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Prenumerata

Opłata pocztowa uiszezona gotówką.

DZIENNI
Wilno, Wtorek 8 czerwca 1937 r.Rok XXI

  

  
Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na

10 czerwca o godz. 9 rano.

żona w smutku

  

Znamienne oświadczenie p. Jouhaux
Francja na drodze do „dyktatury proletariatu"

PARYŻ 7.6. Przemówienie p.
Jouhaux na uroczystościach frontu
ludowego w Clermdnt Ferrant wyy-
wołało ogromne poruszenie w ko-
łach politycznych nie tyllko ną pra-
wicy, lecz i wśród radylkałów. Prasa
opozycyjna wystąpiła w pcniedzia-
łek rano z solidarnym alarmem, za-

 

{

rzucając przewódcy Generalnej Kon| nas, że nie będą tolerować decyzji|Ski i Rumunii, przybywa
fekderacji Pracy, że dąży do obale-| parlamentu i wyników powszechne-| cjalny Pana Prezydenta
nia parlamentaryzmu i że chce mo-
bilizować masy przeciw Izbom usta
wodawczym, skoro stoi na stanowi-
sku, że rząd, mający za sobą popar-
cie związków zawodowych, będzie

Opatrzona SS. Sakramentami zasnęła w Panu dn. 7 czerwca 1937 r. wieku lat 49.

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Filareckiej 2 do kościoła św.
Bartłomieja nastąpi we środę dn. 9 czerwca o godz. 19 (7 wieczór).

O tych obrzędach powiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych  pogrą-

 

  
   cmentarzu Bernardyńskim we czwartek

    

 

  RODZINA

  

miał prawa przechodzić do porządku
nad obalającym go votum nieufności
Izby,

Nawet organ prawego skrzydła
radykałów, zbliżony do prezesa Her,
riot, „Ere Nouvelle“ zaniepokojony|
poważnie pisze: „wodzowie General
nej Konfederacji Pracy informują|

 
go głosowania i że nie. będą krępo-
wać się żadnymi instytucjami repu-
blikańskimi w swej rewolucyjnej
działalności. Oto ostrzeżenie dla re
publikanėw"'. |
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Panowie tryumfują!!!
bo noszą ubrania praktyczne, chłodzące w upałach, wykonane z czystego polskiego lnn
męski kostium lniany, starannie wykonany od zł. 28.—
płaszcze impregn., nieprzemak., różnych odcieni od zł. 23,—
koszule sportowe od zł. 3-—

wszystko w wielkim wyborze poleca

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul. Zamkowa 9, tel. 6-46.
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Dzień Polski w Rumunii
Przyjazd Pana Prezydenta R. P. de Bukaresztu

BUKARESZT 7.6. Na dworzec w
Mosagoja w oczekiwaniu na pociąg.
specialny, wiozący Pana Prezyden- |
ta В. Р., przybyli król Karol, książę ;
Michał, liczni dygnitarze państwo-|
wi, przedstawiciele korpusu dyplo-|
matycznego- : |

O gdiz. 16 na dworzec, przybra-|
ny bogato barwami narodowymi Pol |

12“spe-
Pi |

Pana Prezydenta wita król Ka-|
rol, a następnie książę Michał. Or:
kiestra gra polski hymn narodowy.;
Panu Prezydentowi zostają przedsta |
wieni premier Tatarescu, patriarcha

 

próby odbudowania konteoli nielnterwencji
BERLIN 7.6. Anglia zakomuniko

wała rządowi Rzeszy , stanowisko,
jakie zajmuje wobec sobotniej adpo-
wiedzi Berlina, na propozycje w
sprawie kontroli wybrzeża hiszpań-
skiego.

Oba rząjdy angielski jak i nie-
miecki zgodziły się zasadniczo na
wznowienie kontroli, zapewnienia
bezpieczeństwa okrętom kontrolują-
cym: oraz gwarancje obu stron wal-
czących w Hiszpanii dla marynarek
kontrolujących.

Odpowiedź angielska zmierzaza |
pewne do dalszego zasięgnięcia opi
nii w Berlinie w sprawie konsoltacji
komendantów jednostek kontrolują-
cych lub jak to życzy sobie Berlin
natychmiastowego zbiorowego dzia-
łania na wypadek ataku. Anglia i
Francja przeciwstawiać się mają na|
przyszłość represjom w rodzaju bom|
bardowania portu Almeria. Gotowe|

 
są jednak: uznać prawo zbiorowego|dza się wiadcimošė,
działania jednostek kontrolujących Otto Habsburg przebywa
bez uprzedniej konsultacji przeciw-|dni
ko ewentualnemu napastnikowi !

ESA LABAIME GPRMOSTSS

ŚLUB KS. WINDSORU

 

Młoda para w otoczeniu świadków w chwilę po ślubie,

NA FRONTACH HISZPANII NIC
NOWEGO

SEWILLA 7.6. Gen. Queipo de
Llano oświadczył, iż działania wojen
ne w dniu wczorajszym sprowadzały
się jedynie do zwylkłej strzelaniny z
wyjątkiem frontu Leon, gdzie nie-
przyjaciel podjął gwałtowny atak na |
Ubina. Został jednak odparty, P0z0- w niedzielę wieczorem parowiec | R. P,, król Karol, oraz książę Mi-
stawiając zabitych, jeńców i mate-'
riał wojenny. Co (się tyczy frontu:
biskajskiego, to, jak generał oświad
czył, szczyt Lemona jest całkowi.
w rękach powstańców. Wojska wzą-
dowe zajmowały w ciągu kilku go-
dzin tyliko jedno z. trzech stanowisk
w tym masywie górskim. W. dniu
wczorajszym zostały jednak stamtąd
wyparte i masyw jest całkowicie -
posiadaniu powstańców.

OTTO HABSBURG W. HISZPANII
SAN SEBASTIAN 7.6. Potwier-

że arcyksiąże
od kilku

w Hiszpanii nacjonalistycznej,
lecz incognito. Cesarzowa Zyta rów  

 

   

   

 

nież była w Hiszpanii, lecz jużode
jechała. Arcyksiąże Otto odwiedza|
codziennie swego wuja Gaetan de|
Bourbon Parma, rannego na froncie;
baskijskim i przebywającego  obec-|
nie w szpitalu San Ignacio.

UCHODŹCY Z BILBAO
LA ROCHELLE 7,6. Przybył tu|

 

„Habana, mając na pokładzie 4.202;
uchodźców z Bilbao, w tym 2337|
dzieci. |

ŹNIWIARKI |,
i kosiarki

oryg. szwedzkie

VIKING
najnowszych modeli z trybami
w  olliiwie, stalowym stołem

oraz części do nich

poleca
Centrala Sp. Roln.- Handl.
w Wilnie, ul. Mickiewicza 19.

Tel. 256.
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Kronika telegraficzna
— W związku z napięciem stosunków

między Rzeszą a Stolicą Apostolską, do

Rzymu przybędzie delegacja episkopatu

niemieckiego z arcybiskupem Kolonii kard,
Schulte na czele, którą przyjmie Papież i

kardynał podsekretarz stanu.
— W Londynie rozpoczął się międzyna

rodowy zjazd policyjno - kryminalistycznej
komisji pod przewodnictwem prezydenta|
policji w Wiedniu, selfretarza stanu dr.|

Skubia. i

— W północnej Francji w pobliżu Ar: |
ras 100 roboiników rolnych  sozpoczęto|

strajk i celem poparcia swych rządań ob- |

sadziło gmach miejscowego merostwa. , |

— Na Nowej Gwinei wybuchł wulian|
Rabaul. Około 500 osób jest zabitych, !

