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Ruestia samorzadėu miejskich
na plenarnym

WARSZAWA, 4.6. Dziś odbyło
się plenarne. posiedzenie Sejmu.
Na wstępie marszałek. zawiadomił

izbę o zarządzeniu P. Prezycenta R..
P. o uzupełnieniu przedmiotu obrad
projektem ustawy o pomocy dla
gospodarstw rolnych, dotkniętych
klęskami.

Przyjęte zostały do laski mar-
szalikoiwskiej interpelacje: ks. Lu-
belskiego w sprawie pominięcia w
programie sesji nadzwyczajnej spra-
wy emerytalnej, p. Augustyniaka w
sprawie zajść w Brześciu, p. For-
meli w sprawie pomocy dla ludności
poszkodowanej gradobiciem na Po-
morzu, p. Sommersteina w sprawie
zajść w Brześciu, wweszcie pp. Gduli,
Starzaka, Jasińskiego i Hyli w spra-
wie bezrobocia i turnusowego za-
trulinienia na rdbotach publicznych.

Odesłano do komisji w pierw-
szym czytaniu rządowy projekt u-
stawy o pomocy dla gospodarstw
dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Następnie Sem dokonał ratyfi-
kacji szeregu umów  międzynarodo-
wych, a m. in. ustawy o nieinter-
wencji w Hiszpanii. Następnie -u-
chwalono: ustawy 0 dodatkowych
kredytach na rok 1937-8 na rezerwy
zbożowe i o przedłużeniu urzędo-
wania komisarycznego zarządu m.
Warszawy.
W dyskusji nad tą sprawą zabie-

rało głos wielu posłów domagając
się nowych wyborów samorządo-
wych w Warszawie. Najmocniejsze
słowa rzucił pos. Duch, który ata-
kawał administrację, zarzucając jej
wygodnictwo i nieumiejętność przy-
stosowania się do zmienionych wa-
runków politycznych.

Rejplikował premier Składkow-
ski obiecując optymistycznie wybo-
ry do rady miejskiej w Warszawie
wówiczas „kiedy bezrobocie bęczie
małe i kiedy będzie całkowite bez-
pieczefstwo“.

URDZWEECZZONEŚREDEOCEDROERC

4-ty język w Szwajcarii

zchraniu Sejmu
,, Następnie rozpatrywano  odrzu-
cony przez komisję skarbową pro-
jekt podwyższenia podatku docho-
dowego w miastach. (Sprawa, o któ-
rą kruszy kopie od miesiąca p- Sta-
rzyński, szei sektora miejskiego
O. Z. N.).

Dyskusja wykazała nieprzychyl-
ne ustostmkowanie się Sejmu do
|prcjektu, który został odrzucony. |

  

Wypadek na statku
„Batory”

WARSZAWA. 46. Na statku |.
M/S „Batory' znajdującym się w
drodze z. Gdyni do Nowego Jorku,
nastąpiło samozapalenie się oliwy
'w maszynowni i
godz. 18.35.

Załoga: ugasiła ogień, wykorzy-
stując nowoczesne urządzenia prze-
ciwpożarowe, zainstalowane na
statku, W z ludźmi nie było.
M/S „Batory' kontynuuje podróż
do Nowego Jorku. - -

3 czerwca oce,się

| Jalkim cudem p. Kinda się dostał na

soDarizz AMR

Afera pana Kindy
„IKC“ pisze: Niejednokrotnie tak wysokie i odpowiedzialne stano
podnoszono, że ma posady w wisko — to tajemnica. Pan Kinda

Polsce dostają się często osoby nie był już karany przez sądy państwo-
posiadające żadnych  Kkwalifikacyj, we, posiadał niewiadomo w jaki
protegowane mające tupet i uimeją- sposób osiągnięte odznaczenia.

ię pchać na odpowi sta- Znana była ta postać „znakomi-
nowisika, a niezasługujące na Za- tą" ; w Rzeszowie. Był on urzędni-
ufanie, Jednym z takich wielu kwiat kem rzeszowskiej  Ubezpieczalni

Społecznej, skąd został usunięty zaków jest afera p. Kindy.
Donieśliśmy już o jego aresztowa- różne jakieś sprawki, był następnie

agentem ubezpieczeniowym i jakoniu we Lwowie na stanowisku u-
rzędnika Kuratorium Lwowskiego. tąki ponaciągał wiele osób na  roz-

maite sumy. Wystawiał również fał-
szywe weksle i gdy poczuł niebez-
pieczeństwo, zniknął z Rzeszowa i

2

= = | wypłynął nagle w Warszawie na

ro a hiszpania W Zai0o posadzie dome, '
| Gdy i tam się skompromitował,

w Burgos odbył się uroczysty pojrz:b gen. Mola
SZCZEGÓŁY ŚMIERCI

SALAMANKA 4.6. Radio natio-
mal podaje następujące szczegóły
śmierci gen. Mola.. Samolot wystar-
tował z Vitorii o godz, 9-ej, przedzie
rając się przez gęstą mgłę w kierun-
ku Valladolid. Generałowi towarzy-
szył płk. Dozas, dwóch innych ofi-|
cerów i sierżant pilot. Aparat rozbił
ię o górę w odległości 3 do 4 ktm.

di! miejscowści Caston de Peones.
Po diwugodzinnym marszuprzedsta-|

wiciele władz miejscowych odnaleź-
li samolot doszczętnie rozbity. Trzy
trupy lezały w odległości 15 m. od
samolotu, a dwa — 25 m. W Sala-
mance panuje ikcujsentnacja. Kupcy |w

przedstawienia

łem dążyć będą powstańcy do zalkoń
czenia swego dzieła.

„ VITORIA 4.6. Korespondent Ha-
vasa podaje, że pogrzeb gen. Mola
odbędzie się w Pampelunie. Szczegó
ły uroczystości pog: ch nie zo
stały jeszcze ustalone.

BURGOS 46. Zwłoki gen. Mola
sprowalazono do Burgos i złożono
wraz z ciałarż innych oliar katastro
ify w kapitanacie miasta Burgos, į Millan Astray.
gdzie odprawione będą modły aż do

| pogrzebu.
W. nocy do Butgos przybyła wdo

wa po Ś. p. ben. Mola, na ręce której
złożył gen. Lapų: saa kondolencje

ieniu nar szpańiskiego.
Gen. Lopez Pinto odbył też kon-

j gpuścił stolicę 15przyjętyzostał we
|Lwowie jako urzędnik Kuratorium
Szkolnego na stanowisko, któremu
nie odpowiadał nietylko ze względu
na brak wszelkiej fachowej wieczy,
ale i ze względu na swą skompromi-
towaną przeszłość.

Kulisy uzyskania tej „posadki”
są niewyjaśnione i dla normalnie
myślącego. człowieka niezrozumiałe.
Śledztwo wykaże, w jaki sposób p.
Kinda przez tak długi czas bezpiecz
nie żerował.

i Włoch oraz reprezenanci wszyst-
kich warstw społeczeństwa. Wzdłuż
drogi, którą szedł kondukt zgroma-
(dziły się liczne tłumy. Towarzysze
gen. Mola zostali pochowani na
cmentarzu w Burgos, Zwłoki gen.
Mola zostaną przewiezione do Pam
peluny na życzenie ludności prowin-
cji nawarskiej W P. lunie bę-
dzie reprezentawał gen. Franco gen.

ČSSR NS ATS ISTAT isAIR

Zakończenie śledztwa w Brześciu
(Telefonem: odwłasnego korespondenta).

 

 

ali. sklepy,
Eo WARSZAWA. 46. Po niedawno

| zakończonym procesie przeciwko

ygadnikowi „Wołyń”, województwo

BURGOS. 4.6. Pogrzeb gen. Mo- P- Józefskiego czeka jeszcze kilka
i towarzyszy odbył się przy licz-innych spraw oświetlających stosun

teatralne zostały zawieszone. Woj-|ferencję z nowym dowódcą północ-
ska powstańcze w kraju Basków do jnej armii gen. Ridel Davila-

magają się wznowienia ofensywy, w

celu uczczenia pamięci płk. Pozas.

SALAMANKA 46. Gen. Franco |;.

'pdźpisał kilka nowych dokretów, na |.

zarzutem zniesławienia tej instytu-

cji. :

Poza tym staną przed sądem b.

starostowie z Równego i Dubna, o-

raz b. prezydent m. Kowla, oskarże-

ni o nadużycie władzy, Wszyscy oni
mocy których gen. Davila obejmuje nym udziale ludności, która przez ki w tej dzielnicy Polski.

„djwództwo armii północnej, a gen.
Saliquet armii środkowej. w lkatedrze. Nabożeństwo żałobne

pano się w = pala
|Na przedzie iki tu pogrzebowe-

(ODZNACZENIE $. Р. GENERAŁA |20 postępowało lduchowieństwo, na-

| MOLI |stępnie cztery karawany, za który-

: SALAMANKA 4.6. Gen. Franco mi szły rodziny ofiar katastrofy, ©-

Inadat zmarłemu gen. Moli zazasłu- |raz wojsko. Trumna gen. Mola przy

"gi poniesione w czasie obecnej kam- kryta sztandarem narodowym spo-

panii, wielki krzyż orderu San Fer- czywała na lawecie: Szli w kondtk-

całe rano składała hołdpoległemu |

nanido, j

SEWILLA 4.6. Gen. Queipo de

Llano mówiąc przez radio o wczoraj,

szej katastrofie ilotniczej, w której|

szwajcarskiemu w sprawie uznania zginął gen. Mola, oświadczył, że:

języka reto-romańskiego jako czwar chcjć generał nie żyje, jego duch po-

ty język narodciwy w Szwajcarii. zastanie zawsze żywy. Śmierć gen-|

Postanowienie to ma głównie zna- Mola nie wpłynie na osłabienie akcji

czenie. moralne Przeciwnie z większym jeszcze zapa;

PRZERÓBEK DIE NSI NESSPT ROZETA ZORYPCCOON ZOOTYCEWRZERARE

WESOŁA IMATRYKULACJA |

BERN. 4.6. Szwajcarska rada fe-
deralna przedstawiła, zgodnie z

wnioskiem rządu kantonu  Grau-
buenden, wniosek * parlamentowi

|cie wybitni przedstawiciele władz
cywilnych i wojskowych, arcybiskup
Valladdlid, ambasadorowie Niemiec

Likkm ii

Podróż P. Prezydenta
R. P. do Rumunii
WARSZAWA. 4.6. Pan e

dent udaje się w niedzielę dn. 6 b.
m. z wizytą do Rumunii. P. Prezy-
dentowi towarzyszą: „ minister
spr. zagr. J. Beck, szel protokułu
dyplomatycznego M. S. Z. p. K. Ro-
mer, szef gabinetu wojskowego gen-
Schally, adyutanci p. Prezyłaenta kpt.
Hartman i kpt. Kryński oraz sekre-

Mianowicie odbędzie się niedłu- należeli do grupy popierającej poli-

go sprawa z oskarżenia Wileńskiego tykę obecnego wojewody wołyń-

Banku Ziemskiego przeciw redakto- skiego p- Józewskiego.

rom tyg. „Wołyń”, którzy staną pod.

Seria nieprzyjemnych procesów na Wołyniu
(Telcivaom od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 4.6. Jak donoszą Wobec zakończenia dochodzenia

z Brześcia nad Bugiem, ukończono obu areszowanych, Wolia i Ajzyka

tam dochodzenie w sprawie zamor- Szczerbowskich przewieziono z a-

dowania fumkcjonariusza P. P. ś. p'|resztu do więzienia śledczego.
S. Kędziory. |

„Deutschland“ został zbombardowany
na wyraźny rozkaz rządu ZŚRE

PARYŻ. 46. Antykomunistyczny lotów wzdłua wybrzeży, nie komu-

tygodnik „Gringoire” ogłasza dzisiaj nikując  hiszpańskiemu dowództwu

rewelacje oskanżające Moskwę 0 wojskowemu żadnych szczegółów i

spowodowanie. ataku lotniczego na danych o tej swoje; aktywności.

 

   
Studenci paryskiej szkoły rolniczej pasji i izm ją się wodą pod pomnikiem

tarz osobisty) ministra spr. zaśr. p.
St. Siedlecki.

| EK
| Kronika telegraficzna

iotwarcie 9 międzynarodowego kongresu
| medycyny i iarmacji wojskowej. Protekto-

| gres obradować będzie do dnia 8 czerwca.

| Przewodniczącym delegacji polskiej jest

„pik. dr. Jan Kawiński,
| —ZeŻninadonoszą, iż wczasie ko-
pania torfu na łące robotnicy matrafili na
prehistoryczne naramienniki spiralne &

р | bronzu, liczące, według szacunku Iachow-

: | sów, ok. 2700 la.

! ! — Rząd hiszpański wystosował do

2 ; ь charge d'afiaires W. Brytanii notę, prote-

= : stującą przeciwko bombardowaniu Almerii.

sk > | — Dzienniki donoszą, iż w końcu

krążownik niemiecki „Deutschland”.

„Gringoire' twierdzi, że atak ten

był upianowany i przytacza na po-

parcie tego twierdzenia następujące

uzyskane przez siebie szczegóły: — W Bukareszcie nastąpiło uroczyste|

|rat nad kongresem objął król Karol, Kon-

sowiecki pik.

W walenckiej bazie lotniczej —

pisze „Gringoire“ — są stacjonowa-

ne eskadry loinicze sowieckie, unie-

zaležnione całkowicie od dowódz-

bwa wojskowego hiszpańskiego. Ko-

mendantem tych eskadr jest oficer
Tigrow. 28 maja w

przeddzień ataku na krążownik

„Deutschland“ płk. Tigrow  otrzy-

mał z Moskwy! Idepeszę szytrowaną,

po czym zwołał natychmiast odpra-

wę, wktórej wzięło udział 18 wyż-

szych PO D ga z pod-

mu r. W.
i 6 samolotów otrzymało

rozkaz, by! ostawały w pogoto-

do wioski specjalnej misji.
ja samoloty te w

Wieczorem ictwa z tych samych sa-
molotów dokonały ataku na „Deu-
tschland', „Gringoire'* twierdzi, że

jedn: z (samolotów dowodził lot-

nikWasyl Szmidt, drugim zaś kpt.
"Anton Grigcinin,
2 francuskie i 1 szwajcarski).

Zawody o puhar
Gordon-Benietia

- BRUKSELA46. Losawanie kolej

ności startu balonów, biorących u-
dział w zawodach o puhar Gordon-
Bennetta, odbędą się już 8 czerwca,

a więc na 12 dni przed zawodami.

Ponieważ pilici w dniu tym nie przy

j jadą jeszcze do Belgii, reprezento- |

wać ich będą członkowie poselstw i
ambasad. Francja zgłosiła telegra-
ficznie w ostatniej chwili drugi swój
balon, tak, że qgólna ich ilość wy-

| nosi teraz 12 (3 polskie, 3 belgijskie,



Drugi dzień procesu © zamordowanie Bujaka

Choskieleoitz byt złym żołnierzem |
|W. drugim dniu procesu o zabój-

stwo wachmistrza, Jana Bujaka ze-
znawali b. ułani 7-go pułku, którzy
służyli razem z żydem Chaskielewi-
czem.

