2200
Uryka 610 g/l 27.75 —/ 28.25
Siemię lniane b. 90*/s £-00
wag. stos. sal. = z
Lea trzep. stand. Woło-
żyn b. I sk. 216.50 — — —
Len traep. stand. Horo-
dziej b. I sk. 216.50 — —
Lea traep. Miory b. SPK
sk. 216.50 Н
Теп кер вбавй. ТгаБу Ъ,
1 sk. 216.50 S AZ
Len czesany Horodziei b
1 sk. 303.10 2080.00 — 2120.00
Kądzieł Horodziejska b. i
sk. 216.50 — — =
Targaniec moczony as0z-
trment 70/30 1100.00 — 1140.00

+) Przy ulgowych taryfach, z którycn
korzystają mdyny wileńskie na žyto | pzze-

micę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej sdległeściach powysej=

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
|i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonuje
wszelkie zabiegi. Poważne referencje. Wil-

ul. Wilkomierska 3 m. 8 vis 4 vis ko-
ścioła św. Rafała. —3

pracy fizycznej, znajduje się w krytycznym
położeniu, zgodzi się za minimalną opłatę
i życie. — Michał Matowicz w. Borcie śm.
i poczta Graużyszki. ©

Praca zaofiarowana
MODYSTKA zdolna z dyplomem albo dłu-
goletnią praktyką potrzebna. Piwna 6—9,
godz. 2—3 p. p. 1072—3

kupno i sprzedaż
HARLEY 750 cm. z wózkiem w dobrym
stanie tanio do sprzedania. Oglądać w zakł.
mechanicznym Maksymowicza, ul. Tatarska.

(SKLEP spożywczy z urządzeniem i towa-
| remsprzedam. Wileńska 52—11. - 1059—3

DOM — WILLA w Jerozolimce,
gospodarcze, ogród owocowy ziemi 2 ha
sprzedam za 6500 zł., dopłaty do długu В.
G. K.  Dowiedzieć się ul. Tomasza Za-
ma 23-b m. 3.

UWAGA. Sprzedaje się plac ziemi 7.250 m.
w całości lub częściami przy ulicach Toma-
sza Zana 15. Parcelacja od Magistratu uzy-
kana. Dowiedzieć się można przy ulicy Fa-
brycznej pod Nr. 14 m. 4.

5)|2 DOMY DREWNIANEprzyzaułku Szka-
plernym za 7 tys. zł. sprzedam. Dowie-

dzieć się: Senatorska 11—2 od g. 9—12.
1075—3\

Różne
NABĘDĘ używany aparat fotograficzny.
Podać adres: Słucka 11—1, M. P, 1076—2

Pomóżmy bliźnimi
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
i maszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-
dzona przez Tow. Św. Wincentego A Paulo.
Adres w Admin. „Dziennika Wileńskiego.

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m. świadectwa. Kalwaryjska 65 (pralnia),

о 25% drożej Dla poszukujących pracy

sebie prawo zmiany termiau druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

Wydawca ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI Drukarnia A.Zwierzyńskiego Wilao, Mostowa 1.

 

21 u Kaczyńskiego.

Pi Sii RENE

z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie

mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (5) łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
zł 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

50% zmiżki, Administracja zastrzega

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ.