— W Chicago pomiędzy placówkami
strajkujących robotników a nie strajkujący|
ni doszło do strzelaniny, gdyż placówki nie|
chciały dopuścić nikogo do fabryk. !

— Do Białogrodu przybył minister spr
zagr. Rzeszy Neurath,
— Angielscy dostawcy filmów postano-

wili nie dopuścić do wyświetlania wAnglii |
filmu z uroczystości ślubnych ks, Windso-

ru. e

 

zaznaczył się nowymi

Miron Christea, marszałkowie Ave-,
resco i Presan, marszałkowie Sena-
tu i Izby poselskiej, członkowie rzą-
du, przedstawiciele korpusu dyplo-

Wokół pałacu zgromadziły się ty
siączne rzesze liudności. Dekoracja
placu była bardzo efektowna i arty-

matycznego oraz inni dygnitarze. ! зі_уі‚гш% S na "ae e
Burmistrz Bukaresztu Donescu; My zope „Gocgjea 070

wręcza Panu Prezydentowi chleb i|
sól, wygłaszając krótkie przemówie-|
niż powitalne w imieniu ludności sto;
cy, !

P. Prezydent R. Р., krół Karol |
ks. Michał przechodzą się następnie|
przed frontem kompanii honorowej|
1 p. p., która prezentuje broń,

4 Po wyjściu z dworca, Pan Prezy-;
dent i król Karol zajmują miejsce w |
otwartym . powozie, który: rusza |
przez ulice miasta, poprzedzany|
przez. szwadron honorowy gwardii. |

Wśród głośnych okrzyków ty-|
siącznych tłumów zgromadzonych;
na ulicach stolicy, wiwatujących na|
cześć Pana Prezydenta, wśród szpa-|
lerów wojsk prezentujących broń,|
Pan Prezydent R. P. i król Karol |

za pałacu zmwach polskich i rumuńskich,

U wrót pałacu królewskiego na- | polskie emblematy narodowe
! białe orły. :stępuje uroczyste powitanie Pana, Е

Рге&уііе›п&а ргие*ъ сркі‹і:іаіу gwardii.| Przybywającego PanaPrezydenta
Po godzinie 17-ej Pan Prezydent|przywitały wielotysięczne tłumy luć

| ności niemilknącmi okrzykami na Je

chał udali się na plac przed pała- | go cześć, Е
cem królewskim i zajęli miejsca na' Rozpoczęła się defilada oddzia-
honorowych trybunach obitych pur- łów wojska, która trwała półtorej
purą i złotem. godziny.

Katastrofy lotnicze w Anglii
LONDYN 7.6. Ubiegły weekend hrabstwie Kent. W: ciągu ostatnich

katastrofami| 10-ciu dni zginęło 25 lotników.
lotniczymi. W. Cumberland i West-|
moreland spadły dwa samoloty woj- | STRONNICTWO NARODOWE

skowe, pociągając za sobą śmierć| SEKCJA AKADEMICKA
czterech lotników. W: Hiwuch innych W środę dnia 9 b. m. o godz. 20:

katastrofach zginęło trzech  lotni- | w lokalu przy ul. Mostowej 1 — od-

ków wojskowych. Ponadto zginął | będzie się ostatnie przedwakacyjne

jeden lotnik cywilny, spadając z sa- | zebranie członków. я

molotem na cmentarz Bromley w Reierat wygłosi kol. S. Łochtin

PRZYJAŹŃ NIEMIECKO-WŁOSKA

SAB 4
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Pamietajcie o „Dniu Akademika" w dn

zadań wychowawczych,
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Pielgrzymka Móuczycielska no Jasną Górę
Odezwa profesorów szkół wyższych

Śladem, niezliczonych pielgrzy- współdziałaniu, bo wiara odpowia- dadzą temu wyraz przed majesta

mek, które od przeszio półtysiąca la nam na te najistotniejsze pyta- tem Królowej Korony Polsk
lat podążają ze wszystkich stron
maszej Ojczyzny do Cudownego
Obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej, coraz częściej całe stany i
zawody odrodzonej Rzeczypospoli-
tej gromadzą się na Jasnej Górze,
aby dać uroczysty wyraz swym prze
konaniom rejigijnym i zaczerpnąć w
tym świętym miejscu sił i iask uc
spełnienia swych zawodowych obo-
wiązików.

Dnia 24 dzerwca br. uczyni to
również  mauczycielstwo polskie.
Nauczyciele szkół powszechnych,
od ktorych przyszła ta piękna ш-
cjatywa oraz mauczycieie szkół
śreainich, którzy ją podjęli z ше-

mniejszym Zapaiem — będą stano-

wili, oczywiście, najliczniejszy, za-

stęp pielgrzymów. Ale nie może też

zabraknąć wśród nich  przeastawi-
<cieli szkół wyższych. Wychowanie
wszystkich stopni tworzy bowiem.

organiczną caiość, a jeśli zgodnie z

nauką Encylklik papieskich jego o-
środikiem i podstawą ma być wycho-

wanie religune oparte na odwiecz-

mych zasadach wiary i moralnosci
chrześcijańskiej, zasaay te muszą

przeniknąć wszystkie stopnie z naj-

wyższym akademickim wiącznie.

‚ Co więcej, grono nauczycielskie

szkół wyższych skupi się w Когпе]
madlitwie u stóp Matki Najświętszej

z prośbą o Jej zawsze skuteczne o-

rędownictwo u Chrystusa, by we

wspólności przekonań religijnych,

łączącej nas z młodzieżą czerpać na

dzieję rozwiązania  dotychczaso-

wych mas zagadnień, dając tym

przekonaniom pełny wyraz w życiu.

Poza tym na najwyższym stopniu

szkolnictwa nauczykcielstwo, obok
ma nie-

mniej doniosły obowiązek twórczej

pracy naukowej, bez której ciągłego

postępu także poziom średniego 1

powszechnego nauczania byłby po:

ważnie zagrożony. Wierzymy moc-

no, że nietylko niema sprzeczności

między nauką a wiarą, ale obie u-

zupełniają się wzajemnie w ścisłym
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Rowery Janus,
mecne, lekki

Radioodbiorni
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W; sądzie okręgawym w Brześciu

rozpocznie się w czwartek, 10 bm.,

pierwsza sprawa o rozruchybrze-

skie, Po niej nastąpi cały szereg in-
mych spraw»

Sądy grodzkie rozpatrują już 0-
becnie drobniejsze sprawy  związa-

ne z najściami antyżydowskimi.

Dnia 15 bm. w sądzie okręgo-

wym: odbędzie się rozprawa prze-

ciwko mordercy śp. st. wywiaaowcy

Kędziora. (Wi imieniu rodziny za-

mordowanego powództwo cywilne

wnosi mec. Kazimierz Kowalski z

Łodzi. Na ławie oskarżonych zasią-

dzie zarówno morderca śp. Kędzio-

ra, Ajzyk Szczerbkowski, jak i jego

ojciec.
Na dzień 17 bm. wyznaczona Z0-

stała w sądzie dkręgowym  rozpra-

wa większej grupy chrześcijan, o*

skarżonych 0. wystąpienia. antyžy-

dowskie, Między oskarżonymi znaj-

duje się również b. naczelnik wię-

zienia w Brześciu, ю.