„SŁUŻBISTA ALE SPRA-
WIEDLIWY*

O śp. Bujaku, swoim  przełożo-
nym, wyrażają się jak najlepiej, Był
służbistą, bo był żołnierzem, ale po-
za służbą był dobrym, starszym ko-
legą.

ŻYDOM BYŁO DOBRZE

Świadkowie Żydzi, b, ułani po-
twieriazają zeznania Polaków, a na
pytania sądu, czy dobrze się czuli w
wojsku polskim — odpowiadają —
tak. „Było nam dobrze. Traktowano|
nas równo”.

Część świadków żydowskich ze-
znaje nadto, że śp. Bujak często da-
wał Żydom przepustki na sobotę i
inne święta,
— „Mieli się lepiej od nas“ —

mówi świadek, Zawiliński i wielu in-
nych.

“„SYMULANT“ — „OFERMA“
„LAZIK“

Na pytania sądu: — Jakim

že bytczy złym? — olipowiadają,
„łazik”'.to  oterma”, „symulant“

Świadkowie: Kosmala, Kulesza,
Krawczyk, Krośniski opowiadają,
że do czasu wyjazdu na święta Bo-
żego Narodzenia, Chaskielewicz był
możliwym żołnierzem, Po powrocie
z domu stosunek jego do przetožo-

„nych i obowiązków żołnierskich
* zmienił się zasadnczo. Stał się
, krnąbrnym, często udawał chorego,
+ nie spełniał rozkazów itp.
k

BREDNIE O BECZCE Z WODĄ

Świadkowie nie przypomnają so-
bie by Chaskielewicza źle trakto-
wał plutonowy Bujak. Jedynie świa-
dek Wasilewski zauważył, że pew-

żoł- |
nerzem był Chaskielewicz? Dobrym|

W najbliższych dniach rozpoczy-
namy druk powieści Hugo Wasta „Zło-

Ch ielewiciz P iosłym głosem) to', W artykule poniższym dajemy П-
dą i o zanurzanu w niej żołnierzy,i Bo : : 2 : Rz» a
2odpowiadają przęzaco ro iao at | teracką sylwetkę głośnego pisarza

` „PROSZĘ Mi NIE PRZE- „weźcie mnie stąd precz”... „wydaj-| . : SL| SZKADZAĆ” cie wyrok bezemnie”... | „Апегука Południowa, aczkoł.|. Oskadżony:""Chaskielewicz w| Przewodniczący Posemkiewicz o-| wiek w zasadzie znajduje się pod
ipierwszym dnu rozprawy) zachowy-| : е 4 : : : : pańskiej i mówi językiem osiadłychwał się b. spokojnie, Natomiast w |lewicz usiadł, zachowując się już PA! ) sów ( RE 0
czwartek uśmiechał się stale, poło- |spokojniej. : ;ЁаЁаЁЁ Es si kę
żył się nawet na ławce i przerywał WNIOSEK POWODA |rakterystyczne, nie liające się ww zeznaniach świadkom, a nawet
przeszkadzał prokuratorowi.

Na wniosek prokuratora by ze-
| zwolono oskarżonemu złożyć wyja-
| śnienia po zbadaniu świadka, sąd u-
dzilił mu głosu. Chaskielewicz znów
opowialda o beczce z wodą, o biciu
|go i popychaniu itp.
| "W pewnej chwli przewodniczący:
jaitiagą mu uwagę, żeby stawiał py-
tania świadkom, a nie wyjaśnienia.

CYWILNEGO |żaden sposób zasymilizować z poję-
Adw. Kwiatkowski, pełnomoc-|ciami kraju europejskiego, jakim

nik rodziny, zamordowanego Buja- jest Hiszpania. Nic więc dziwnego,
ka zgłosił 'wniosek o sprowadzenie że również i literatura południowo-
dodatkowgo świadka, b. ułana Re- amerykańska znacznie się różni od
ka, na ustalenie przebiegu zastrzele- literatury) macierzystej.
nia śp. wachmistrza Jana Bujaka. | Odmienna przyroda, odmienny

Prokurator wniosku tego mie koloryt miejscowy, odmienne oto-
poparł. Sąd uznał fakt zabicia za czenie i zwiyczaje, z konieczności
dostatecznie oświetlony wniosek rodzą specjalne tematy i odpowied-
oddalił. mi sposób ich ujmowania przez zro-

CHORA WĄTROBA

Blumlubi chwalić sie
Rocznica rządów frontu ludowego we Francji

| PARYŻ 46. „Le Populare“ ogła- dźbudowy: gcepodanczej. Mówiąc na znalazła echo w części: prasy tran-
sza wywiad, udzielony przez premie stępnie o trudnościach finansowych, cuskiej, premier zaznaczył, iż milio-
ra Bluma, kierownikowi oddziału pa blum wyjaśnia je tym, iż sprawy spo ny osób, które zwiedzą wystawę pa
ryskiego „Daily Herald" Sondfordo- łeczne wysunięto przed sprawami go ryską, rozproszą w Europie i całym
wi, z okazji pierwszej rocznicy rzą- spodarczymi, a sprawy, gospodarcze świecie te złośliwe legendy.
du „frontu ludowego”. przed finansowymi, ponadto należa-  Pizechodząc do spraw polityki

Przypomniawszy sytuację z przed to dolbcnać olbrzymiego wysiłku w zagranicznej, premier oświadczył co
roku, premier zaznaczył, iż dziś oży dziedzinie zbrojeń. Horoskopy finan- następuje: Sądzę, iż pozostaliśmy
wienie życia gospodarczego jest fak sowe są madal bezwzględnie optymi- jwiierni naszej deklaracji rządowej:
kem niespornym. Potwierdzają to styczne. W, roku bieżącym zmniej- przywrócić zaufanie w Europie po--
wszelkie dane statystyczne. Ożywie szono ciężary sikarbu, dzieło to bę- ikojowej. Europa pokojowa ma dzis
mie to daje się mniej odczuć we lczie prowadzone nadal bez osłabie- zaufanie kilo nas. Jest rzeczą wiado-
Francji miż w innych krajach, lecz nia jego tempa. W. celuspowodowa- mą, że pozostaniemy w pełni wierni
stalo się 'to dlatego, iż podjęliśmy nia przypływu doFrancji wywiezio- naszym zobowiązaniom. Wiadomo,
pewne rzeczy, których nie podjął ża nych kapitałów i ponownego wciąg- że pozostaniemy w pełni wierni idei
Iden inny z wyjątkiem, być mo- mięcia do obiegu ztezauryzowanych
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! rujnuła erganizm. Stosuje sie w tych niedamaganiach SÓL MoNSTYŃSKĄ| lub WODĘ GORZKĄ MORSZiŃSKĄ. Żądać w ajiekach i składach apiacz,
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kraj madziei, jalką zawiera Liga Narodów.

debrał głos oskarżonemu, a Chaskie wybitnym wpływem kultury  hisz-|

nego dnia plutonowy, Bujak rozka- ||że, Stanów Zjednoczonych. Rozpo- kapitałów, rząd liczy na wyniki, ja-
zał iść ułanowi Chaskielewiczowi do |częliśmy nasze dzieło — ciągnął pre kie stopniowo przynosić będzie sta-
stajni i nie wpuścił go do kasyna po- lie — od szerokich reform społecz 1086 gospodarstwa francuskiego, ucz
doficerskiego. a przede

Nasz ostateczny cel pozostanie zaw
sze ten sam: bezpieczeństwo zbioro
we przez arbitraż, wzajemna pomoc
i powszechne ikontrolciwane rozbroje

Hugo Wast — autor naszej
nowej powieści

śniętych z tym krajem pisarzy, Mi-
mo ich woli, utwory skądinąd naj-
zwyiklejsze, mają lala nas urok egzo-

,tylki, gdyż powstają wśród obcych
jnam, mało dostępnych dla naszego
codziennego doświadczenia,  wa-
runików, Nawet jeśli mowa o po-
(rach roku, czytelnik europejski w
pierwszej chwili jest zaskoczony,
gdyż opisy zimy przypadają na na-
| sze „ letnie miesiące i odwrotnie,
„Alkcja toczy się przeważnie dokolta
życia w „estancias”, czyli w  po-
, sialdłościach mało zaludnionych ob-
| szarów, ma których pasą się masy
„bykliai stada koni w rozległych
j stepach „pampas', lub w skalistych
j pustyniach, czy dzikich i niedostęp-
i| wyb Amdach. Dotyczy to przeważ-
nie Argentyny, której literatura
przoduje w Potudniowej Ameryce,

Niektórzy z pisarzy argentyńskich
zdobyli sobie stawę nawet na kon-
tynencie europejskim, nie mówiąc
a Hiszpanii, gdzie są znani nie nie-
mniej aniżeli w Ameryce. Do takich
należą przelile wszystkim Hugo Wast
(Gustavo A. Martinez Zuviria), Ma-
muel Galvez, Rodriguez Larreta, Ho-
rącio Quiroga, Ricardo Guiraldes, z
pośród poetów zaś uwydatnia się
iniciywidualność wysokiej  artystycz-
mej miary, Leopoldo Lugones.

Powieści Hugo Wasta, nadające
się dla szerokiego ogółu są niezwy-
kle poetyczne. Wydania ich osiąga-
ją niespotykaną niemal w Europie
liczbę egzemplarzy. Jedynie utwory
Blasco lbanez'a rozchodziły się w
Europie i Ameryce w liczniejszych
niż jego nakładach. Do wybitniej-
szych dzieł Wasta, należy zaliczyć
przede wszystkim powieść „Valle
Negro' (Czarna dolina), która zo-
stata nagrodzona przez Akademię
Hiszpańską oraz inną, która przy-
czyniła się ido zdobycia jej autora
wielkiej argentyńsikiej nagrody pań-

| stwowej „besierto de Piedra“ (Ка-
milenna Pustynia), Pozatem nie moż
ma pominąć jeszcze jednej książki,
zatytułowanej: ,„La Casa de Cuer-
ves' (Dom Kruków), która uzywana
jest w szkłach Ameryki Północnej
(w Stanach Zjednoczonych), jako
wzór powieści południowo - amery-
ikańsikiej. Do literatury, biograficznej

 

Na pytanie sądu o beczce z wo-

Gustowne letnie

suknie, bluz
kostjumy, bielizna, galanterja

Ww. NOWICKI
Firma stale
śledzi za modą.
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Zjazd oficerów
rezerwy

W uuiach 19 i 20 czerwca rb. od-
będzie się w Modlinie że protek-

toraitem Pana Ministra Spraw Woj-
skowyjdh gen, dyw. T. Kasprzyckie-
go II Zjazd oficerów i podchorążych
rezerwy! saperów. :

Jednym z naczelnych zadań Zja-
zdu będzie zagadnienie konsolidacji
oficerów i podchorążych rezerwy
saperów pod względem zadań SWo-
jej broni oraz utrzymanie na jak naj
wylžszym poziomie ich morale  żoł-
nierskiego i gotowości bojowej.
Rada ko jazdu przyznane

ZOS gi kolejowe. © :
Wszystkich informacji o Zjeździe

i

mocne, lekkie, eleganckie

Radioodbiorniki:Dux-Radio

Akumui ato ry

iRadiosprzęt

mych i kontynujemy rozwój tych re- (ciwość <iziałania rządu, к
form oraz wysiłki, zmierzające do wszystkim ogólny dobrobyt w kraju. nie. Nie czyniliśmy żadnego rozróż-

Bez względu jednak na okolicznoś- nienia pomiędzy państwami ze
„ lei, polityka walutowa nie ulegnie względu na charakter ich rządów.

; zmianie, a zasaldy układu trójstron- W |końcu premier podłkreślił „ufną
mego z września r. ub. pozostaną wy serdeczność i trwałość stosunków” z
tyczną dla rządu. Nawiązując następ W. Brytanią i „przyjazną sympatię
„mie Ido 'wrogiej propagandy, która Stanów Zjedn. dla Francji.

a = [11

| „Sejm barbarzyńców
ciekawa opinia W. Sieroszewskiego

Prezes PAL-u p. Wacław Siero- żeli Sejm nie uchwali ustawy o Aka-
, szejwski wygłosił na posiedzeniu gru demii Literatury, będzie sejmem bar
py oświatowej posłów i senatorow|barzyńców.
' dłuższe przemówienie, w którym ar-| Prezes PAL-u p. Sieroszewski, u-
| gumentował Ikonieczność przyjęcia |zasadnia konieczność przyjęcia usta
justawy o Alkademii Literatury, po-|wy o Akademii głównie tym, że Alka
|więlkszającej, jalk rwiadomo liczbę|demia nie posiadając
„członków: Akademii do 20 i utrwala |prawnej, nie może przyjmować żad-
|jącej jej istnienie. nych zapisów i dotacji. Czy nie le-
| Prócz niego przemawiał tam rów |piej jednak byłoby przeznaczyć te
nież sekretarz Alkademii p, Kaden -| pieniądze na jakiś baridziej pożytecz
Bandrowski, który powiedział, że je-| nyj cel?

Miłe stosunki sowieckie
| MOSKWA 46. Na kolei doniec- jowej Piatigorskaja - Kupiańsk. Nie-
ikiej niedaleko od stacji Piatigorska- ygodujkow i robotnik  Sliszczeniko.
а, została zamordowana strėžka (Gdy stróżlka odmówiła kategorycz-
'przejazdowa stachanówka Akulina nie otwarcia szlabanu, Sliszczenko
iTrusz. Okoliczności. mordu były na- uderzeniem zwalił ją z nóg, po czym

ki, szlafroki,
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Codziennie nadchodzą
nowości sezonowe
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  [=]   „ban, zatrzymując traktor, prowadzo przejechat przez ležącą na przejež-
'my przez traktorzystę Anosowa. Na dzie stróżlkę, gniotąc ją na śmierć.
'przyczepce trakitora znajdowali isię Sprawcy morderstwa zostali aresz-
brygadier budowy nowej linii kole- towani. Czeka ich kara śmierci
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CHRZCINY PRZYSZŁEGO NASTĘPCY TRONU WŁOSKIEGO

i podchorążych
saperów
udziela codziennie sekretariat  Ko-
mitetu Wykonawczego Zjazdu (w
gollz. 10—12 i 19—21) — Warsza-
wa, Związek Iniżynierii Wojskowej,i
ul, 6 Sierpnia 54/56 — gdzie też na-
leży kierować zgłoszenia osobiście|
lub listownie. '

Podróż poślubna
R Ks. Windsoru

MEDJOLAN. 4.6. Książę i Księż-
na Windsoru, którzy przybyli do
Medjolanu, kontynuowali swą de |
róż po krótkim postoju do Wenecji.|

 

|
|

Ur Rzymie odbyły się uroczyste chrzciny syna nasiępcy tronu włoskiego.
Na fotografii rodzice i ddedkone małego księcia

l

 

osobowości |

| stępującee: Stróżka zamknęłaszla- Anosow rozbił traktorem szlaban il.

trzeba zaliczyć jego powieść „Don
Bosco". ы

Hugo Wist jest pisarzem о Баг-
dzo obditej twórczości Trzydzieści
z górą tcdmów jego powieści należy
do łatwej, a jednocześnie ciekawej
literatury, nie rozstrząsającej meta-
fizycznych zagadnień, jak to jest
naprzyktald u Galevza. Liczne jego
utwory zostały przetłumaczone na
języki obce.

Powieści te doskonale charakte-
ryzują kraj jego rodziny, Argentynę
wraz z jej urozmaiconym  krajobra-
zem i warunikami życia, Zdrowa ten
ldencja jego książki ma na celu wy-
kazywanie zaniedbania rzetelnej
pracy ma różnych cdcinkach życia
narodowego i otwieranie oczu na
istniejące zło. Pisane językiem pro-
stym, niewyszukanym, a więc  naj-
bliższym prawdy, ubwory Wasta
praekonywają. lch bezpośredniość
daje wyraźny obraz rzeczywistości.

Ostatnia powieść zatyiułowana:
„Zioto“ pisana z niesłychanym prze-
jęciem się sprawą moralnego zabag-
mienia krąłu spowodowanego przez
Żyklów europejskich, którzy emigru-
jąc stąd! znaleźli w Argentynie grunt
podatny na żerowisko, jest również
dla nas niezmiernie cennym  doku-
mentem, godnym zastonowienia się

 
i rozwagi. Niewątpliwie książka Wa
sta, autora, który przed kilku laty
zdobył jedną z majwiększych na-
gród literackich, udzielonych przez
rząd argentyński, wpłynęła w znacz
mym stopniu na oczyszczenie atmo-
słery w tym kraju. Zabrano się bo-
wiem bardzo energicznie do eleme-
mentów  napływowych,  siejących
rozkłald i zepsucie. Otwarł się oczy
Argentyny, która poznała się na
niepożądanych pnzybyszach. _

Potęga ekspresji i wnikania, zna-
jomość szczegółów, czerpanych ‹
życia, czynią „Złoto” jedną z niepo-
rówmanych książek, których czyta-
mie pozostawia silne wrażenie.
Tu się ukazuje w całej pełni prze-

biegłość rasy semickiej, która znaj-
duje skuteczne sposoby na wsącza-
mie się w żyły poszczególnych naro-
dów, aby m nich wyssać krew i zdro
wie moralne. Zachłanność żydów,
nie mająca granic, obejmuje wszel-
kie dziedziny, oplata kraj i świat w
wężowym uścisku.

Aktualność powieści wobec za-
gadnień nurtujących społeczeństwo
polskie, jest aż nadto bijąca w oczy.

Bronisław Frankowski, 
 

 



SZCZEROŚĆ |
MINISTRA OŚWIATY |
Dyskusja aad projektem zmian w,

ustawie o szkołach akademickich,
przeprowadzona w sejmowej komusji

oświatowej, obfitowała w interesują-

ce momenty. Dodało jej barwności

wystąpienie posła Budzyńskiego,

któremu w ubiegłej sesji robiono re-

klamę z powodu jego „radykalno-

narodowych" wystąpień. Otóż ten

pan poseł (według sprawozdania)

„wychodzą: z założenia, że ustawa

tak zw. jędrzejewiczowska 0 szko-
łach akademickich: była wyrazem |
idei o sprzęganiu Polski w obóz wa- |

rowny, który wiązał wszystkie ele-

menty życia i pracy, a więc i uni-

wersytety, w zwartą całość, oświad-

czył się za pozostawieniem zwijania |

katedr w formie ustalonej w obec-|

nie obowiązujących przepisach, t. j |

że katedry mogą być zwijane decy-

zi: ministra”.
Mamy tu i obóz warowny, i sprzę-

$ nie Polski, i elementy życia i pra-

cy, a wszystko w obronie paragrafu,

rujnującego naukę polską. Ale nie |

warto się tym dłużej zajmować. Na|
większą uwagę zasługuje bez wą!- |

pienia wystąpienie p. ministra Świę- |

tosławskiego, który projektowanym

przez siebie zmianom ustawy o szko-

łach akademickich nadał szerokie
tło polityczne,

 

P. minister nawiązał do „deklara-

cji ideowej” plk. Koca, a zarazem

powiązał swoje stanowisko z akcją,

której wyrazem był komers „Arko-

nii'. Powiedział między innymi: |
„Zdajemy też sobie wszyscy sprawę,
że D. marszałek Śmigły - Rydz, jako
wódz naczelny, podjął inicjatywę

radykalnej zmiany nastrojów w spo-

łeczności akademickiej. Oczywiście

rząd, a przede wszystkim  minisier

oświaty, w wysiłku tym chce mu

przyjść z pomocą i to na całym od-

cinku życia akademickiego". P. mi-

nister spodziewa się, że przyję:'e !
ustawy „przyśpieszy i to znacznie

konsolidację sił narodowych w świe-

cie akademickim”, W odpowiedzi

zaś na postulaty, domagające się

rozluźnienia policyjnych przepisów,
ograniczających swobodę  organiza-

cyj studenckich, p. minister zazna-

czył, że „przepisy w tej materii nie
mogą wyprzedzać wytworzenia się

zmiany nasirojów wśród młodzieży,

czemu właśnie w tej chwili patro-

nuie Naczelny Wódz”. `

Przemówienie to wyjaśnia przede

wszystkim, jaki charakter ma ta ca-

ła akcja nad „zmianą nastrojów w

społeczności akademickiej". Z róż-

nych stron podkreślano bardzo moc-

nn, że jej treść jest wojskowa: po

prostu manifestacja uczuć młodzie-

Ży do wojska i jej przywiązanie do
armii, Ale jeśli mówi się o zmianie

nastrojów młodzieży, to należy przy-

jąć, że cel tej akcji jest wyraźnie
polityczny. W przeciwnym razie
należałoby przypuścić, że młodzież

akademicka ma zmienić dopiero

swoje nastroje w stosunku do woj-

ska;; a takie przypuszczenie byłoby

dla niej obelgą. Albo więc manife-
stacja wojskowa, albo akcja poli-

tyczna; wynurzenia p. ministra о-
Światy wyjaśniają sytuację, że cho-

dzi tu o cele polityczne.

Po wtóre okazuje się, że ta cała

akcja nie jest prowadzona wyłącz”
nie przez sfery wojskowe. Jak pod-
kreślił p. minister oświaty, współ-
działa w tym rząd, w szczególności

on sam, minister. Rozprasza to
różne plotki, które przeciwstawiały

p. ministra oświaty tej komersowej

inicjatywie, nawet zapowiadały szyb”
ką jego dymisję właśnie na tle tej

akcji P. minister spodziewa się, że

nowa ustawa o szkołach akademic-
kich, a raczej nieistotne zmiany sła-

wnej ustawy z r. 1933, przyśpieszą

ukonsolidację sił narodowych w
świecie akademickim". Zbvt wisiu

ludzi chce się zajmować tą konso'i-

acją sił narodowych — zwłaszcza
zbyt wielu narodowców świeżej da-
ty. P. minister ehaė „kKonsolidować
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Niebywała dyskusja |
Poseł Labour Party płk. Wedgwood

zainterpelował, jak już donosiliśmy,
min. Edena na posiedzeniu Izby
Gmin, czy znane mu są fakty, świad-
czące o wzrastającym prześladowa-
niu Żydów w Polsce, oraz czy rząd
brytyjski użyje swego wpływu, aby
prześladowania te powstrzymać i aby
przeciwdziałać inspiracji obcych ideo-
logij na wzrost antysemityzmu w
Polsce.

Płk. Wedgwood jest znany ze swo-
ich wystąpień prożydowskich. Z jego
oświadczeniami w kwestii żydowskiej
spotykaliśmy się już często, żadne jed
nak z nich nie nosiło takiego charakte
ru jak ostatnia interpelacja w Izbie

| Gmin.
Jest rzeczą niedopuszczalna, aby

obcy parlament mieszał się do spraw
wewnętrznych Polski i aby jego człon
kowie namawiali swój rząd do użycia
wpływów przeciwdziałających niedo-
godnym dla Żydów nastrojom społe-
czeństwa polskiego. Zaznaczyliśmy
wczoraj, że zupełnie takie same pod-
stawy miałby jakiś poseł w Polsce,
występując w sejmie np. przeciwko
polityce angielskiej w Indiach, albo
krytykując projekty matrymonialne
królów Anglii.
Sprawa przedstawia się o tyle po-

że wystąpienie płk. Wed-
śwoodaą nie było indywidualnym wy-
skokiem tego, znanego zresztą ze śle-
peśo żydofilstwa, działacza  socjali-
stycznego. Do jego zapytań przyłą-
czyli się posłowie pozostałych ugrupo

j wań parlamentarnych: zarówno poseł
konserwatywny Vyvyan jak i liberal-
ny Mauder.
Ta niebywała dyskusja w pariamen

cie angielskim o „przešladaniu“ Žy -
| dów w Polsce i „przenikaniu obcych
wpływów” (czytaj hitlerowskich) zo-
stała niewątpliwie zaaranżowana
przez czynniki żydowskie, które w

 

Hitleryzm, katolicyzm, nacjonalizm
Wiadomości, nadchodzące w o-

statnich czasach z Niemiec dowo-
dzą, że konflikt między obozem hit-
lerowskim i doktryną hitlerowską a
Kościołem, wiarą i doktryną kato-
licką wszedł już w fazę tak ostrą, że

! o załagodzeniu go nie może już chy-
ba być mowy.

Konflikt ten narastał oddawna, —
właściwie od momentu dojścia Hit-
lera do władzy w Niemczech. Ale
przez długi czas można było jeszcze
żywić nadzieję, że jest to konilikt
chwilowy, który da się załagodzić,
bądź drogą zmiany poglądów i prak-
tyki politycznej tych polityków hi-
tlerowskich, którzy politykę anty-
katolicką w obozie hitlerowskim re-
prezentowali, bądź drogą wycofania
tych polityków (np. p. Rosenberga)
z pierwszego w swym obozie szere-
$gu wodzów.

Ostatnie wydarzenia w  Niem-
czech, — porozumienie obozu hiile-
rowskiego z wodzem i ideologiem
neo - poganizmu, gen. Ludendort-
fem, — wzmagające się ostatnio z
każdym miesiącem i każdym tygo-
dniem prześladowania Kościoła i kle
ru, — demonstracyjne występowanie
z liczby członków Kościoła przez
wybitnych działaczy hitlerowskich,
takich jak p. Himmler i inni, —
wreszcie wzmożona do najwyższego
napięcia, prowadzona w  Niem-
czech propaganda antykatolicka,
wyrażająca się w gwałtownych prze
mówieniach najwyższych dygnitarzy
(np. p. Goebbelsa), albo w wydawa-
niu czasopism propagandowo - anty-
katolickich, do złudzenia io:
nających moskiewskiego „Bezbożni-
ka'—wszystko to świadczy, że po-
stawa antykatolicka obozu hitlerow-
skiego. nie jest ani przelotnym  dą-
sem politycznym, wynikającym z da-

 

 jących się z czasem załagodzić nie-
porozumień na tle polityki we-

Anglii mają wpłyć aiebylejaki. Czyn-
niki te widząc postępujący proces od-
żydzania się życia polskiego i zdając
sobie sprawę, że plany uczynienia z
Polski jednej z głównych podstaw po
lityki światowego żydostwa walą się w
gruzy, wyzyskują wszelkie możliwoś-
ci, aby zastraszyć naszą opinię : zmo-
bilizować przeciwko nam największe
siły w świecie.
Jedyną odpowiedzią na to może

być dalsze prowadzenie naszej słusz-
nej linii wynikającej z najistotniej-
szych przesłanek interesu narodowe-
$0 1 nie mogącej uzależniać się od dą-
żeń kierowniczych kół żydostwa świa

| towego.

Odbudowanie państwa polskiego
musi pociągnąć za sobą unarodowie -
nie całego naszego życia i wszech-
stronne zabezpieczenie podstaw bytu
narodowego. Od tego odstąpić nam
nie wolno bez względu na to, co będą j

dyskusji, nie mniej wspomniał o po-na ten temat mówić członkowie parla
mentu brytyjskiego. Jeśli zaś „prze-
mówień” swoich na ten temat nie za-
przestaną, zajmiemy się ze swej stro-
ny tematami imperialnymi, które na-
pewno dadzą nam większe podstawy
do mówienia o „prześladowaniach”,
niż to co się dzieje w Polsce w zakre-
sie sprawy żydowskiej,

Polityka brytyjska w stosunku do

C€ALMAMIN
KARPIŃSKIEGO

 

 

     
  
    

 

„jest
nieod. m
środkiem do  

wnętrznej (szkolnej i t p.) i ze-
wnętrznej, ani chwilową ekstrawa-
gancją doktrynalną młodego ruchu,
który nie skrystalizował jeszcze o-
stateczn(e. swego światopoglądu,
lecz że jest trwałą właściwością i
cechą nie tylko rządzącego dziś w
Niemczech obozu politycznego, ale i
ideologii.

Stwierdzenie tego faktu pociąsa
za sobą, jako konsekwencję, ko-
nieczność rewizji poglądu na to, ja-
kim jest miejsce hitlerowskich Nie-
miec w nowoczesnym życiu naro-
dów naszej części świata i naszej
cywilizacji.
Pod względem politycznym wpra-

wdzie fakt ten na razie żadnych kon-
sekwencyj za sobą nie pociąga i
być może długojeszcze nie pociąś-
n'e. Jeśli pominąć konflikty i prze-
ciwieństwa, wynikające z przyczyn
geograficznych, ze sprzeczności po-
litycznych i ekonomicznych intere-
sów i t. d. — świat dzieli się dziś
(i podział ten nabiera cech coraz
większej ostrości) na dwa bloki po-
lityczno - ideologiczne: czerwony i
biały (że użyjemy terminologii hisz-

ńskiej). Niemcy hitlerowskie na-
leżą ,w dziedzinie polityki, do bio-
ku białego, walcząc politycznie z ko-
munizmem, z masonerią i z Żydami,
oraz z rozmaitymi postaciami i prze-
jawami polityki tych czynników.

Toczące się jednak w Europie,
dziejowe zmagania, nie ograniczają
sie jedynie do dziedziny politycznej.
W silniejszym jeszcze stopniu toczą
się dzisiaj zmagania w dziedzinie
duchowej. Zmagania o to, kto ma
na przyszłość w świecie naszej cy-
wilizacj. sprawować rząd dusz.
W tej dziedzinie układ sił i po-

dział walczących obozów nie przed-
stawia się tak prosto, jak w dziedzi-
nie politycznej W polityce nieraz
nawe: przeciwnicy łączą się z sobą

siły narodowe”, a nie pozwala na-
wet studentom Polakom zajmować

osobnych ławek na wykładach. Ma
za sobą historię jesiennej blokady w

uniwersytecie i marcowe represje w

stosunku do stowarzyszeń  akade-

mickich — a to nie są szczególne

tytuły „konsolidacyjne”.

Jak wspomnieliśmy, nowa ustawa

nie wprowadza zmian istotnych. P.
minister zapowiada, że co do „za-
gadnienia młodzieżowego” nie mo-
żna przepisami wyprzedzać zmiany

nastrojów wśród młodzieży”. Innymi  słowy: będziecie grzeczni,
mkniecie pod skrzydła „Ozonit”, te do
staniecie prawa.

przy» |

Niechaj się jednak nie łudzi. Mło-

dzież, w swej wielkiej masie, pozo-

„stanie wierna swym przekonaniom.