Seria rozpraw „brzeski: bu-

Michał Girda
ilno, Zamkowa 20. Tel. 16-28] ':.

Akumulatory

w Brześciu przed sądem

Imia, wobec których nauka zawsze;
jstoi bezsilna. To też powszechne |
|dziś w nauce dążenie do syntezy |
„nie mcże się obejść bez tego świa”|
tła, które u nas w Polsce właśnie z;
Jasnej Góry  najobfitszym płynie |
strumieniem. |

Katolickie nauczycielstwo  pol-
slkie zespoli się duchowo w Często-|
chowie niezależnie od swej ži
leżności organizacyjnej od nieunik-
nionych różnic w poglądach  poli-|
|tycznych, społecznych i jakichkol-|

Iwiek. innych. į
Z garącym apelem do wzięcia Me

działu w tym hołdzie, składanym
Najświętszej Maryi Pannie, zwraca:|
my się do wszystkich profesorów,|

|docentów, aliiuniktów i asystentów |
maszych szkół wyższych, którzy się

lszczerze, otwarcie i bez zastrzeżeń

przyznają ido katolickiego  świato-

poglądu i chcą do niego dostosować
całe swe życie zarówno prywatne|

jak i publiczne. Niech jak najliczniej |

 

Towarzystwo _ Literackie im.

„Adama Mickiewicza we Lwowie

obchodziło dnia 5 i 6 czerwca we-

spół z Polskim Towarzystwem Hi-

storycznym uroczystość swego 50-

lecia.
Powstanie Towarzystwa (w r.

1886 we Lwowie z iniciatywy Józe-

fa Tretiaka i Wład. Bełzy) przypa-

da na okres szczególnie szczęśiiwy

dla rczwoju nauk w autonomicznej

b. Galicji i zarazem okres jednocze-

mia ludzi nauką się zajmujących w

różnych —oragnizacjach. Towarzy-

stwo Miklkiewiczowskie miało sku-

pić dookoła siebie miłośników i ba-

daczy twórczości _ Mickiewicza.

stworzyć nową ważną placówkęży-

cia umysłowego, ogłaszać czasopis- 
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dzi zrozumiałe zainteresowanie ze

względu na rozmiary spraw i na

ilość oskarżonych o udział w  zaj-

ściach.
 

k Sus

Šolarnia skėr surowych
GŁĘBOKIE. W. Głębokiem bawił;

przedstawiciel Centralnego Syndy-

katu Gospodarczego Rzemiosła Rze

źniczo - Wqaliniarskiego w Pozna-

niu w celu uruchomienia przy rzeź-

ni miejskiej sołarni skór surowych.

Akcję prowadzenia solarni  pow:e-

rzono miejscowemu cechowi rzeźni-

czo - wędliniarskiemu. Przedstawi-

ciel Syndykatu dokonał w rzeźni w

obecności wszystkich rzeźników m.

Głębokiego fachowego pokazuzdej-

mowania skór surowych.

iej!
Czesław Bialobrzeski, Kdwasd. Bulan-

da, Stanisław Brzozowski, Seweryn
Dziubałtowski, Stefan Dąbrowski, Jan

Dobrowolski, Ludwik Ehrlich, Stani-

sław Gołąb, Jan Gwiazdomorski, Oskar

Halecki, Bronisław Jankowski, J. Ja-|
rzębski, Stanisław Kasznica, Włodzi-

mierz Koskowski, Stanisław Kutrzeba,

Kazimierz Władysław  Kumaniecki,
Zygmunt Lisowski, Maksymilian Mata-
kiewicz, Stełan Moszczeński, Zygmunt
Markowski, Alfred Ohanowicz, Anioni

Ponikowski, Andrzej Przenicki, Ludwik

Piotrowicz, Roman Rencki, Piotr Rytet,
Jan  Rostafiński, Jerzy Smoleński,
Maria Sankowska, Witold Staniszkis,

Władysław Tatarkiewicz, Karol Tichy,

Karol Wątorek, Kasper Weigel, Boh-
dan Winiarski, Aleksander  Wielhor-

ski, Władysław Wolter, Adam Votuie-

ni, Kazimierz Zipser, Fryderyk Zoll.
Marian Zdziechowski.

Kraków, Lublin, Lwów, Poznań,

Warszawa, Wilna.
Maj, 1937 roku.

moj specjalnie naukowemu poznaniu
poety poświęcone, Pamiętnik Tow.
Literackiego, im. Ad. Mickiewicza
(wyszło w l, 1887—1898 sześć rocz-
ników) wydawać pierwszą edycię
naukową dzieł poety, zebrać pierw-
szą „Bibliotekę Mickiewiczowuką“.
Przez lat 15 było to naprawdę Mic-
kiewiczowskie Towarzystwo: cokol-
wiek bciwiem przedsiębrano, wszyst-
ko się łączyło i wiązało z osobą Miz
kieiwicza, cały Pamiętnik jemu był
poświęcony, a członkowie wydziatu
byli zespołem znawców i badaczy
poety. Wśród nich też zrodziła się
myśl pomnika:poety we Lwowie.
|lowarzystwem kierował prof. Ro-
man Pilat, pionier prawdziwie na-
ukowego badania literatury, twórca
„Kilatowskiej szkoły', wychowawca
kiiku dziesiątków badaczy. Niektó-
czy z nich byli najbliższymi współ-
pracownikami «w _ Towarzystwie,
przede wszystkim Wilhelm  Bruch-
nalski, który jedyny przeżył w. nim
bezmała 50 lat pracy. Wład. Bełza,
poeta, zbieracz pamiątek po Mic-
Ikiewiczu, Franc. Konarski, literat-
pedagog co najbardziej zmierzał do
stworzenia Bibliateki Mickiewiczow
skiej, Ludwik Finkel, Z. Hordyński,

   

| LWÓW. 7.6. Dziś rano rozpoczął
j|się we Lwowie przed sądem przy-
sięgłych proces przeciw 15 obywate
lom polskim narodowości ukraiń-
skiej, oskarżcnym o zbrodnie z art.
97 par. 1 K. K., o przynależność do
organizacji ukraińskich macjonali-

| stów, dążącej do oderwania od pań-
stwa polskiego obszarów  wchodzą-
cych w jego skład zbrojną ręką. Dwu'
oskarżonych stoi ponadto pod zarzu
tem organizowania i usiłowania prze
prowadzenia zamachu na życie in:
nych członków tej organizacji:

Trybunałowi przewodniczy 5. $.
O. Dysiewicz, osikarża prok. Łaszkie
wicz. Po otwarciu rozprawy i wylo-
sowaniu sędziów przysięgłych odczy
"tano akt oskarżenia.

| Akt oskarżenia maluje tło, na
którym po procesie o zabójstwo
"min. Pierackiego i po aresztowaniu|
członków „Prowidu Krajowego" O.
U. N. rozegrała się walka o kieru-
,nek, w jakim ma pójść organizacja.