Nie zmienią się jej nastroje, bez

względu na to, kto nad tą zmianą

będzie pracował. Tymi lub innymi

ustępstwami na terenie akademic-

kim nie wywoła się przeobrażenia,

gdy wszystko inne pozostaje po sta-

całymremu. Młodzież, łącznie z

obozem narodowym, znalazła już
swoją drogę i po niej pójdzie. W

każdym razie należy wyrazić p. mi-
nistrowi oświaty wdzięczność, że
wystąpił ze szczerością; że odsłonił

nie jedno, co inni usiłowali osłaniać

i zakrywać. RD

| gacja angielska rzucała

 

| Polski nigdy nie odznaczała się spe -
cjalną życzliwością. Począwszy od
konferencji pokojowej, kiedy to dele- |

bezustannie |
kłody pod nogi delegacji naszej, kie- |
dy usiłowała rozwiązać w duchu żą -›
dań niemieckich kwestię gdańską i|
śląską, kiedy później otaczała wyjąt-
kowym zainteresowaniem i opieką
kwestię ukraińską, po przez pamiętną
akcję rewizjonistyczną części opinii
angielskiej w sprawie naszego Pomo-
rza, która ucichła dopiero po przewro
cie hitlerowskim, mieliśmy zawsze
do czynienia z trudnościami z tej stro-
ny.

Ostatnia jednak próba obeszła nas
wyjątkowo, dotyczy to bowiem już
wyraźnego mieszania się w nasze sto-
sunki wewnętrzne, Wprawdzie min.
Eden udzielił dość ogólnikowej odpo-
wiedzi na zapytania posłów i uchylił
się od podjęcia szerszej w tej materii

stanowieniach traktatu mniejszościo-
wego, dając przeto do zrozumienia,
że istnieją tu podsławy do pewnej
akcji międzynarodowej.

Ponieważ Polska traktat o mniej -
szościach wypowiedziała, uzależnia-
jąc jego przestrzeganie od wzięcia na
siebie podobnych zobowiązań przez
resztę państw należących do świata
naszej cywilizacji, przeto rząd polski
powinien wyprowadzić min. Edena z
błędu w jaki popadł nawiązując do te
go traktatu.

Protest Polski przeciwko mieszaniu
się do jej spraw wewnętrznych wpły-
nie otrzeźwiająco i na koła żydow-
skie, które muszą zrozumieć, że po-
dobnymi środkami nic pozytywnego
zdziałać nie zdołają, zaostrzą tylko
sprawę żydowską w Polsce, zmusza-
jąc społeczeństwo nasze do zajęcia
jeszcze bardziej zdecydowanej posta-
wy.
 
w sojusze dla walki z jakimś więk-
szym, wsp” inym wrogiem. Tak, jak
między komunistyczną Rosją a mo-
narchiczną, tradycjonalistyczną i ka-
pitalistyczną, masońską Anglią, mi-
n.o ich coraz większej solidarności i
współdziałania w dziedzinie poli-
tycznej, zachodzą głębokie i nie da-
jące się wyrównać różnice ideowe,
fak i w obozie przeciwnym, grupu-
jącym faszystowskie Włochy, hitle-
rowskie Niemcy, narodową Hiszpa-
nię, oraz ruchy nacjonalistyczne wie-
łu innych krajów, cementem spzja-
jącym jest wspólna, antykomuni-
styczna, antymasońska i antyżydow-
ska postawa polityczna — ale brak
jest wspólnej ideologii.

Jeszcze niedawno mogło się wy-
dawać, że jedność  ideologiczna,
przynajmniej najbardziej ogólna, w
obozie „białym” w Europie istnieje.
Dzisiaj jest rzeczą coraz widoczniej-
szą, że między np. obozem Karli-
stów w Hiszpanii, a obozem h'tle-
rowskim w Niemczech nie ma abso-
lvtnie nic wspólnego—prócz wspól-
nych wrogów.

W zmaganiach duchowych, ogar-
niających dzisiaj Europę, stoją prze-
ciw sobie nie dwa obozy, lecz kilka,
Naprzeciw (dość niejednolitego w
oglądach na kwestie praktyczne, a-
e podobnego w zasadniczych filozo-
ficznych założeniach) obozu komu-
nistyczno - masońskiego stoi nacjo-
nalizm, doktryną swoją nierozerwal-
nie związany z doktryną katolicką.

Hitleryzm niemiecki nie jest skła-
dnikiem tego ostatniego. Zajmuje on
pozycję odrębną. Ma on z nacjona-
lizmem pewne cechy wspólne — nie
o wiele jednak mniej cech wspól-
nych łączy go duchowo z obozem,
nacjonalizmowi przeciwnym: masoń-
sko komunistycznym. е
Nie ma to narazie wplywu na po-

litykę. W dziedzinie jednak zmagań
[ideologicznych ma to konsekwencje
ogromne.

 

Były oficer artylerji
generałem zakonu
Kapituła generalna zakonu kar-

melitów bosych dokonała ostatnio
w Wenecji wyboru nowego generała,
którym został 44-letni prowincjał z
Genui, o. Piotr Tomasz, były oficer
artylerii z czasu wielkiej wojny. Sta-
nął on na czele zakonu, Jiczącego
dziś 256 klasztorów męskich i 510
żeńskich i około 13.000 członków.
Dodać należy ,że jednym z czterech
definitorów zakonu został Polak, o.
Anzelm. Zastępcą generała t, zw.

„„drukarnia „Czasu' okazała  wikariuszem generalnym wybrano o.
Syłweriusza, Hiszpana z Burgos,

PRZEGLĄD PRASY
CZAS SKOŃCZ:C
Z KOMISARZEM!

Gospodarka miejska p. Starzyń-
skiego zaczyna budzić... zaintereso
wanie w całej Polsce. Artykuły p.
Kowalskiego w naszym dzienniku
zwróciły przytem bliższą uwagę o-
pinii publicznej na różne propagan-
dowe chwyty, jakimi posługuje się
komisarski prezydent stolicy. W wie
leiskim „Slowie“ (Nr. 150) pošwię=
ca p. WŁ Studnicki tej gospodarce i
tym chwytom dłuższe, bardzo kry-
tyczne uwagi. „
Podnosi na wstępie p. Studnicki,

że przedłużenie komisarskiego za-
rządu w Warszawie

„jako krzywdzące stolice Polski,
jako votum nieufności dla Warszawy;
jako uznanie, że nie dojrzaia do sa=
morządu, jako zadalące cios zasadzie
samorządu w  Połsce — winno być
przez Sejm odrzucone.
Trzy wielkie miasta w Polsce: War-

szawa, Łódź i Poznań nie mogą do-
czekać się normalnego życia swych
organów samorządowych, Czas z tym
skończyć, Przelłażnie zaś rządów
Magistratu Warszawy z  nominacj.
jest przedłużeniem tych stosunków a-
normalnych'.
P. Starzyński jest tylko tymcza-

sowym (z nominacji) prezydentem,
jednak

„dla powagi i ozdoby zaczął w ofi-
e ios pismach Magistratu tytulo-
wač się Prezydentem miasta Warsza-
wy, opuszczając przymiotnik — „tym-
czasowy”. Pan ze stara się
rzedłużyć swe rządy na ratuszu
GantaGy, w nadziei, że staną się
dla niego odskocznią do jednego z
pierwszorzędnych stanowisk w  pań-
stwie”, Е
Słusznie zwraca uwagę p. Stu-

dnicki, że ten długotrwały zarząd
komisarski jest ciosem dla idei sa-
morządowej w Polsce. Bo jeśli stoli-
ca ma być niezdolna do samorządu,
to cóż mówić o miastach prowincjo*
nalnych?

TAK PRZEMAWIA
BITUROKRATA

P. Starzyński nie znosi krytyłd:
„Rzeczowa krytykap za-

rządu tymczasowego Warszawy prze-
prowadzona przez pana Kowalskiego,
wywołała akcenty groźne ze strony
pana Starzyńskiego. Tak nie przema=
wia przedstawiciel samorządu,
przemawiabiurokrata“. i
Jesli p. Starzyński przedstawia

jakieś niezwykłe walory administra-
cyjne, to trzeba umożliwić mie-
szkańcom Warszawy powołanie go
ną normalnego prezydenta. Czyżby
się Warszawianie nie umieli na tych
zaleiach poznać? Przecież p. Sta-
rzyński ułatwia im to w różny spo-
s5b.

,Ma brata w Radio, drugiego w re-
dakcji „Gazety Polskiej”, ma kontakt
z „Kurierem Porannym i umiał zje-
dnać owcza prasę. Ma ośmiu u-
rzędników w biurze prasowym Magi-
stratu, a więc biuro prasowe o wiele
większe, niż wszyscy uprzedni prezy-
denci i bardziej energicznie go re-
klamujące; umie też obiecywać”,

BEZ SPRAWOZDAŃ
Tymczasowy prezydent Warsza-

wy ma o tyle łatwe zadanie w swe.
propagandzie, że od chwili rozwią
zania samorządu sprawozdania ra-
chunkowe roczne przestały się uka-
zywać.

„Wprawdzie pewien czas ukazywa-
ły się sprawozdania miesięczne, lecz
śdy sprawozdanie kwietniowe z 1935
roku wykazało deficyt za kwiecień
przeszło dwa miliony złotych i aśen-
cja prasowa podała o tym do pism,
wówczas ukazały się zaprzeczenia,
przyczem podane zostały fantastycz-
ne cyfry dla pokrzepienia serc; wo-
bec jednak sceptycyzmu, jaki mogły
wywołać, zaniechano wydawania mie-
sięcznych sprawozdań".

Tak jest najbezpieczniej. Można
wszystkim zarzutom zaprzeczać i
można w zaprzeczenia _wplatać
wzmiankę o Berezie. P. Studnicki

że gdy „Czas”przypomina nad'o,
poddał krytyce budżet miejski, to

się u-
rządzona nie według przepisów i
została na pewien czas zamknięia”...

Dalszy ciąg wywodów p. Studnie-
kiego streścimy jutro.
DOGADYWANIE SIĘ Z SANACJĄ

„Falanga” ,orśan t. zw. ONR. nie-
legalnego pisze, że już przed paroma
tygodniami były prowadzone rozmo-
wy przez pp. Gluzińskieśo, Jodze-
wicza i Kurcjusza (z ONR. legalne-
go) z płk. Miedzińskim i min. Ulry-
chem.

„Zadaliśmy wówczas pytanie re-
dakcji „ABĆ”, czy powyższe wiado-
mości odpowiadaja prawdzie. Odno-
wiedzi nie było. Natomiast w kilka
dni później redaktor „ABC” p. Woj-
ciech Zaleski wziął udział w zebraniu
sanacyjnego „Klubu 11 Listopada,
któreśo przewodniczącym  iest mini--
ster Witold Grabowski i wyśłosił tam
relynai p. t. struktura socialna Pol-
ski
Rozmowy te świadczą, zdaniem

„Falangi“, že
„postulat rewolucji narodowej zo-

stał schowany do antykwarni haseł
politycznych, a zastąpiono go mo-
dnym postulatem „konsolidacji paro-
dowej", przyczym „konsolidacja ' mą
z ć w formie „dogadania się pp,
Gluzińskich i Zaleskich z czynnikami

4 "A„Miarodajnymi“,  
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ostutnie przemówienia obrońców
w rrocesie o marsz na Myślenice

Podajemy dzisiaj dalsze przemó-
wienia obrońców w procesie myśle-
mickim według komunikatów Pol.
Ag. Tel-nej. \

Komunikaty te niestety nie są do
kładne, jak świadczy ogłoszony w
„Wiarsz. Dzienniku Naroa.* list ad-
'wokata  Stypuikowskiego, który
stwierdza, że w komunikacie PAI-a
mowa jego zostało zniekształcona
pod względem formy i pod względem
treści.

Alkcja myślenicka miała na celu
negatywne ustosunkowanie się do
miejscowych władz. Przyznaję, że to
było bezprawie, jednak prosi o zwró
cenie uwagi przez sąd, że i prawo
może być wylkonywiane w ten spo-
sób, że staje się szylkkaną, a przesta-
je być prawem. Mówi, iż w roku o-
becnym, t. j. 1937, stosunki się zmie
miły na korzyść. Dziś Doboszyńskie-
$o można uspokoić, że pójdziemy
pod flagą narodową, ale to dopiero
dziś można powiedzieć. Następnie o

CZY BYŁ „ZWIĄZEK ZBROJNY*?
Aplikant Niebudek usiłuje uza-

sadnić czyn Doboszyńskiego wzglę-|
dami natury moralnej i politycznej.|
To, że oskarżeni wypierali się udzia'
łu w napadzie, nie usprawiedliwia u-
wagi prokuratora, iż stanowią ban-
dę. Dalej polemizuje obrońca z tezą
prokuratora, iż tworzyli oni z Dobo-
szyńskim ma czele związek zbrojny
i twierdzi, że takiego związku nie
było, gcyż nie było elementów fak-
tycznych, żeby  skwalilikowač ich
iczyn jako związek |zbrojny: Tu o-
brońca przytacza z aktu oskarżenia
poszczególne momenty, gdzie mowa
jest o 4 rewolwerach, pałkach i ki-
jach. Powołując się na słowa Dobo-
szyńskiego, twierdzi, że była to de-
monstracja.

Najście na Myślenice nie ma nic
wspólnego ze związkiem zbrojnym.
Dalej podważa zeznania świadka
strażnika miejskiego Swięcha, stara
się ośmieszyć jego zeznania i mówi,
że istotnie nikugo on nie rozpoznał.
Następnie przechodzi do obrony po-
szczególnych oskarżonych i twierdzi
że alibi Tomasza Płonki zostało wy
kazane przez świadków  odwodo-
wych, Co do Lellka i Kolasy, to iest
udowodnione, że stali tylko na ulicy

s zajść w Myślenicach, że Le-
lek lakierków nie kradł u starosty,
bo miał swoje, a co do Piotra Seku-
ły, który miał ranę, to przytacza opi
nię biegłych, w której powiedziane
jest, że: rdjpoznać nie mogą, czy ra-
na ta jest od wideł, czy od. postrza-
łu. Wobec tego obrońca twierdzi, że
wątpliwości w takim wypadku win-
no się rozstrzygnąć na korzyść о-
skarżonego, wreszcie prosi Trybunał
o:uniewinnienie.

MOWA ADW. BRAUNA
Adwokat Braum broni oskarżo-

nych Wlazłę, Bularza i M. Tomczy-
ika. Na wstępie obrońca analizuje
szczegółowo akt oskarżenia, stwier-
dzając m. in., że użycie słowa banda
w stosunku ko oskarżonychnie jest
słuszna.

Następnie obrońca przechodzi
do omówienia przewadu sądowego i
przedstawia obszernie sytuację w
województwie krakowskim, mówiąc
o bezrobociu, o ciężkim stanie rol-
mictwa. Ziemi do parcelacji okręg
krakowski nie posiada, a wieś, mia-
sto i miasteczka opanowane są
przez żydów. Ludzie ze wsi poszuku
jąc pracy praśną iść do miast, lecz
w miastach natrafiają na żywioł ob-
cy, t. j. żyłdóów. Tu mówca cytuje po-
wi ie żyda Franka, założyciela
sekty frankistów z r. 1755, który po
wiedział, że Polskę nazwałby. raczej
krajem żydowskim — Palestyną, a
Kraków — nowym Jeruzalem.