Wytworzyła się (grupa pod nazwą

Aiiiiii iiii iiii

Jubileusz 50-1zcia Todarzystoa Liierackiedo
im. Adama Mickiewicza we Lwowie

A. Zipper, B. Czarnik, F. Krcek, H.
Kopis, E. Porębowicz, K. Wojcie-
chowski, i niedługo potem najbar-
dziej wśród: nich zasłużony dla To-
warzystwa Bron. Gubrynowicz —
oto grono głównych pracowników
w XIX w.
Od roku 1901 Towarzystwo zmie-

niło swój charakter i przestało byc
Mickiewiczowskim. Zadaniem stało
się popieranie wszystkich  umiejęt-
mych badań literackich, budzenie
|zamiłowań do literatury polskiej,
|naukowe pogłębianie jej znajomo-
Jści. Celem tym służą literackie zja-
zdy naukowe i uroczystości.

W. wolnym państwie polskim To-
warzystwo najpierw pod prezesurą
Wilhelma  Bruchnalskiego (1918—
1934), potem pod prezesurą Juliusza
Kleinera rozszerza działalność na
cały teren Rzeczypospolitej. Po-
wstaje! nawe wydawnictwo _mono-
grafii i studiów, „Biblioteka Pamięt-
mika Literackiego, ogłaszana stara-
|niem oddziału _ Warszawskiego.
Wspólnie z Zaktadem Narodowym
im. Ossolińskich zorganizowany zo-
staje we Lwowie w roku 1935 ogól-
„nopolski Zjazd naukowy im. Kra-
' sickiego.
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Pod ochroną policji
odbywają się poszukiwania SKarbu

Mieszkańcy okolic -Modlina po-
ruzseni są wieścią o poszukiwaniach
skarbca twierdzy modlińskiej, zako-
panego przez wojska rosyjskie, Kil-

kudziesięciu robotników poki ochro-
ną policji i za zezwoleniem okręgo-
wej Izby Skarbowej
od paru dni pracuje gorączkowo
przekopując tereny w pobliżu Modli

na, w majątku Gałachy, należącym

do p. Mieczysława Kowalewskiego.

Tajemnica zakopanego skarbu

wydała: się w. niezwyłkłych. okkolicz-

nościaich dopiero w ostatnich dniach

Płk. w st. sp. Malinowski z Warsza”

wy, bawiąc się w Remebrtowie, po-

słyszał przypadkowo rozmowę kil-

ku robotników, z których jeden opo

wiadał historię skarbu, zakopanego

przez cofające się wojsko rosyjskie

w r. 1916 pod Modlinem.

Tajemnicę znało trzech żołnierzy

Polaków. Jeden z nich zginął pol-

czas walk, drugi zmarł przed kilku

laty. Plan miejsca ukrykia skarbu do

stał się wówczas do rąk trzeciego--

mieszkańca Łodzi. Zmarł on przed

miesiącem, pozostawiając plan žo-

nie.
Dotychczasowi posiadacze planu

nie czynili żadnych poszukiwań,
| głyż nie mieli na to pieniędzy.

Pik. Malinowski zainteresował

się nieprawdopodobną historią. O- 
Będzie to pierwsza na Kresach

solarnia skór uruchomiona z ramie*

nia Centralnego Syndykatu Gospo-

darozėgo-

i |
!

trzymawszy! od robotników adres

żon: a. b. żołnierza, udał się

do Łodzi. Plan istniał rzeczywiście.

Skarb, składający się z dwu wiel-

kieh workėw srebra i ogromnej

w Warszawie,

skrzyni złotych rubli, wartości wie-
lu setek tysięcy złotych. — zakopa-
no w maj. Gatachy pod Modlinem w
promieniu 50 metrów od starej stud-

(ni.
'podawal.
‚ — Ра Malinowski udał się do wła-
ściciela majątku p. Kowalewskiego,
proponując mu wspólne poszukiwa-
nie skarbu. Zwrócono się do okrę-

'gowej lzby Skarbowej, która udzie-
'liła zezwolenia na poszukiwanie pod
|warunkiem, iż w razie odnalezienia

| dkarbu połowa jego wartości przy-

padnie na rzecz Państwa. Pp. Kowa-
lewski i Malinowski zaangażowaliro

botników, którzy przystąpili do
przekopywania terenu. Na razie jed-

nalk „mitycznego” skarbu nie odna-
leziono.

Na miejscu poszukiwań  groma-
dzą się tłumy ludności, wdbec cze-
go lila utrzymania porządku wysła-

no „poszukiwaczom skarbów" spe-
cjalną asystę z posterunku policyj-
nego w Zakroczymiu.

EPEE

Słońce, powletr

 

     

   

bliższych szczegółów pian nie |

w kostlumie kąpielowym | spodenkach plaże

szlafroczku jedwabnym malewanym od zł.

Kapsiuszu iub „amerykance” |. pantofelkach
kupionychw firmie

J. KŁODECKI *
A A d A AO A

Nowy proces U. 0. N.
m. in. o zabójstwo 3 osób

„Zow”, która chciała podtrzymać
akcję terorystyczną i politykę „per
manentnej rewolucji" w stosunku do
państwa polskiego, Grupę tę stwo-
rzył i przawodzii jej niejaki Michał
Kobacz, zaś jego prawę ręką była
Maria Kowalukówna. Kopacz usiło-
wał zgromadzić koto siebie pewną i-
lość ludzi pewnych i z ich pomocą
zreorganizować U. U. N. Tymczasem
ludzie, iktórzy koło niego skupili się,
byli w kontakcie z wiaściwymi wła
dzami O.U.N. i donosili o każdym

| posunięciu Kopacza.
|  O0.U.N., obawiając się rozłamu
'w organizacji, postanowiła usunąć
, Kopacza i Kawalukównę, oraz przy
| jaciela i pomocnika Kopacza Juliana
{ bmyterkę. Kopacz i Kowalukówna
zostali zastrzeieni pod Lwowem. Ža
mach na Dmyterkę nie powiódł się,
iten bowiem w towarzystwie domow
ników rozbrolł napastników i następ
nie puścił ich wolno, zawiadamiając
policję, że uciekli bez jego woli przez
okno chaty, w której zostali zam-
knięci.

Na tle rozgrywek  politycznyca
wejwnątrz О. U. N. zamordowany
został Metnyk przez O.U.N. w trzy
miesiące po zamordowaniu Kopacza

i Kowalukówny.
MW, toku dochodzeń nad tymi za-

bójstwami aresztowano . Włodzimie-
rza Goretę, którego zeznania oświe-
tliły tło i genezę morderstw. Goreta

| jednak mimo poważnych poszlak wy
i pierał się bezpośredniego udziału w
zabójstwach. /marł on następnie w
szpitalu na gruźlicę. Zeznania jego
przyczyniły się jednak do ujęcia kil-
ku innych członków O.U.N., zamie-
szanych w sprawę zamordowania
Kopacza i Kawalukówny, m. in, Pa-
wła i Iwana Mercałów, którzy w

śledztwie początkowym przyznali
się do uczestniczenia w zamachach,

później jednak odwołali i cofnęli
swoje zeznania.

Sledztwo, stwierdziwszy liczne
kontakty organizacyjne / między:
członkami O. U. N., dało podstawę
do aresztowania jeszcze kilku in-
nych osobników, z których niejaki

Kość Berezciwski zdaje: się był jed-

nym z kierowników nowego „Pro-

widu O. U. N, po aresztowaniu
dawnych przywódców i po usunięciu.
się z organizacji innych.

Ostatecznie ma ławie oskarżo-
nych zasiada 15 osób.

Do rozprawy, która potrwa kilka
naście dni, wezwano 71 świadków.

Skazanie
Romana Biernackiego

działacza ZŻŹ
W. dniu wczorajszym Wileński

Sąd Apelacyjny rozpoznawał врга-

wę Romana Biernackiego, skazane-

go przez Sąd Okręgowy za szereg

| przestępstw na 8 lat więzienia i do-

'żywotnie umieszczenie w zakładzie
| dla niepoprawnych przestępców w

Koronowie.
| Sąd Apelacyiny zmienił wyrok
| I-ej instancji w p/zedmiocie wymia-

| ru kary więzienia, zamieniając mu

| tę karę do lat 5-ciu, zatwierdził na-

| tomiast tenże wyrok w części, do-

tyczącej osadzenia w Koronowie:

W; motywach wyroku Sąd Apela-

| cyjny: zaznaczył, że Biernacki prze-

AŻ cechy przestępcy zawodowe-

go i jako taki, powinien być izolo-

| wany od społeczeństwa. (mik)

Wystawa szkolnych
kas P. K. 0.

P.K.O. Oddział w Wilnie: oraz In

spektor Szkolny w Nowogródku or-

ganizują Wystawę Szkolnych _Kas

Oszczędności, opartych 0 P.K.O.

Otwarcie Wystawy: w dniu 13 bm.

w Nowogródku.
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POTRÓJNA PRÓBA
SAMORZĄDU STOLICY

' Aby ulżyć sumieniom sejmowych |

samorządowców i „działaczy społecz-

nych”, głosujących za przedłużeniem

rządów komisarskich na warszaw-

skim ratuszu, zapowiedział p. pre-

gmier Składkowski przeprowadzenie

wyborów do rady miejskiej stolicy.

Dobrze się stało, że „miarodajny

gzynnik” przerwał milczenię w tej

sprawie, bo nareszcie dowiedzieliś-

my się, co rząd zamierza zrobić z 3a-

morządem Warszawy. Na oko о-

Gwiadczenie premiera wygląda na
sukces samorządu, ale bliższe zba-

danie tego oświadczenia — nawet

bez mikroskopu opozycyjnego—pro-

wadzi do niepocieszających wnio-

sków.

Powiedział p. premier tak:

„Proponuję Wysokiej Izbie bez ob-
wijania w bawełnę: uczciwe wybory

do samorządu Warszawy na zasadzie

nowej ordynacji wyborczej, przedło-

żonej w jesieni w warunkach usta-

lonego bezpieczeństwa i względnego
dobrobytu, a bez domieszek poli-
tycznych. Proszę, ażeby Wysoka "z-

ba w tym mi pomogła”.

„Wysoka Izba” przyjęła te słowa
hucznymi oklaskami, po czym prze-

chodząc do porządku nad mocno

krytycznym w stosunku do rządów

p. Starzyńskiego przemówieniem po-

sła dr. Ducha, przedłużyła te rządy
jeszcze o rok, czyli w sumie na 4

lata. ,

Może społeczeństwo stolicy poge-

dziłoby się z takim załatwieniem
sprawy, gdyby oświadczenie p. pre-

miera nie zawierało całego skompi:-
kowanego politycznie i trudnego do
pokonania systemu przeszkód na

drodze do wyborów.
Ten system składa się z trzech

warunków, którymi są: 1) ustalone

bezpieczeństwo, 2) względny dobro-

byt i 3) apolityczność wyborów. Z

zacytowanego wyżej dosłownie

tekstu oświadczenia p. premiera nie
wiadomo, czy te warunki odnoszą się

do ordynacji, czy do samych wyborów.

Przyjmujemy drugą ewentualność,

korzystniejszą dla samorządu i auto-

ra oświadczenia. Bo gdyby samo

zgłoszenie do sejmu propjektu ordy-

nacji było zależne od współistnienia

trzech tak trudnych warunków, to

„ma jesieni” . projekt mógłby nie
wpłynąć, a na wiosnę przyszłoby... no

we przedłużenie rządów komisar-

skich, :
Przejdźmy po kolei warunki p.

premiera.

Mówił on sam o poprawie stanu

bezpieczeństwa, wykazując, że za je-

go rządów akcja wywrotowa komu-
nistów została ukrócona. Idzie zatem
tylko o ustalenie osiągniętych

rezultatów. Obecna sytuacja będzie
oczywiście zależna od rządu.

A teraz dobrobyt. Ma on być
względny, przez co rozumiemy

poprawę gospodarczą, wyrażającą

się przede wszystkim spadkiem il>-

%с! bezrobotnych. W jesieni i w zi-
mie, kiedy sejm miałby obradować

nad ordynacją, nie będzie spadku, a-
le wzrost bezrobocia, A ponieważ

rządy komisarskie mają trwać do

października 1938 r., to stąd wyni-
ka, że wybory powinnyby się odbyć
przed upływem tego terminu, czyli

w lecie lub wczesną jesienią. A czy

wtedy będzie dobrobyt — choćby
względny? Daj to Boże, ale tu będzie
mieć głos obok rządu także kn

niunktura, Więc los samorządu war-

szawskiego zależy od falowania ko-
niunktury gospodarczej. A to ka-
pryśna pani.

Wreszcie przychodzą „do mie a z.
ki polityczne”.

Niezupełnie dobrze rozumiemy, co
to wyrażenie znaczy. Każde wybo”
ry, wszędzie i zawsze, nawet za о-

becnego reżimu ,mają i muszą mieć

charakter polityczny. Że tak jest 1 w
samorządzie, tego dowodem są o-
statnie wybory łódzkie. Nawet tam,

gdzie mogłoby się odbyć bez „do-
mieszek politycznych", gdzie obóz
sanacyjny włada niepodzielnie —

przylaczamy tylko dwa przykłady:

.
.
°

 

Trzy korespondencje P. Tomskiego,
zamieszczone w „W. D. N.', a po-
święcone „ostatnim posunięciomwo -
bec Litwinów", wywołały w kołach
polskich na Wileńszczyźnie duże wra
żenie. Gdzie niegdzie jednak, jak np.
w niektórych p!acówkach oficerskich
K. O.P., interpretowana je jako pro
litewskie, jako chęć utrzymania przez
Polskę i Polaków stanu dotychczaso-
wegoi taktyki dotychczasowej. Z tych
sfer otrzymałem też dłuższą odpo-
wiedź p. Tomskiemu z prośbą o po-
średnictwo i o otwarcie dyskusji na
łamach „W. D. N." na temat „Polacy
1 Litwini”.