 

mawiia (szeroko syttuację z lat po-
przednich i obecną,

BARIERA ŻYDOWSKA

Adwokat Kuśnierz twierdzi na
wstępie, iż wypadki z czrwca 1936
r. na ludzi głębiej patrzących, wy-
warły wielkie wrażenie, Oto garstka
szaleńców porwała się na majestat
Rzeczypospolitej. Obrońca twierdzi,
iż tego faktu osądzić nie można bez
dokładnej analizy stosunków gospor
darczych, politycznych i  społecz-
nych. Obrońca wskazuje, iż woje-
wództwo to ma największe przelud-
nienie z całej Polski, rozidrobnienie
rolne. Wobec tego ludność wsi szu-
ka: pracy w miastach i trafia na ba-
rierę w postaci żydowstwa. Jednor-
cześnie obrońca zaznacza, że Mało-
polska zachodnia ma najbardziej u-
świadomioną politycznie ludność, do
brze orientującą się w sytuacji, O-
brońca twierdzi, że 75 proc. nieru- i
chomości jest w rękach żydowskich.
Przemysł, ręksodzielnictwo, rzemio-
sło są również w ich rękach. Żydzi
w Krakowie po zdobyciu pozycji ma
terialnej, poczęli przeszczepiać mark
sizm. Wpływy czynników  marksi-
stowskich wiać wyraźnie. Nie po-
trzeba mówić, jaką rolę wpływ mar
ksizmu odgrywa w Krakowie. Mowi
o zakusach zorganizowania „frontu
ludowego”, 'q instrukcjach,
tej sprawie napływały od: czynników
komunistycznych z zewnątrz pań-
stwa. Mówi o strajkach okupacyj-
nych w Krakowie, których nawet
Blum zakazał we Francji. Obrońca
twierdzi, iż właśnie w takich warun
kach kształtowały się dusze ludzi
młodych, szukających pracy.

wienia aktu oskarżenia, adw. Kuś-
nierz mówi, iż sprzeciwia się skwa-
lifikowaniu straży ochronnych jako
związku zbrojnego, starając się uza-
sadnić, iż nie ma elementów praw-
nych ami faktycznych, które wpłynę
łyby na taką kwalifikację. Co do pa
lenia sklepów i demolowania ich, o-
brońca mówi, iż było to wynikiem
faktu, że akcja legalna bojkotu była
przez 'włałlze uniemożliwiona, a
więc Doboszyński zademonstrował
nielegalnie.

WALKA DWÓCH IDEI
Adwokat Lśchoroiwicz zazniacza,

iż miusimy powiedzieć sobie wyraź-
nie, że albo będziemy komunistami,
albo narodowcami. Następnie szero
ko omawia walkę dwóch idei: komu
nistycznej i narodowej. Przechodząc
do omówienia samej sprawy, wska-
zuje na to, że z ręki oskarżonych nie
zginął ami jeden przedstawiciel pra-
wa, gdyż luzie strzelali w powie-
'trze, Obrońca ma przekonanie, że lu
 

fMsiążka o Gdańsku
W. krótkim bardzo odstępie cza-

su ukazuje się u nas już (aruga —
po Wańkowicza „Na tropach Smęt-

„Poddajemy się pięknu Gdańska"
pisze autor we wstępie „nie prze-
słania mam to jednak różnych

jakie w.

Przechodząc następnie do omó-|-

 

ka' — książka, opowiadająca obiek prawd, które znać musimy. Jedno i
tywnie i beznamiętnie oterytoriach drugie ma ułatwić ta książka, w
niegdyś polskich a Polsce słusznie|„Cuda Polski“ wmieszczona; ma ona
należących i o dzisiejszych tam sto- |jednak przede wszystkim  przyczy-
sunkach. Mamy na myśli najnowszą, |nić się do tego, by Gdańsk pozna-
jedenastą z kolei publikację zpięk- wać i miłować go'.
nego i celowo przemyślanego cykłu|  Zamierzenie w ten sposób wyło-
„Cuda Polski* Wydawnictwa Pol-|żone wypełnia autor ma 250 stro-
skiego R. Wegnera 'w Poznaniu — |nach książki i przyznajmy — wy-
„Gdansk“ pióra Jana Kilarskiego. pełnia je świetnie. Po przez roz-

-„Miasto niegdyś nasze” intere- działy „Na pomorskim brzegu”, „Wi
sowało zawsze Polaków, w nauce krzyżackiej przemocy” maluje.
naszej mamy wiele rozpraw na te-. larski „Pod berłem „„Rzeczypospoli-

mat przeszłości Gdańska, stosunku |tej” — „Złote czasy" Gdańska.
Polski i jej władców do zagadnień;

zł

„Najlepszym* konkluduje autor,

morskich, Pomorza, Zakonu  Krzy- | wprognostykiem przyszłości bywały|

żackiego itd. Najnowsza w tej dzie- zawsze dla całego Gdańska losy|

dzinie publikacja Kilarskiego w sa- Rzeczypospolitej. W nich było źród-

modzielnym i oryginalnym układzie ło i fumiiament złotych czasów mia-

reasumuje historię miasta, główne sta, które na dukatach swych słusz-

etapy jego rozwoju, maluje piękno nie pisać mogło, że Gdańsk jest bez-

jego przyrody, pomniki pracy, zabyt piecznym pod Boga i Orła opieką —

ki RA omawia wreszcie ze „Numinis atque Aquile Gedanura

wę „polskiego portu” i „polskiego munimine tutum”.

Gdańska”. ża = p: | Ale po złotych czasach przy-  

„dzie Doboszyńskiego jako Polacy nie
mogli mieć sumienia mordowač Po-
|laków, policjantów swych braci
przy spełnianiu obowiązków. Obroń-
jca dalej omawia rolę oskarżonych w
zajściach, starając się uwolnić ich od
zarzutów, które przeciw nim skiero
wano w akcie askarżenia.

MOWA ADW. JAWORSKIEGO
Po przerwie przemawiał adwo-

kat Jaworski, który twierdzi, iż kwa
tifikacja przestępstwa i podciągnię-
cie go pod paragrai kodeksu karne-
go, mówiący © związku zbrojnym,
nie jest słuszne, gdyż brak jest ele-
mentów prawnych dla tej kwalifika-
cji. Następnie obrońca przechodzi do
|omówienia sprawy strzałów i twier-

Ostatni w tym sezonie wieczór
środowy: minął w nastroju pesymiz-
mu, wiejącego z prelekcji dr. k
mierza Brończyka pt. „Dramat hi-
storii“.

Tezy prelegenta nie były
mnie przelkonywujące, brak  jednaik
miejsca nie pozwala na polemiczne
ustosunkowanie się klo nich. Posta-
ram się więc je streścić.

Dramatem historycznym jest kon-
flikt ddei czy osób mający zna-
mię tragiczne tylko w danej epoce,
albo też splot zdarzeń o tragizmie
„wieczystym', lecz którego
ryczność jest jakby tłem, czy formą
— sam tragizm jest ogólno-ludzki,

Dramat historii — to konflikt
wewnętrzny: ducha narodowego, tra-
śizm jego losów.

Zdaniem dr. Brończyka istnieją (dzi, iż nie można ustalić, kto z oskar
žonylch strzelał, że nawet strzelali

oskarżonych. Omawiając potyczkę z
policją pod Zubrzycami, obrońca za-
iznacza, że nie było tam strzelania
ze stromy oskarżonych. Wobec tego
jta grupa, która jest wymieniona w
|alkcie oskarżenia, jako strzelająca

 
pod Zubrzycami do policji, winna|
,być uwolniona. Następnie obrońca
twierdzi, że wina Andrzeja Płoniki,
Antoniego  Piszczyka, Franciszka
Przybylskiego, Piotra, Sroki, Stani-
sława Symki, Jana Romka i Malady,
nie zostały ddstatecznie udowodnio-|
na.

Następnie przemawiał adw. Ga-
jewicz. liwierdzi on, że wyprawa Do
boszyńskiego nie miała na celu za-
machu stanu oraz, że oskarżeni szli
ślepo za Doboszyńskim.Przechodząc
do omawiania wypadków w Myśleni
cach, obrońca twierdzi, iż straty po-
niesione przez ludność były mate.
Dalej obrońca przytacza słowa pre-
miera Składkowskiego, iż  „preze-
sów karać będzie, a nie parobków”
i mówi, że oskarżeni byli tylko wy-
konawcami rozkazów oszyńskie
$o.

w Czasie 50
W. czasie sokolego Zlotu, (który

—jak już informowaliśmy — odbę-
dzie się w dniach 27 — 29 bm. w Ka-

dalsze wycieczki w okolice Śląska,
zarówno po rewirze przemysłowym,
jak też całodzienne autobusami w
dalekie Beskidy.

Wi zakresie przemysłowym propa
nowane > Lapas AsiA ars

na (kopalnię „Prezydent” (najlepiej
pod względem technicznym urządzo

ną kopalnię w Polsce), kopalnie

„Wujek”, „Orzeł Biały”, ido hut „Ba

tory”, „Piłsudski”, „Huty Pokój” w

Nowym Bytomiu i Państwowej Fa-

bryki Azotów w Chorzowie.
Szczególnie ciekawą będzie wy-

cieczka do Piekar Śląskich celem

zwiedzenia Kopca „Wyzwolenia“ fi
kościoła iz cudownym obrazem
Boskiej Piekarskiej, przed- którym

modlił się lkról Jan Sobieski, idąc
pod Wiedeń.

Z dalszych
 wycieczek przewidzia

edł dla Rzeczypospolitej i dla jejSZ
|wiernego! miasta przełomowy wiek
dłoświakiczeń. Utrata niepodległości
oddała Głaańsk w obce ręce, skąd
wyszedł on po wielkiej wojnie już
wolnym iastem, Po omówieniu
„dziejów Gdańska maluje autor pięk-
me „Oblicze miasta', jego b: i
wody, „Port polski, „Pogórze, Po-
brzeże, Powiśle”, aż dochodzimy
wreszcie do końcowych rozważań o
„Polskim Gdańsku. Tutaj, jak
zresztą i w toku całej książki, daje
Kilarski w bogatym materiale  ilu-
stracyjnytm, jalkim wyróżniają się
zawsze piękne wydawnictwa e-
gnera, szereg (dokumentów, odno-

zących się do polskiej przeszłości
(gdańska i klo zaprzeiczanego przez
Niemców istnienia poważnej świa-

domej mniejszości polskiej na tery-
torium Wolnego Miasta.

„Gdańsk jest miemiecki przez
swój język urzędu, domu i ulicy,

przez łączność kuliuralną z nie-

mieckim narodem—pod tym wzglę-
dem nie ma żadnych wątpliwości

ni chęci zaprzeczenia faktom" pisze

  

autor, konkludując jednak dalej, że,Pr

tacy, którzy nie siedzą na tej ławie,

 

dwa takie dramaty w Narodzie Pol-
skim. Jeden — to fatalizm tkwiący
w rasie słowiańskiej — niemożność

| wyłania z siebie właklcy; ten  iata-
jlizm jest może potężniejszy niż u
| innych narodów. Ten dramat pierw-
jszy jest dla nas dzisiaj najbardziej
| tragiczny.

Drugim dramatem jest dramat
' polskiego osamotnienia. Polska jest
samiotna wśród narodów, wielcy zaś
Polacy wśród swych rodaków.

j Ucieczka przed tym tragicznym — о-
samotnieniem jęst czasem możliwa
„dla człowieka, ale nie dla narodu.

| Ważnejszym jest oczywiście dra-
|mat pierwszy, bowiem jeśli nie sta-
niemy się rasą władców — nie
dzie dla nas miejsca.

Byli może w Polsce władcy ro-

zumnu, lecz nie było władców pań-
stwa, władców politycznych już od

czasów piastowskich. Ludzie o wiel-

kich możliwościach władczych (Zbor

rowskki) ulegali spaczeniu dzięki wa-

runikom politycznym w Państwie

(„złota wolność” szlachecka). U kró
lów polskich, Polaków z pochodze-

nia nie widzimy ldążenia do władz-

twa. Przykładem tego jest Sobieski,

który chciał korony, a otrzymawszy

WETAI ASA EISIN IIS EAD

Wycieczki
kolego Zlotu
ne są wyjazdy autobusami w poluld-
niowe rejony wojew. Śląskiego, w u-
rocze Beskidy — drogą przez Miko-

towicach), przewidziane są bliższe i łów, Kobiór, Pszczynę Goczałkowi-
ce, Bielsko, Porąbkę (miejsce potęż-
nej tamy wodnej), Żywiec, Rajczę,
Koniaków, Istebnę aż do Wisły. Po-
wrót do Katowic przez Skoczów,
Chyfbie, Pawłowice i Żory.

| Dla mczestników Wszechpolskie-
go Zlotu Sokolego z Wileńszczyzny
(zarówino «członków Sokoła, jak i ich
rodzin oraz sympatyków sokolej or-
ganizacji) Okręg Wileński Sokoła or

ganizuje specjalny pociąg popularny.
| Zgłoszenia na przejazd tym  pocią-

jśiem przyjmuje się tylko do 15 bm.

w Biurze Zlotowym Okręgu (lokal

Spółdzieldzego Kredytowego Banku)

ul. Wileńska 29 m. 3 telef. 22-24, co-

M. dziennie oprócz niedzieli i świąt w

godzinach 12 — 14 i 17 — 19; w so-

„boty tylko od 12 — i4-ej. W. Nowo-

|gródku i Lidzie zgłoszenia przyjmują

Zarządu Gniazd.

nej mu przez przyrodę, dzieje i mię-
, dzynarodowe postanowienia'.

Specjalnie wozważa Kilarski -
ebność Polaków w Gdańsku.
„Jiuž więc jest Polaków w mie-

ście, a ilu na całym obszarze Wol-
nego Miasta? Odpowiedzi na to mo-
ga być różne. Ich dolną granicą są
zapewnienia, że żywioł polski... „tu
się nie liczy, a gdyby ktoś chciał to

zrobić, to trudno by było to w licz-
bach wyrazić”... Górna granica for-
muje się ma podstawie częstości pol-

skich nazw i nazwisk wszędzie spo-

tylkanych. Podstawa pierwszej jest

kłamliwa, wniosek z drugiej dla dzi-

siejszego stanu rzeczy byłby myl-

my”. W! ten sposób rozważa autor

pprawę ma gruncie międzynarodki-
wyjm talk drażliwą, jak polskość czy

niemieckość Gdańska. Ustala wresz-

cie liczbę Polaków stale zamiesz-

kujących na terenie Wolnego Mia-

į

=

ści, podkreślając siłę żywiołu pol-

skiego naWiyżynach i Pobrzeżu. Po-

saje jednak dale', że odsetek  kato-

lików w Gdańsku wynosi aż — 40
ocent!
„Skądżeż ich się tyle wzieło, „Gdańsk jest w pewnej mierze na-

dal polski — polski sam w sobie,
nie tylko z tytułu swej roli,wyznaczo|

 

skoro za czasów Rzeczypospolitej

królewskiej kotolicyzm i

1 +
| Przedstawia nam

dla'przykładzie swego dramatu o królu

histo

sta na 10 proc. ogėlnej cytry ludno-;
mej chwili lekturą wprost

niemiec-

Sroda literacka
ją, nie umiał sięgnąć po władzę.
Skończył w osamotnieniu. Cechuje
naszą historię zanik dumy i godno-
ści i najprostszej sprawiedliwości.

prelegent na

Janie Sobieskim splot tych  tragicz-
nych sił w historii Polski, W drama-
jcie swym odrzucił autor realizm
| pod każdym względem.