Informator mój powiada:
„Trzeba być dłużej w terenie po-

granicznym, aby się w nim zoriento-
wać, Gdy tu przybyłem, a przybyłem
dość dawno, stwierdziłem, że władze
polskie wyraźnie popierały litewskie
organizacje. ' Inaczej nie mogłoby
powstać kilkaset szkół, czytelń, do-
mów ludowych i t. d. Inaczej domy,
często gminne i gromadzkie, często
dworskie i polskie, nie mogłyby być
oddane na pomieszczenie litewskich
szkół, czytelń i ochronek, Władze pol
skie jeszcze i dziś dożywiają na po-
graniczu setki dzieci nie tylko pol -
skich, ale i litewskich.
Czy władze polskie wiedziały, skąd

organizacje litewskie biorą na to wszy
stko pieniądze? Chyba wiedziały. Nie
były to pieniądze biednej miejscowej
łudności litewskiej, Dlaczego władze
polskie przez szereg lat stan ten tole
rowały, nie wiem i dochodzić nie chcę.
Jestem wojskowym, unikam dyskusji
na tematy polityczne. Ale skutki wi -
dzę tu, na miejscu, codziennie, Lud -
ność litewska nauczyła się już cho-
dzić nam, Polakom, po głowach! Tyle
lat wszystko jej było wolno! Trzeba
wręcz powiedzieć, że znaczna część  

rz

0 stosunek do Litwy i Litwinów
młodego pokolenia, wychowanego
przez litewskie szkoły w Polsce nie-
podległej, służy celom antypo!skim.
Owe zrywanie wiech granicznych poł
skich jest tylko jednym z wielu epi-
zodów. Kilkanaście lat polskiej po-
błażliwości na wszelkie objawy litew
skiej propagandy zmieniło nastroje i
charakter spokojnej niegdyś ludnoś-
ci litewskiej, Dziś jest inaczej. Muszę
stwierdzić, iż działacze litewscy od
dłuższego czasu pchają l"d::ość w ob
jęcia komunizmu. Komuniści rozsze-
rzyli tu znacznie sw.je wpływy. Dwa
ruchy antypolskie; litewski i komuni-
styczny nie mogą być tolerowane ni-
gdzie, a tu na pograniczu szczególnie.
Zbyt wielkie inte'esy polskie wcho-
dzą tu w grę.

Na tym podłożu wytworzyła się
wśród nas, Polaków, tu stojących na
straży polskich granic, atmosfera u-
krócenia agitacji antypolskiei i pod -
niesienia ducha polskiej ludności.
Zbieramy dobrowolne składki, budu-
jemy szkoły, zakładamy czytelnie,
sprowadzamy aparaty radiowe. Zbli-
żamy się do polskiego miejszowego lu
du i cieszymy się rosnącym do nas
zaufaniem. Nie przeczę, przyjęliśmy
zamknięcie wielu wylęgarni nienawiś-
ci do Polski, za obce pieniądze pro-
wadzonych, z ulgą.

Nikt z nas nie zamierza szykano -
wać chłopa litewskiego za to, że jest
Litwinem. Obce są nam wszelkie pod
stępy. Ale witamy przepędzanie agi-
łatorów i litewskich i bolszewickich
życzliwie; silną rękę i sprawiedliwą
rękę polską trzeba tu pokazać — a
nie tylko pokazać, ale i stale utrzy -
mać,

Dotychczas było inaczej i było źle.
Daliśmy Litwinom kilkanaście lat
czasu na wychowywanie młodego po
kolenia w nienawiści wszystkiego, co  

polskie. Czas był najwyższy z tym sta
nem skończyć, I dobrze, że skończo -
no“, 4
Pomijam w powyžszym streszcze-

niu wiele wycieczek polemicznych z
p. Tomskim i opuszczam szczegóły.
Porównajmy teraz korespondencje

Tomskiego i polemiczne wywody
mieszkańca pasa granicznego — a zó-
baczymy, że w gruncie rzeczy obaj
idą do jednego celu. Obaj uważają Li-
tewski Komitet Narodowy w Wilnie
za agenturę rządu litewskiego w Pol-
sce, obaj twierdzą, że polityka polska
wobec Litwinów w Polsce w latach
dawniejszych była fałszywą. Różnice
występują dopiero przy formach likwi
dowania przeszłości. Mój inforator
nie wchodzi o to, jak się to odbywa,
on chce mieć porządek u dołu, w te-
renie. P. Tomski widzi pomyłki i fał-
szywe kroki władz. A władza, deza-
wuowana przez wyroki sądowe, traci
na powadze. Zgodzimy się więc wszy-
scy, iż likwidując złą przeszłość, trze
ba to robić tak, aby autorytet władz i
państwa podnieść — a nie narazić na
szwank i nienawiść!

I wszyscy zgodzimy się na to: obec
ny stan „pokoju — wojny" między
Litwą i Polską wiecznie trwać nie mo
że. Stanowi on dla nas niebezpieczeń
stwo na przyszłość. Stanowi on dla
polskiej ludności na Litwie okres ni-
szczenia jej podstaw bytu. Trzeba, a-
by Polska miała wyraźny program w
tej sprawie, "

I wszyscy godzimy się na to, že po-
pieranie polskiej kultury na pograni-
czu i tępienie wrogich nam ruchów
jest obowiązkiem wszystkich: tak
władz, jak i obywateli,

Ofiarność K. O. P. na tym terenie
uznajemy wszyscy.

M. N.

 

Cielec złoty
Takie czasy nastały, że człowiek za

czyna się prawie cieszyć z tego, iż nie
posiada kapitałów. Cóż bowiem z ni-
mi począć, jak je ustrzec przed zagła-
dą? Trzymać w gotówce, to się zde-
waluują, nabyć gwarantowane papie-
ry, to już na nie czyha. konwersja,
dać na dobrą hypotekę, to je dosięg-
nie moratorium i oddłużenie. Zmarły
niedawno znakomity polityczny pisarz
francuski Jacques Bainville, dobry
znawca spraw gospodarczych, radził
swym ziomkom, aby wobec tych
wszystkich trudności nawrócili do me
tod dawnych: niech kupią złoto, u-
mieszczą je w solidnym garnku i za -
kopią w dobrze oznaczonym miejscu
w ogrodzie, pod gruszką. Na będą
mieli wprawdzie przy tym sposobie
dochodu, ale przynajmniej uratują
„substancję”, Za radą tą poszło wie-
lu na całym świecie tylkó z pewną róż
nicą, że większość zamiast tradycyjne
go garnka uciekła się do mniej pewnej
skrytki bankowej.
Ale oto i ta ostatnia nadzieja, zło-

to, zaczyna zawodzić, Na głównym
rynku tego metalu, w Londynie, zapa-
nowało od pewnego czasu zaniepoko-
jenie i zamieszanie — złoto spada w
ceniel Jak doszło do tej katastrofy?
Przyczyna leży w najbardziej chwa

lonej, mistrzowskiej operacji finanso
wej i gospodarczej, jaką była dewalu-
acja funta angielskiego. Uznana ona
została za mistrzowską, gdyż prze-
prowadzona była w tak dobrze wybra
nym momencie i tak zręcznie, że nie  

pociągnęła za sobą prawie żadnej ob-
niżki kupczej siły zdewaluowanego
funta i w ten sposób zarówno pań-
stwo, jak i gospodarstwo prywatne
mogło wykorzystać wszystkie dobre
strony dewaluacji, nie ponosząc ujem
nych skutków, Ale wskutek zmniej -
szenia złotej wartości funta cena zło-
ta w funtach gwałtownie podskoczy -
ła: przed dewaluacją uncja złota (oko
ło 30 gramów) kosztowała okrągło 85
szylinśów, po tej operacji zaś cena
wzrosła do 146 szylingów. Otworzyło
to znakomite widoki producentom zł
ta, którzy też nie mieszkając zabrali
się żwawo do pracy. Kopalnie w po -
łudniowej Afryce, skąd świat czerpie
największą część złota, zostały rozbu
dowane, zaczęto eksploatować pokład
kwarcytów na niesłychanej dotych-

czas głębokości trzech i pół kilome -

tra; nowa cena pokrywała z nadwyż-
ką największe nawet koszty wydoby-
cia. Za tym przykładem poszły inne
kopalnie i w rezultacie wydobycie
złota wzrosło z okrągło 22 milionów
uncji w r. 1931 do 35 milionów w r.