Królowi Janowi przeciwstawiony
| został Diabeł Stadnicki, któremu le-
genda nadaia cechy demonizmu, ja-
„ko symbol szlacheckiej wolności,

W. dalszym ciągu mówca podkre-
ślił, że Polska musi stworzyć sobie
(wodza, który będzie czynnikiem
ofenzywnym wewnątrz i naze-
wnątrz. Idea obrony nie wystarcza.

| Jest rzeczą wątpliwą, czy inteligen-
'cja się zdobędzie na „wyprodukowa
nie' wodza- Raczej zdolny, jest do
tego lud. Inteligencja bowiem jest
spadkobierczynią szlachty, która
każzgubiła,

ak się przedstawiał ląd:
Dr. Brończykka. Rzelcz ma.o:
laiy one żywą dyskusję i dość zde-
cydowanie ustosunkowanie się kry-
tyczne większości mówców. Zabie-
rali w miej głos pp. dr. Adamus, dyr.
Petry, red. Leczycki, ks. dr. Śle-
dziewslki, red. Maśliński, dyr. Łopa-
lewski i dyr. Szpakiewicz.

Ogólnie biorąc „Środa” była in-
,teresująca i inteligentna.Frekwencja
publiczności, prawdopodobnie z po-
wodu zalkończenia sezonu bardzo
dopisała. Szkoda, że na kilku po-
przeclnich, również bardzo interesu-
jących wieczorach bywało tak mało
osób! M. Tr.

Przygotowania do
„Dnia Spółdzielczości"
W związku ze zbliżającym się

„Dniem Spółdzielczości” (13 czerw-
ca — niedziela) odbyło się w dniu
i czerwca br. zebranie przedstawi-
cieli organizacyj spółdzielczych i
społecznych z terenu m. Wilna. Na
zebraniu został powołany Komitet
Obchodu Dnia Spółdzielczości, któ-
ry wyłonił następujące komisje: or-
ganizacyjno - gospodarczą i propa-
gandowo - prasową. Zebranie Komi-

Įtetu i sekcji ustaliło program na
czień 12 i 13 czerwca. Program ten
po ostatecznym jego ustaleniu zo-
stanie podany do ogólnej wiadomo-

Komitet ma. siedzibę w lokalu
Związku Spożywców  „Społem* w
Wilnie przy Zaułłkku Rossa 3, gdzie
wszelkich informacyj organizacjom
społecznym i spółdzielczym udziela
sekretarz Komitetu p. Kozakiewicz
telefon Nr. 56.
Hasłem „Dnia Spółdzielczości” w

rdku bieżącym fest: „Spółdzielczość
buduje siłę społeczno - gospodarczą
Polski”.
Wilno, dnia 1 czerwca 1937 r.

Komitet.
RAT DOSIJRR

PRZY OBECNYCH UPALACH
wystawanie w kuchni przy gorącym piecu

lnie należy do przyjemności, a jednak czas

potrzebny do przygotowania obiadu można

skrócić do minimum. Trzeba jedynie pa-

miętać o praktycznych zupach i sosie grzy-

bowym KNORR. Wiele smacznych, pożyw-
nych, a przy tym niedrogich potraw można
į KNORR.

 

 
kość nie chodziły ze sobą w parze?”
zapytuje Kilarski, by dalej wytłu-
maczyć „wniasek jedyny, że czasy
pruskie zwiększyć mogły odsetek
katolików tyliko przez wynarada-
wianie. miejscowych  Polaków-kato-
lików".

„Dzisiejsza polskość gdańska . to
mietyłko ci, co się do niej przyzna-
ją. Potencjalnie tkwi ona wszędzie”
mówi autor, udowoliniając to zdanie
przytaczaniem całego szeregu zniem
czonych polskich nazwisk, jakie się
„w Gdańsku na każdym kroku spoty-
ika, by wreszcie powiedzieć „że w
ludziach tutaj rodem  zasiedziałych
bodaj w połowie krew polska pły-
nie“,

Z pomiędzy kart pięknej książki
Jana Kilarskiego wyłania się praw-
da o Gdańsku. Współczesność
spraw  gdlańskich czyni treść tej
książki tak bardzo aktualną, że
„Gdańsk” powinien się stać w obec-

obowią-

zującą dla każdego Polaka. Jego
wartość naukową i artystyczną pod-

mosi w wysokiej mierze świetna sza-

ta zewnętrzna, zbyt dobrze znana

w wydawnictwach Wegnera, by ją
raz jeszcze chwalić. ir

 



 

 

  

@6% 17 p. Moruczeushi przed sadem
„Słowo” oskarża „Front Robotniczy” o zniewagę

Redaktor „Frontu Robotniczego” ni żadnej rzeczy która jego jest — go z powodu otwarcia nowowybu-
p. Jęditjej Moraczewski w artykule
swym z dm. 1.12. ub. r. p. t. „Radzi-
wiłłowski oficjalista' ostro zaatako-
walł osobę redaktora „Słowa' p.
Mackiewicza za jego kampanię pu-
publicystyczną przeciwko  dziala-
czom ZZŹ.

„Słowo' wytoczyło proces, wo-
bec czego wczoraj p. Moraczewski
zasiadł na ławie oskarżonych w Wi-
leńskim Sądzie Okręgowym.
— Nie znam p. Mackiewicza, a-

Do
kotletów,ozorku, wątróbki,
jarzyn, ziemniaków, jaj,
w ogóle do wielu innyci

potraw podać

1 kostka-% Н °
Czasgotowania Ś 1| 3

 

rozpoczął swe wyjaśnienia p. Mora-
czewsiki — widzę go tu oto na sali
sądowej po raz drugi w życiu, lecz
artykuły jego w „Słowie'* nie znaj-
dują precedensu w prasie polskiej.

Dalej zaznacza p. Moraczewski
p. Mackiewiczowi, iž ataki jego na
przeciwników są niesłychanie agre-
sywne, że cia to nalepia etylkietkę z

į napisem „kryminalista“ na osoby,
jco do których mie zapadły prawo:
mocne wyroki Sądów Rzeczypospo-
litej, że używa niedozwolonych me-
todi prasowych w zwalczaniu prze-
ciwników.

P. Mackiewicz w dłuższym prze-
mówieniu  udowodniał słuszność
swej kampanii, wskazując na'osoby,
jakimi posługiwał się ZZZ w swej
pracy, a w pierwszym rzędzie na
Biernackiego, wielokrotnego prze-
stępcę, ostatnio skazanego na 8 lat
więzienia i dożywotnie osadzenie w
zalkłaszie dla niepoprawnych prze-
stępców w Koronowie.

Przypomina p. Mackiewicz, że z
osobą osikańżonego styka się po raz
drugi w nader nieprzyjemnych oko-
licznościach, Pierwszy raz miało to
miejsce podczas banikietu, wydane- 

 

W hołdzie Najśw.
IWiczoraj odbyła się doroczna u-

roczystość ku czci Najśw. Serca Je-
zusa:
św. Kazimierza odprawione zostały
nieszpory, na które przybyły pro-
cesje z innych kościołów, poczym
wyruszyła «z placu kołą Ratusza
olbrzymia procesja. Celebrantem był
ks. kan. Wołodźko. Procesja prze-
ciągnęła ulicami: Wielką, Ostro-
bramską i Piwną, które były udeko-

O godz. 5 m. 30 w kościele:

Sercu Jezusówemu
rowane kwiatami, zielenią i cho-
rągwiami o barwach papieskich.

„Przy ołatrzu koło kościoła s. s.
Wizytek odbyły się uroczystości ku
czci Najśw. Serca Jezusowego, pod-
| czas których odśpiewane zostały 4.
| ewangelie, Okolicznościowe kazanie
wygłosił ks. Wojciechowski. Nasęp-
mie procesja. wróciła do kościola
św. Kazimierza, gdzie nastąpiło
|końcowe Te Deum Laudamus. (m)

 

Kurs dla brakarzy lnu
Wi związku z zaangażowaniem do

pracy wszystkich _ absolwentów
cych ( w tym ostatnim wypadku, jeś-
li kandydaci są synami rolników).

dowanej szosy Wilno — Warszawa.
Na bankiecie tym p. Moraczewski,

występu,ący jako
| Publicznych, wzniósł toast tak „nie-
'smaczny/, że p. Mąckiewicz wraz
z gen. Zeligowskim bankiet opuścili.

W| odpowiedzi p. Moraczewski
|stwierdza, że „Litwini nie znają się
na žartach“. Glay p. Moraczewski,
który mie lubi patosu, znudzony
Ikrasomėwczymi popisami uczestni-
ików bankietu postawił propozycję
wniesienia odrobiny ducha towa-
rzyskiego i ożywienia i na początek
przytoczył pewną anegdotę z życia
wojskciwego, „Litwini' poczuli się
dotknięci i opuścili zebranie.
W dalszym ciągu zarówno sam

oskarżony, jak i obrońca jego adw.
Ettinger podnoszą wobec dądu nie-
właścuwość stylu, jakim posługuje
się p. Mackiewicz w swych wysią-
pieniach publicystycznych. Styl ten,
zdaniem adw. Ettingera, wnosi do
prasy polskiej b. niepożądany pier-
wiastek i pro bcno publico powinien
być zwalczany. Nic też aziwnego,
zdaniem obrony, że oskarżony na

gwalt gwałtem odpowiedział i w
artykule swym nie mniej ostro za-
atakował p. Mackiewicza.

Sąd nie uznał jednak arg$umen-

Minister Robót ;
!   2

LEKTURZE '

MWOLANIKA
Wilno, Wielka Nr. 6. Konto P. K. O. 145461.

Ciagnienie rozpoczyna się 22 czerwca.
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotnie

Kronika wiieńska
JAKA DZIS BĘDZIE PUGUDA? | Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ
Pogoda chmurna z drobnymi deszczami|  —— Wynik kwesty na rzecz Domu

w północnej połowie kraju, a z większymi Starców. Na mocy pozwolenia otrzy
rozpogodzeniami na południu. manego od Starostwa Grodzkiego

Dalszy wzrost temperatury. Słabe pod Nr. C.B.6. Rada Centralna Sio-
wiatry południowo-zachodmie i zachodnie. ,warzyjszenia Pań  Miłoserdzia św.

  

 tacji p. Moraczewskiego i jego ob-

rońcy, oraz nie usprawiedliwi tonu

czewkikiego na 1 mies. aresztu z za- jwieszeniem wylkonania kary oraz
260 zł. grzywny. (mik).

!

"Teatr Miejski.

'Qd wieczoru do poranka
Komedia w 3 akt. B. Forzano

Przekład Z. Jachimeckiej.

Miła, pogodna komedia na rów-
ni ze „Switem, dniem i nocą” Nicco-
demie'go znana jaką jeden ze „che-
val de bataille“ Malickiej, grana
bodaj kiedyś i w Wilnie. Miiošė jest
 

pierwszych dwuch kursów dla bra- Do podań należy dołączyć odpisy po zawsze historią interesującą. Miłość
karzy Imu, Towarzystwo Oświaty, Za siadanych świadaąctw, życiorys oraz zatem i tylko miłość, w stosunku do

wodowej Koło Wileńskie organizuje
w Tr. b. przy: współdziale Towarzyst
wa  Lniarskiego w Wilnie i Lniar- sięcznego kursu dla brakarzy Inu w sądnej,
skiej Centralnej Stacji Doświadczal-
mej trzeci kurs dla brakarzy Inu, któ
sy — podobnie, jak pierwsze dwa
Ikursy — trwać będzie trzy miesiące.
Początek kursu w dniu 1 lipca.
Na kurs przyjmowani będą absol-

wenci niższych i średnich szkół rol-
niczych, ogrodniczych, włókienni-
czych, handlowych i ogólnokształcą

Podania na kurs należy nadsyłać
poki adresem kierownictwa trzymie-

Wilnie, ul. Św. Jacka Nr. 2, do dnia
25 czerwca r. b.

Opłata za kurs wynosi zł. 50—
(Koszty mieszkania i utrzymania 'w
(Wilnie ok. 60.— zł. miesięcznie.

Kandydaci mogą ubiegać się w
odnośnych Izbach Rolniczych o; przy
znanie stypendium na kurs.

Ża oszczercze anonimy — więzienie
Rehabilitacja niesłusznie pokrzywdzonego
P. Bronisława Zarębska z N.-Wi-

leįki miała jakieś osobiste urazy: do
sierzanta Wiadysława Jocza, a nie
mogąc zaszkodzić mu bezpośrednio,
uciekia się do podłostki. Ponieważ
p. Jocz był szeiem Garnizonowej 1z-
by Chorych, a pozatem uprawiał pry
watną praktykę, jalko felczer ku cze
mu miał ckinośne uprawnienia, Za-
rębska postanowiła oczernić go wo-
bec władzy przełożonej. Sama będąc
mało piśmienną, ówiła. miesz-
ikańca N.-Wilejki Leona Cywińskie-
go, bezrobotnego, do napisania listu
aninimowego do M. S$. Wojsk., za-
rzucającego! p. Joczowi ni mniej ni
więcej, jak... okradanie powierzonej
mu apteki i handel narkotykami, po-
chodzącymi z tejże apteki.

Przeciwko p. Joczowi wdrożone

zostało dochodzenie służbowe, któ-
re wylkazało, że p. Jocz jest poza
wszelkim podejrzeniem, že nie bylo
majmniejszych śladów jakichkoliwiek
naciużyć, prócz tego cieszy się naj-
lepszą opinią,

W, tralkcie wiczorajszego przewo-
du sądowego zeznawał  funkcjona-
riusz żandarmerii, prowadzący; do-
chokzenie, które dało wynik pozy-
tywny dla p. Jocza oraz p. dr. major
Siedlecki, który wydał chlubną opi-
nię niesłusznie posądzonemu p. Jo-
czowi.

Wi wyniku procesu bezpośredni
autor anonimu — Leon Cywiński zo
stał skazany na 6 mies. więzienia.

Inspiratorkę i pośrednią autorkę
tegoż anonimu czeka nowy proces o
zniesławienie. (mik).