1936, a więc więcej niż o 50 proc. Po

nieważ jednak złoto traktować trzeba

głównie jako podstawę monetarną,

więc wobec zdewaluowania w tym cza

sie głównych walut światowych, zło-

to to mogło służyć za pokrycie trzy-

krotnie wyższej niż dotychczas emisji

banknotów. Naturalnie tak znaczna

podwyżka podaży złota na rynku po-

winna była wywołać spadek jego ce-

ny, a jeżeli skutek ten okazuje się do

METIDAEISS

organizacji
„Przyjaciół Wielkiej Warszawy, —
wybory odbywają się pod polityczny”

mi hasłami. Próbował „odpolitycz-

nić" wybory samorządowe p. Sta-
wek, ale mu się to nie udało, bo nie

mogło się udać. Jakżeż tedy chce u-
sunąć „domieszki“ gen. Składkow-
ski?
Odpowiedź na to pytanie dał w

Komisji administracyjnej sejmu za-
stępca gen. Składkowskiego na „od-

cinku' samorządowym p. wicemini-

ster Korsak. Broniąc przedłużenia
rządów komisarskich, powiedział on,

że obecnie nie powinno się przepro-

wadzać wyborów, ponieważ spote-
czeństwo jest „rozproszkowane“, a-

le dodał, že narastają nowe „war:
tości”.
Oświadczenie zupełnie zrozumiałe.

Cały sens tego oświadczenia da się
zamknąć w trzech literach: O.Z.N.

To jest fa nowa „wartość”.
Niepodobna przypusz zać. żeby o

tym samiym zagadnieniu minister i
tet W „AWIW

 solidacyjny,

rolniczych i Związku , wiceminister mówili sejmowi sprzecz
ne ;zeczy. Sądzimy zatem, że trzeci

warunek p, premiera pokrywa się z
tym, co mówił p. Korsak i rozumu-
{ету logicznie, że za „domieszkę

polityczną” mogą być uznane stron-

nictwa. a w szczególności ich udział

w wyborach.

Czy takie wybory byłyby uczcl-
we — p. premier obiecał, że takimi
będą, — to jest odrębne zagadnienie.

Dzisiaj kończymy wnioskiem, że sa-
morząd stolicy ma przejść przez bar-
dzo ciężkie próby, zanim wyzwoli
się z rządów komisarskich. Zachodzi
obawa, że zapowiedziane wybory —
jeśli do nich nareszcie dojdzie, —

będą de facto dalszym przedłuże-
niem tego, co jest obecnie. Bo teraz
nie ma „domieszek politycznych”.

A może rząd jeszcze zmieni zda-

nie? Powinien, bo odpolitycznienie

samorządu, jak wykazał w sejmie
pos. dr. Duch, to nie jest zabieg kon-  

piero teraz, to dzieje się to właśnie
dzięki owej radzie Bainville'a: mnicj-
si i więksi kapitaliści we Francji i
Anglii zaczęli skupować i chować zło
to. Ta t. zw. tezauryzacja (na wszyst-
ko jest teraz uczony termin) nie tylko
wchłonęła całą nadwyżkę wydoby-
cia, ale jeszcze w dodatku wydreno-
wała wielkie ilości złota ze wschodu
z Indii i Chin, kusząc tamtejszych po*
siadaczy więksżą ilością funtów, jakie
za swój metal po dewaluacji otrzymy
wali,
Wszystko jednak ma swe granice i

jak się zdaje obecnie nastąpiło całko:
wite nasycenie złotem nawet prywat -
nych ciułaczy. A tu właśnie w takiej
chwili występuje z większymi oferta-
mi Rosja sowiecka, która podniosła
bardzo silnie wydobycie złota u siebie
i wysforowała się na drugie miejsce,
po Afryce, w szeregu krajów złotodaj
nych (produkcja rosyjska 1,8 miliona
uncji w r. 1931 i prawie 7,5 miliona w
r. 1936). W dodatku wieści dochodzą
ce z Syberii północnej i sprawdzone
przez oficjalne czynniki amerykań -
skie, mówią o odkryciu tam bardzo bo
gatych i łatwych do eksploatacji tere
nów złotodajnych.

Tego wszystkiego rynek już wy-
trzymać nie mógł i pomimo interwen
cji zarówno skarbu amerykańskiego,
jak i t zw. funduszu wyrównawczego
w Anglii, cena złota obniżyła się o
szylinga na uncji, a podaż wzrosła
do niespotykanych dotychczas rozmia
rów. Na razie obriżka trzyma się jesz
cze w umiarkowanych granicach,
gdyż tym razem główne zainteresowa
ne państwa poszły za radą Bainville'a
i skupują złoto. Nie zakopują go
wprawdzie w garnkach, lecz chowają
w opancerzonych fortach i cicho, sza,
tak jakby go nie było! Nazywa się ten
proces „sterylizacją” złota, a celem
jego jest wycołanie zbytecznych iloś-
ci metalu z obiegu, niedopuszczenie
do tego, żeby stały się one podnietą
do wyolbrzymienia kredytów, wzro -
stu inwenstycji przemysłowych ponad
potrzeby rynku, gdyż to musiałoby w
niedługim czasie doprowadzić do po *
nownego krachu. Skarb Stanów Zie -
dnoczonych wysterylizował w ten spo
sób już złota na 700 milionów dola -
rów, a obecnie angielski fundusz wy”
równawczy idzie spiesznie w jego śla
dy. Interwencje te nie mogą jednak
trwać bez końca i sedno zagadnienia
leży jak się zdaje w tym. czy grożąca
zniżka cen wywoła masowe wyprze-
dawanie przez ciułaczy Jeżeli to na-
stąpi, to żadne interwencje nie będą
w stanie zapobiec takiej zniżce, któ -
raby miała znaczenie nie tylko, jak
dzisiejsza, dla bankierów i giełdzia-
rzy, operujących wielkimi sumami,
ale przyprawi o dotkliwe straty pry -
watnych posiadaczy złota.
Na tym sig oczywiście nie ograni

PRZEGLĄD PRASY
SŁOWO PAŃSTWA

Frazes p. Matuszewskiego, że
„państwo winno dotrzymywać dane-
go słowa”, nasuwa p. Koskowskiemu
szereg dość zgryźliwych uwag па
temat dowolności i niepewności pra-
wnej w dzisiejszych niektórych pań-
stwach, Mowa jest oczywiście o pań-
stwach totalnych. Państwo totalne
charakteryzuje

„uznawanie się za jedynego -ędzie-
jo w sprawach, Samye jego o-
wiązków wobec własnych obywateli,

wobec obywateli obcych oraz wobe
państw zagranicznych. Przytym sędzia
ów nie rządzi się żadnym ustalonym
kodeksem. Wystarcza mu kryterium
chwilowej, bieżącej, dowolnie przez
biurokrację tłumaczonej użyteczno-
ści, czyli t zw. interesu państwowego:
W ten sposób czysta polityka może

się wynieść wysoko ponad prawo,
moralność, a nawet i religię. |

Pytanie o słuszności już nie istnie-
je.Zastąpiło je pytanie o zysku, zwa-
ne dźwięcznie celowošcią. Taki jest
fundament, na którym ma się oprzeć
prawo. Nie mówmy, że to piasek. Nie
nie masz, nawet piasku, pod tym pra«
wem — poza dowolnością chwilowa”
o nastroju, bieżącego obrachunku,
antazji reprezentującego państwo bia
rokraty. To też można śmiało utrzy*
mywać, że w gruncie rzeczy doktryna
aństwa totalneśo, wynaleziona przez
omunistów i przyswojona przez hi-

tlerowców ,obywa się bez įakiegokol-
wiek pojęcia prawa. Popytajcie o ta
uczonych prawników, badających roze
wój myśli „prawnej” w tej anarchicze
nej atmosferze wszelkiego bezładu”.