 

Zbrodniczy żyd aresztowany
na Sali

Mojżesz Łam, kuśnierz z zawo-
du, obrał sobie łatwy i intratny spo
sób zarobkowania: przyjmował od
klientów futra rzekomo do naprawy
lub przechowania na sezon letni i od
dawał je na! przechowanie do... lom-
bardu miejskiego. Uzyskane pod za-
staw futer pożyczki przywłaszczał
sobie, a kwity lombardowe, wysta-

URATOWAŁ KOLEGĘ
NIEŚWIEŻ. Podczas przejażdżki

łódką po jeziorze zamkowym księcia
Radziwiłła w Nieświeżu wpadł do
wody 10-letni Stefan Nurkiewicz, u-
czeń szkoły powszechnej, Na krzyk
tonącego pośpieszył na środek że-
ziorą będący w pobliżu 12-letni Je-
rzy Mielnik. Odważny chłopiec z
narażeniem własnego życia uchwy»
aka < za włosy i przypłynął z

 

sądowej
wione „na okaziciela" odsprzedawał
znajomym kuśnierzom, po raz drugi
uzyskując gotówkę,

W. ten sposób Łam ocyganił cały
szereg sób, między innymi urzęd-
niczkę pocztową z Wilna, p. Halinę
Brochocką, lekarza z Garwolina, dr.
Šwieckiego i t. d. Tego rodzaju ope-
racje Lama sięgają, w šwietle akt są
dowych, sumy ponad 3.000 zł.

pici słabej notorycznego urwisa i

pożeracza seirc, tym razem do то2-

zrównoważonej, pracowitej

panieniki, ktėra się jd.nak, zwalczo-

na uczuciem i uporem młodzieńca

"„zapomina“, milošė „od pierwszego

wejrzenia”, ma tle parafiańskich,

plotkarskich stosuneczków w zapad

iej górskiej mieścinie, jest wątkiem

i osnową sztuki, Interesująco zro-

bione choć nie nowe są chwyty, ja-
|kich się ima: uparty signor Carlo,

'aby zdobyć opancerzoną rozsąd-
kiem twierdzę dziewczęcego serca.

Na wzór pogodnych z niedawnej

przeszłości, amerykańskich filmów

ikończy ją happy end, gdyž sympa-
tyczna tarmaceutl ma być przez

uwodziciela przeastawiona hrabinie-

mamię a zatem 0 smutne kon-

selkwencje „złamanego życia” bez-

intenesownej ofiary szalonej nocy

możemy być spokojni Nie nowy

jest także pomysł ukrywania się pa-

nienki przed natarczywością męską,

pod szerokim kitlem, sowiemi oku-

larami i sztucznemi plamami na

liczkach, razi przydługi monolog

panienki, ale cóż ma robić gdy nie

ma się przed kim wywnętrzyć? Mi-

mo to Ikomedia ma właściwy sobie

wdzięk i świeżość. |
Wymaga też wdziękuod!pary wy

konawców postaci głównych. Pod

ltym względem p. Ściborowa prawie

|że sprostała zadaniu w roli Lucyny

|Bianchi. Co Hlo p. Ścibora, którego

|znamy jako zdolnego aktora, to za-

| grał hr. de Flavi zupełnie farsowo, z

|manierami sprytnego włamywacza

(autentycznych grywał p. Ścibor

zawsze ba! dobrze a hrabia jest

| poniekąd włamywaczem) brakło tyl-

ko temu młodzieńcowi wdzięku a

arystokracie rasy. k

| Pp. Puchniewska z dobrymi wa-

runkami ma wą Hersylię, Utnik —

(Hannibal, Detlkowski — Castelli re-
'prezentowali wścibskie i na liry

'chciwe małomiasteczkowe gronko.

, Najlepszy dowcip w sztuce to 0
królu włoskim i chusteczce do nosa.

| Dlaczego zmieniono tytuł sztuki?

i treści inkryminowanego artykułu!

i wydał wyrok, skazujący p. Mora-|

[is proc. mąkę żytnią:

2

— Sprostowanie. We wczoraj- Wincentego a Paulo, zonganozowa-
szym artylkuie prot. St. Cywińskiego łc dnia 1-go czerwca 1937 r. kwestę
p. t. Pasjonująca lektura, zdarzyty uliczną na rzecz Domu Starców przy.
się następujące omyki: Montherlant ul, lurgielkskiej 2. Przytutek ten ist
urodz. się w r. 18y0 (nie 1509] i ber- nieje od 1913 r. — Tam Stow. św.
bey dAurevilly — to jedno nazwi- Wincentego utrzymuje 45 kobiet sta
sko, nie zaś kiwa. rych, chorych i ułomnych. Przychód

WiADUMOŚCI KOŚCIELNE. 288 zł. Rozchód 6 zł. 40 gr. Netto—
— Uroczysta procesja naterenie 281 zł. i 60 gr.

Szpitala Wojskowego. We czwartek  — Loteria Fantowa. na rzecz Bi-
wieczorem  odlbyła się na terenie blicteki im. Tomasza Zana w Wilnie
Szpitala Wojskowego na Antokolu oabędzi się w dniu 5 i 7 czerwca br.
uroczysta prucesja z czterema e- Stoisko! z biletami przy Placu Orze-
wangeiiami. Celebrował ją J. E. ks. pzkowej. Zarząd Biblioteki zwraca
„Arcybiskup Ww asyście licznego du- się do ołiarnego społeczeństwa wi-
chowienstwa, W. procesji brały u- ieńskiego z gorącym apelem o popar
aziat tłumy, mieszkanców Antokola cie tej imprezy a tym samym zasile-
oraz liczna grupa chorych ze Dzpi- nie funduszów Biblioteki.
tata wojskowiego i Klinik uniwersy- SPRAWY KOBOTNICZE.
teckich. (m) |  — Ogólne zebranie Chrześcijań-

Z MIASTA. skiego źwiązku Zawodowego Szew-
— Towarzystwo Muzeum Ziemi ców Chaiupników odbędzie się w

organizuje w dniu 6 dzerwca caio- dn. 7 czerwca br. o godzinie 6-ej wie

dzienną wycieczkę geologiczną W czorem. Na porząciku dziennym spra

okckice Mina (Łysa Uóra, oraz wy organizacyjne, wybory nowego

Szeszkińskij. Wycieczka będzie: po- Zarządu Obecność ozłonków Ко-

przddzona wyikiadem doc. dr. Bro- nieczna i obowiązkowa.
mssiawa Halickiego p. t. „Krajobraz RÓŻNE.

|  — Żywot św. Teresy od D. Jezus.okolic Wilna i jego geneza'. }

Zbiórka w sai wyłkiadowej Za- Dnia 6.6. br. o godz. 19-ej w sali

kładu Muneralogji i Petrogratji U. S. Śniadeckich U.S.B. staraniem. O. OQ.

b. (Łakretowa 43), o godz, 5 m. 15 Karmelitów 13 i 24-g0 oddziału Pań

punktualnie, Przypuszczalny termin Mitosierazia św. Wancentego a Pa-

powrotu z wycieczki około godz. 17. ula zostaną wyšwietlone przezrocza
— Pielgrzymka wiosczan z nad p, t, „Żywot i cuda św. Teresy od D.

granicy sowieckiej. Wczoraj przy- Jezus” oraz koncert chóru „Alkord”

była do Wilna liczna pielgrzymka pod dyr. p. prof. J. Arcimowicza, Cał

wiościan z Mołodeczna. biorą w kowity dochód przeznacza się na

miej udział mie tylko moza oz ZE

miasteczka, ale rywnież i ludność skiej. Ceny biletów ad20 gr.

jz sąsiednich miasteczek iwsi. j KRONIKA POLICYJNA.

|żepn 'nroAqAzad od 'eyAziperij |  — Wymuszał pieniądze od handlarzy,
km orzpg 'Aueaq [e43sQ) Op 215 ®} Wczoraj zatrzymano niejakiego Łarskiego,

słuchała Mszy św. (m) trudniącego się wymuszaniem pieniędzy od

i MANDEL 1 PRZEMYSL. handlarzy koszykowych. Łarski groził ko-

— Maka pszenna i žytnia bielsza szykarzom, że zadenuncjonuje ich przed

| będzie kontiskowana. Na rynku wi- władzami za nielegalne uprawianie handlu.

leńskim znajduje się jeszcze w spo- Wczoraj zaczepił handlarza J. Klukow=

rych ilościach mąka pszenna i Żży- skiego, który nie dał się steroryzować i

tnia bielsza aniżeli przewidują to! oddał go w ręce policjanta. (h)

ograniczenia przemiałowe, które do- 5 A Pa oz
i puszczaj z zenną i iejaki Zygmuni ukliński on or!

CZ ip > ,48) przywłaszczył transport ziemniaków,

ma szkodę Tow. ogródków działkowych im.
Policja zarzą*

 
(W, razie stwierdzenia magazyno- na szkodę I ków

wania mąki bielszej towar będzię Żwirki i Wigury w Wilnie.

konfiskowany.  (h) dziła dochodzenie. (h)

Co można drukować?
interpretacja praw autorskich w Sądzie Okr.

W, grudniu ub, r. właściciel Pol- W-g twierdzenia poszkodowanego

skiej Składnicy Galanteryjnej p. oskarżeni powinni byli wiedzieć o

Franciszek Frliczka zamówił wylko- tym, że autorstwo kalendarzyka re-

nanie kalendarzyków reklamowych klamowego należy do p. Radziule-

u p. Radzilewicza. Ten ostatni ka- wicza i nie powinni byli drukować

lendarzyki te sporządził, zaopatru- drugiego nakładu na obstalunek p-

jąc je w treść, odpowiadającą po- Frliczki, tym bardziej, że pierwszy

trzebom reklamowym firmy.Zamó-|nalkład był zamówiony przez autora.

wienie zostało wykonane w ilości| Oskarżeni współwłaściciele dru-
3.000 egzemplarzy przezdrukarnię | karni pp.  Dołęgowski i Bałtrukie-

„Jutrzenka“ i dostarczone p. | wicz zasłaniali się tym motywem,

 

Friczce. że drukarnia nie jest związana oso-

Saji, biorąc pod uwagę, że oskar, Czwarta obecnie scena w Wilnie,
iżony już poprzednio odbył karę 1 licząc i rewiową, wobec tego, że
i pół roku więzienia za podobne scjany naszych teatrów nie trzesz-
sprawki, wymierzył mu teraz 2 i pół |czą w cyóle od naporu publiczności,
lata i polecił aresztowanie aNA nie ełniła się na premierze ko-
sali sądowej. 'medii Forzana. Dobrzeby zrobili pp.

Bezczelny, żydek w trakcie prze- $cjiborowie udając się z nią w ob-
wodu. sądowego zachowywał się z tu jązd, niewielki zespół i łatwe warun
petem, jednakmie uszła mu wina, kj techniczne sziuki przemawiają za

dy, po u wyroku, za” tem, A zeszłoroczny objazd udał im

Atoli je krótkiego cza-|bą zamawiającego, którego nazwi-

su ZE niedostateczny|sko wpisuje się do!księgi zamówień.

4 firmia Frliczka zamówiła w drukar-| Jeżeli druk w treści swej nie zawie-

ni dalsze 3.000 egz., który to obsta-|ra cech przestępstwa, wolno dru-

tał przez „Jutrzenkkę” wy-| karni wykonywać wszelkie  obsta-lunek został prz lunki z obowiązkiem tylko przedsta-ki ‚
сшча(/к‹?;опі na wokandzie  Sądu|wienia tych druków do cenzury

Okręgowego w Wilnie znalazł się|władz administracyjnych, W. danym

ciekawy proces: oto p. Radziulewicz|wypadku warunek ten był zacho-

zaskarżył współwłaścicieli drukarni|wany. S

„dutrzenka” o pogwałcenie art. 68,] Sąd skazał współwłaścicieli „Ju-  miast udać się do dom das u, po si
wał w asyście ido więzienia. (mik), | "oma Pilawa. 69 i 70 ustawy o prawie autorskiem. |trzonki na 100 zł. grzywny. (miłej
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Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po- |Ewa Bandrowska - Turska solistką kos- |botę dn. 56. i obejmuje utwory Szymanow.|

Bernardyńskim. Dzisiaj i jutro o godz. 6.15
po cenach zniżonych, powtórzenie komedii
p- t« „ZABIJĘ JĄ..." w premierowej obsa-

dzie zespołu z pp.: Wieczorkowską, Niedź

wiecką, Masłowską, Staszewskim, Dzwon-

kowskim i Mrożewskim.
Na jutrzejszym niedzielnym, popołud-

niowym przedstawieniu, po cenach propa-

śgandowych, powtórzenie sztuki „JUTRO
NIEDZIELA” z p. Staszewskim w roli gt.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 po cenach propagando-

«wych powtórzenie komedii „OD WIECZO-
RA DO PORANKA" z pp.: Ściborową i Ści
borem, wykonawcami popisowych głównych
ról.
— Teatr Muzyczny „Lutnia* „Trawia-

ta, Dziś drugi i ostatni występ znakomi-

tych solistów. opery Warszawskiej: Anieli

Szlemińskiej, Anatola Wrońskiego, Zenona

Dolnickiego w prześlicznej operze „TRA-
WIATA”, z

Zwiększona orkiestra pod batutą R.

Rubinszejna.
W. dzisiejszym przedstawieniu opero-

wym bierze udział świetna para baletowa

M. Martówna i J. Ciesielski.
Dziś kasa czynna od godz. 11 rano w

ciągu dnia całego.

Z za kotar studio

j certu wawelskiego. skiego, Szałowskiego, Ekiera, Morawskie-
| Wspanliale zapowiadający się koncert 'go i Żeleńskiego.
'na Wawelu dn. 8.6. o godz. 20.00 uświetni Festival wawelski będzie jedną z naj-
występ słynnej naszej śpiewaczki Ewy Ban wspanialszych uroczystości muzycznych Pol
„drowskiej - Turskiej. Znakomita artystka ski, to też nic dziwnego, że skupia na sobie

|witana zawsze entuzjastycznie nie tylko w uwagę całego społeczeństwa polskiego i naj

kraju lecz również we wszystkich krajach szerszych kół muzycznych zagranicy.

europejskich i pozaeuropejskich, wykona z
towarzyszeniem orkiestry symionicznej P.R. Samochód—limuzyna i 500 cennych nagród
pod dyr. M. Mierzejewskiego najpiękniejsze dla uczestników Wielkiego Letniego Kon-

arie z oper moniuszkowskich. Koncert tea, kursu Radiowego.
poświęcony w «całości dziełom Moniuszki! _ Abonenci Polskiego Radia, zarówno do
będzie jednocześnie uczczeniem 65-ej rocz tychczasowi jak i nowo zarejestrowani, w

nicy zgonu wielkiego twórcy narodowej 0- ciągu czerwca br. mogą zdobyć jedną z 500
pery polskiej. W koncercie tym wystąpią cennych magród w Wielkim Letnim Konkur
ponadto: Chór Polskiego Radia oraz dosko- sie Radiowym, jeżeli słuchać będą radia w
nali śpiewacy operowi: Aleksander Micha- m-cu czerwcu, lipcu i sierpniu. Wśród na-
łowski i Janusz Popławski. O niezwykłym gród znajduje się piękny samochód limuzy-

zainteresowaniu, jakie wzbudził wawelski na, wycieczki okrętowe zagranicą, 20 no-

wieczór Moniuszki świadczy fakt, że sze- woczesnych superheterodyn i innych odbior
reg rozgłośni niemieckich zapowiedziało ników radiowych, wycieczki do Paryża, wy
transmisję tego koncertu. Są to: Królewiec, cieczki samolotami, wycieczki krajowe tu-

Kolonia, Berlin i Kónigswusterhausen. Poza rystyczne, maszyny do szycia, kupony ubra
tym koncert wawelski z dn, 8.6. bierze do niowe, aparaty fotograficzne.
swego programu Łotwa. l Prawo udziału w konkursie — plebiscy

Koncert moniuszkowski będzie drugim cie ma każdy abonent Polskiego Radia,
z rzędu koncertem zorganizowanym na prze który, jak to już było powiedziane, będzie
pięknym dziedzińcu wawelskiego zamku. opłacał abonament radiowy przez | czer-

Pierwszy z tych koncertów odbędzie w so- wiec, lipiec i śierpień, oraz wypełni warun-

OOO II ISO OIS Ni konkursu, które w najbliszym czasie zo-

kurs szybowcowy;,
Kolejowe Koło Szybowcowe or-

ganizuje w czasie od 10 do 16 czerw-
ca 1937 r. teoretyczny Kurs Szybow|
cowy. O przyjęcie na ten Kurs ubie-

„staną ogłoszone w prasie i przez mikrofon.

1

wynosi 1 zł, a dla członków Kola Wilnianin w Poznaniu.

50 groszy. ‚ Dzisiaj w sobotę o godz. 12.15 red.

Zapisy przyjmuje Sekretariat Kio Jarosław Nieciecki wygłosi przed mikrofo-

а м gmachu Dyrekcji Kolejowej nem wileńskim interesującą pogadankę pt.

gać się mogą kandydaci obojga płci przy ul. Słowackiego Nr. 14 w godz. „Wilnianin w Poznaniu”, Prelegent będzie
posiadający ukończonych lat 16 i wy od 17 — 19 we wtorki — w poko- mówił o kulturalnych zdobyczach Poznania
kształcenie conamniej 7-mio klaso- ju Nr. 24, a w dnie pawszednie w o jego stałym szybkim rozwoju, jak również

wej szkoły powszechnej.
Opłata zasalinicza za cały kurs|

 

+ « Od dziś
Balkon 34 gr, Parter od 60 gr. na wszystkie seass2

Wspaniały p ogram:

SREBRNA.TORPED
yjpiokus

Komedia - farsa.
Poc>. o godz. 2ej

HELIOS |
na czele setek najpiękn. kobiet

'w komedii szalonych niespodzianek

2. Największa aktorka Ameryki

Bette Davis w filmie miłosnym g

1. Genialny komik,

MARS)
„Film-Rewelacj2
Oryginalny, emocjonujący film, w którym

 

dramat zwierząt. — Piękne zdjęcia dzikiej przyrody. — Nad program: Piękne dodatki
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AUTORYZOWANE
MIEJSCE SPRZEDAŻY

ZEGARKÓW.

)      
SREBRO

 

1 Ai EAOEK I
PRYWATNE GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE

im. KS. PIOT
Wilno, Ludwisarska 4 tel. 23-08 Е

Z prawamlŽgim. państw.
Przyjmuje wpisy uczniów do kl. I, II,
HI, oraz za zezwoleniem Kuratorium

do kl. IV. od dnia 1 VI do 15. Vł
Początek egzaminów od 17 Vi b. r,

NA A AOiA JO i O O AAI 2

Podwójny program przebojów.
2 filmy w jednym programie

„Grzesznik mimowoli“
Małżeństwo z pozoru"

Ekstrawagancje ameryk. mi iarderek. Nadprogram: Aktualia

Dzikie ścieżki

z:garek lub pierścionek

K. GORZUCHOWSKI

 

uwypukli najbardziej jaskrawe różnice mię-
dzy aaszym miastem, a Poznaniem,

|pokoju Nr. 15,

 

 

(ENY -ZNIŻONE
 

Hall! DziśTeatr Rewii Wes
ul. Ludwisarska 4

Najwyższy szczyt

 

| Giełda warszawska
! z dn. 4, VI, 87.

! | Dewizy:
! Berlin 212.51 211.67
i Gdańsk 100.20 99.80
i Rmsterd. 290.30 = 291.02
i Londyn 26.01 26.08
i N. J. czeki 528 529'|,
| Paryż 23.50 23.56

Praga 18.40 18.45

Akcje:
Bank Polski 101.25 —

Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 63.38
2 64.50

3 prec. konwersyjna 57.50 —
kolejowa — —
dolarowa 54.00 kupon 19.42
premj. dolarowa 38.25
stabiliz. 370.00 kupon 24.09
konsolid. 52.75 53.00

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

a
a
n

э
з
а
з
а

Giełda zbożow 0- towarowa

"I Iniarska w Wilnie
z dnia .4 VI. 87.

kości,za 100 kg.parytet Wilao,przy mor-
malej teryfie przewczowej (len za 1000 kg
f-co wag. st. zał.). Ziesziopłody—w ładun
kach wagonowych, mąka i otręby—w moiej
szych ilościach.

 W młotych:

Żyto Istand.666 61°) 24.24 — 2450
Żyto II stand. 670 g/l *) 23.50 — 24.00

Pozenica I stand. 730 $/1*) 3125 — 31.75
Pezenica II stan. 710 #/1°) 3050 — 31.00
Jecamiod I stand |

618/673 g! == =
Jęczmień 11 stand. 649 g/l — — =
Jęczmień II] stand.

6205 gl 20.75 — 21.45
Owies ! stand. 468 g/l 22.25 — 2275
OwiesIIstand.445gl 21.25 — 21.75

Sobota 5 VI. premiera wielziej rewii

oły wieczór
paoczis U KULCZYCKIEJ
 

techniki

i POKU s ŚwiatowidTE.

Prcz. o godz 2-eį :
Nowe pomysiy!

JOE BROWN =w adca humoru.

- Zegarki
Ostatnie dwa dni

 

PIES i KOŃ grają główne ra!e. — Prawdziwy

A MATURĘ
najiepszy upominek

KAROL JANKpoleca

ZAMKOWA 9

 

PLATERY

Oddziały: MICKIEWICZA 21
” NIEMIECKA 22

Ę Rok założenia 1826.

Mieszkania i pokoje
MIESZKANIE 5 pokoi, z wygodami, suche
i ciepłe do wynajęcia. Pańska 4 m. 3, oglą-
dać w godz. 1—3, 1058—2
MIESZKANIE parterowe, euche, słoneczne,
3 pokojowe, do wynajęcia od 10 czerwca.
Dowiedzieć się u właścicielki ul. Tomasza

RA SKARGI
Dia dorosłych od lat 18

do kl. I, Il nowego typu, oraz do kł. VIII
(typ Humanist. z oddziałem matemat.-

przyrod.)
Nau'a w g. od 16 m. 45 do 21 m. 15

 

SDAAAAAŁAAAAAAAADAŁAAAA = 2 s Zama 23-b m. 3. й
Kompletna wyprzedaż piaterów, krysztłaów i aiabastru || MIESZKANKO o. я

# 20 proc. rabatem tylko do 16 czerwca į ką ARNEmiała

Płyty gramofonowe. zaraz. Oferty pod „Mieszkanie”, 3

 

W. JUREWICZ

Poisais Kino | Dziś poraz pierwszywWilnie komedia reżyserii Karola Lamacza

„ROZWÓD Z PRZESZKODAMI"
w roi. . Аппу Ondra, Hans Soehnker I Adela Sandrock

Humor' Dowcip!
Nad program atrakcje

Temperament

 

„ZNĄĆ PANA PO ZEGARKU' — oto dzisiejsze przysłowie
modne precyz. gwarantowane
najlepszych firm peleca

Ad. Mickiewicza 4
Tei. 26-156 w wiinie

 

OIDACH
|.VARICOL

GĄSECKICGO
DO NANYCIA W KAIOEJ APTECE

 

OWSKI i SYN
FABRYKA SUKNA — BIELSKO

Poleca na sezon wioseano-letni swoje znakomite
wyroby sukienne na ubrania i palta męskie oraz

kostiumy, palta i suknie damskie

Telefony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826.

LETNISKO  NOWOWYBUDOWANE
| 02i3 pok. w Kolonii Magistrackiej do wy-
najęcia. Ul. Powiatowa po lewej stronie
szosy. K. Ambrożukowa. (3)

LETNISKO przy stacji kol. z utrzymaniem.
Las sosnowy. Od Wilna 40 minut koleją,
tudzież organizuje się komplet chłopców w
wieku 9—14 lat pod fachową opieką, oraz
w Druskienikach na Pogance pokoie z
utrzymaniem. Informacje: Wilno, Zawa!-
ma 1 m. i. (3)

Kupne | sprzedaż
SKLEP Z MIESZKANIEM wydzierżawię,

j|jewentualnie kupię domek w dzielnicy
chrześcij. w cenie od 5 do 7 tys. Pośredni-
ctwo wykluczone. Oferty do adm. „Dzi
Wil.“ pod Nr. 1046.

 

 

Ceny ma towar średniej handłowej ja: |

Polskie Radio Wilno
Sobota, da. 5 czerwca 1937 roku,

6.15: Pieśń poranna. Gimnastyka Płyty.
Dzien. por. Płyty. Audycja dla poborowych.
Płyty. 11.30: Audycja dla szkół, 11.57: Cza”

i hejnał. 12.03: Dziennik południowy. 12.15:
; Wilnanin w Poznaniu — felieton. 12.25“

, Orkiestra rozrywkowa. 14.00: Koncert ży-
j czeń. 15.00: Na zielonej arenie. „Człowiek

ji słońce" felieton. 15.10: Życie kulturaine
|minsta i prowincji 15.15: Audycja dla
į wszystkich „Ludzie samotni". 15.45: Wia-
! domošci gospodarcze. 16.00: Wesoła audy-

leja dla dzieci pt. „Kto zjadł placek?" 16.30
Koncert solistów z Bydgoszczy. 17.00: Me-

„lodie egzotyczne, 17.50: Toriowiska nad
| Wartą — pog. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej
„Bramy. 18,40: Wil. wiadom. sportowe.
j18.50: Pogadanka aktualna Ryszarda Wra.
igi. 19.00: „Latarnik“ audycja dla polaków
iza granicą. 19.35: Pogadanka aktuaina,
| 19.45: Wiadomości sportowe. 20.00: Kon.
jeert symfoniczny. 20.40: Dziennik wieczor-
łny. 21.45: Nowości literackie omówi Sta-
nisław Czosnowski. 22.00: Mozaika mu-

| zyczna 22.50: Ostatnie wiadomości, 23,00:

; Tańczymy.

{

!
|

į
| Gryka 610 g/l 2750 — 80
| Siemię lniase b. 90*/. f-ca
wag. stoo. sal == =

| Lentrzep. stand. Wolo-
| žymb. Isk.21650 Rab ОЛЕ
i Len „ stand. Horo-
dziej b.I sk. 216.50 — —
Len trsep. Miory b. SPK
sk. 216.50 ai —
Lea trzep etaad. Traby b,
I sk. 216.50 — — —

j Len czesany Horodziej b.
| Tek. 303.10 2080.00 — 2120.00
| Kądzie! Horodsiejska b. |
sk. 216.30 SEWER
Targaniec ASOC=
tymeat 70/30 1100.00 — 1140.00

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

MOTOR o silepół konia 385 obrotówna
minutę na stały prąd, mało używany do
sprzedania. Wilno, Mostowa 1. 3

DOM do sprzedania ul. Rossa Nr. 12 przy
moście. 1079(2)

SPRZEDAM folwark 123,5 h 16 km. od
Wilna, pięknie położony nad samą Wilią i
szosą. Wilno, ul. Połocka, d. Nr. 9, m. 9.

Nauka
INSTYTUT GERMANISTYKI
Zamkowa 10, m. 2. Kursy maturalne i koa-
kursowe. (15)

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

STUDENT U. S. B. przygotowuje jak rów-
mież udziela lekcji z zakresu gimnazjum a
wynikiem gwarantowanym — może być
za mieszkanie lub obiady — zgłoszenia do
aa pi „Dzien. Wil." pod. korepe-
tytor”.

| 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 chiubne
świadectwa. Kalwaryjska 65 (pralnia).

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

| no, ul. Wilkomierska 3 m. 8 vis 4 vis ko-
2 św. Rafała. —

į;KAWALER lat 25 poszukuje jakiejkolwiek
pracy fizycznej, znajduje się w krytycznym
położeniu, zgodzi się za minimalną opłatę
i życie, — Michał Matowicz w. Borcie gm.
i poczta Graużyszki, —3

PILNOWANIA MIESZKANIA, do dzieci,
lub do posługi przy małej rodzinie poszu-
kuje starsza osoba. Rekomend. b. dobre
Św. Jakubska 4—6. 1080(2)

BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo poleca
uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-

i chowawczynie, bony, pielęgniarki, kojo-
E z szyciem, gospodynie i kucharki, Ża-

 

 

pisy pracownic codziennie od 10—13 Mły-
mowa 2/9.

| GOSPODYNI - KUCHARKA starsza, zdol-
| na, świadectwa chlubne, do pojedyńczej o-
soby, lub do małej rodziny. Łaskawe oferty

| proszę skierować do Administracji „Dzien
jnika Wilejgskiego' pod „Gospodyni*. — (3)

 

 

& Wi: -MIESZKANIE 4 pokoje suche, ciepie z wy-

DH. „T. OD V NIEC I.Malickaį| sia «wosk sezon""5
POSZUKUJĘ mieszkania 2 lub 3 pokoje z.

Vilno, ul. Wielka 19 kuchnią z wygodami od zaraz. Zgłoszenia:|
YYYYYYYTYYTYTYWYTYYYYA ||Administracja „Dziennika Wileńskiego" +
T żęzj, |podaniem ceny, warunków i t. p. dla

ж LLLU |„Geww“. _ 1982—3

Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach, CZYTAJCIE Letniska

ischias i t.p. skutecznie działa nacieranie LETNISKOkołaWerek,przepięknamiej.
я SBE przepiękna miej-

Embeta-Stawolit“ Rej. ROZPOWSZECH |scowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki,
” Е №: 3° | NIAJCIE PRASĘ iódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja

Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO jstatkiem lub autobusem. Odjazd z pl.
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych NARODOWĄ | Orzeszkowej 20 min. z Wilna. ae się

: Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszez. aaa Ь jak3A A

      

  Zajączkowska. ODSTĄPIĘ SKLEP zmieszkaniem w b.| NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dobrym punkcie. Adres w Admin. „Dzien. dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
Wil" 1078—7 , na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.

DOM drewniany 6 mieszkaniowy z wygo-i osKia
Žan As Zwierzyńcu aStara A ph z b
265 zł, miesięcznie, sprzedam za zel.
Dowiedzieć się u S esciciela: lub ul. Toma- gu y

era Zana 23-bm,3.| |ZGUBIONE legit. Ubezp. S ołecznej w
SPRZEDAJĘ PARCELĘ 35 h, budynkimo*| Wilnie oraz kartę zasiłkową Wojew. Biu-

we, rzeka, jezioro, las sosnowy. Stacja kol. ra Funduszu Pracy wydane na imię Zofji
1 poczta 6 km. Warunki i oglądać na miej- Matyjasiak zam. obecnie Senatorska 7

scu. Stacja tasiły Las Rudnicki Pacyk Jan.i m. 3 — unieważnia się.

 

 

  
|--ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostewa 1, czynna ed godz, 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie uł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40.gr. Komunikaty zł. 1— ze mm. jednoszp., nekrelogi 40 gr, za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł, 0,25, Krenika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25'/+ drożej Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Adminietracja zastrzega

sobie prawe zmiany termiau druku egłesześ i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 2

Miydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 

IOAM

Drukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1.

 
 

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

 