Przeżywamy okres przełomowy,
w którym zalamaly się dotychcza-
sowe instytucje prawne, a nowe są
dopiero w stanie tworzenia się, Sta:
bilizacja jeszcze nie nastąpiła, ba
dyktatura nigdy nie jest ustrojem
stałym. Niewątpliwie jednak z re.
wolucji tej wyjdzie dla obywatela w.
Niemczech i Włoszech nowe bezpie«
czeństwo prawne, nowa praworz:
ność.

U nas rewołusji ideowej obóz mas
Jowy nie przeprowadził, nie ma więć
Żadnego usprawiedliwienia dla swc4
bszęeremonialności prawnej. Nieste”
ty w okresie tym „słowo nie była
dotrzymywane przea państwo” w róż
nych i rozległych dziedzinach, Czy,
cytować sirdis Pożyczki, sta<
łość urzędnicza, nienaruczalność sę<,
dziowska i profesorska, emerytury, 
wołność prasy, przestrzeganie kon
stytucji, wybory, komisarze i t. p.,
it p. Słowo państwa, którego wyra«
zem! jest ustawa, miało e tyle zna-
czenie, o ile odpowiadało interesom
grupy rządzącej. Mówimy w czasie
przeszłym. O teraźniejszościmitozy,

My... '

KRAKOWSKI WYROK

Socjalistyczny „Dziennik  Ludga
wy' uważa wyrok na towarzyszów,
Doboszyńskiego za łagodny... Wycią*
ga stąd wniosek, że z podobną łago*
dnością należy traktować i inne „гач
burzenia, powstające na tle politycz<
nym i społecznym”.

„Odpowie nam ktoś, że ta agitacja
odezwowa lub wzburzenie tłumu de-
monstrującego niesie więcej grozy dla
istniejącego ustroju. Ten zarzut sły-
szeliśmy już nie raz. Ale przyjęcie
takiego stanowiska byłoby  potwier-
dzeniem słynnej tezy o sprawiedliwo-
ści klasowej, sprawiedliwości, która
nie działa na podstawie kwalifikacji
czynu według brzmienia prawa, lecz
według tendencyj społecznych. Takie
pojęcia odrzucamy 1 dlatego też wy-
rok krakowski chcemy traktować jako
zapowiedź przejścia na tory łagodne-
go traktowania wszystkich prze-
stępstw politycznych. Gdyby „ię tak
stało, wyrok krakowski zapisałby się
złotymi zen w dziejach rozwo-
ju stosunków politycznych w Polsce".

„Dziennikowi Ludowemu” chodzi
zapewne o komunistów. Lecz @а-
czego ich wyraźnie nie wymienia?

czą skutki tej zmiany. Wszystkie wa-
luty są dotychczas ze złotem związa-
ne, zachwianie się jego ceny musi
sprowadzić zamieszanie w stosunkach
gospodarczych całego swiata, Wielki
kapitał, wzmagając nad miarę wydo -
bycie złota, okazał w tym wypadku,
jak i poprzednio w forsowaniu pro-
dukcji innych dóbr, brak przewidywa
nia i sprowadza znów ciężki kryzys,
z którego wpyrowadzić może chyba
tylko wprowadzenie jakiegoś nowego
miernika wartości. Jeżeli równowaga
między popytem a podażą złota, trwa
jąca tyle wieków, nie będzie przywró
cona, to jakaż będzie różnica między,
pieniądzem opartym na złocie, a t.
zw. walutą kauczukową, zmieniającą.
wartość odpowiednio do okolicznoś»
ci? Powstał niewątpliwie ciężki pro=
blem, którego rozwiązanie nie przyj
dzie łatwo, ani rychło, a zwolennicy,
reform pieniężnych mają owarte pos le do popisu.

A Zygmuri Kaczkowski,Į;



4

Z Toledo do Sevilli
Podajemy dalszy ciąg wrażeń p. J.

Giertycha specjalnego wysłannika „Ku.
rjera Poznańskiego”, z pobytu jego w
Hiszpanii. Red.

Dziwne robi wrażenie miasto
przedmieściami swymi dotykające
irontu Niby nie ma tu walk, niby
prawie normalnie płynie tu życie, a
jednak miasto jest zgaszone i mart-
we. Sklepy tu są otwarte, żywności
jest dużo i po tych samych cenach
co na tyłach, ulice są pełne ludzi, bo
na ogół lujdność nie opuściła Tole-
da, — a jednak miasto robi wraże-
nie dziwnie zgaszone,

Toledo należy do najpiękniej-
szych i najbardziej pełnych blasku
miast Hiszpanii

Toledo, ongiś stolica królów Ka-
stylii, a obecnie stolica prymasów
Hiszpanii, nazywana jest „hiszpan-
skim Rzymem”. Jak twierdzi Ro-
licki w swoim „Zmierzchu Izraela”,
była również ongiś przed wyśna-
niem Żydów z Hiszpanii nazywaną
„hiszpańską Jerozolimą” (dotąd za-
chowało się w niej kilka synagog).

Niestety, całego tego blasku na-
wet sobie wyobrazić nie umiem —
do tego stopnia miasto jest zgaszone
i smutne,

Odbywam  królką przechadzkę,
aby je zwiedzić. Tyllko przewspan'a-
ła, przebogata, przepiękna katedra
naogół mie zniszczona, utrzymała
się w swym dawnym blasku — i jest|
oazą, w której odnajduję piękno i
nastrój starego Toledo. Poza tym,
śdzielkolwiek się ruszyć, wszystko
jest albo zamknięte, albo zniszczone.

Kościoły są przeważnie pobu-
rzone, sprofanowane, obrabowane.
Szczególne wrażenie zrobił na mnie

jach. Podobno kolejnictwo hiszpań- za wielką, świętą wojnę w obronie

|
!į

skie nigdy: nie było świetne, ale te- wiary.i ojczyzny,
raz popsuło się do reszty. Pociągi Na jednej ze stacyjek już w nocy,

4ZOZ:

My wami będziemy rządzić
Płk. Wedgwood i inni członiko-

wie Izby gmin, interpelując min. Ede
na, pragnęli dać do zrozumienia, że
stan kwestii żydowskiej w Polsce

chodzą rzadko i niesłychanie powo przysiadł się do nas żołnierz z Legii | stanowi dla opinii angielskiej ważne
l. Na dworcach wiszą przedwojen-|Cudzoziemskiej,
ne rozkłacy jazdy z całą naiwnością Wciąż śpiewał „Legionario, legiona- | pchnąć

pijany jak bela.| zagadnienie i że należałoby po-
rząd brytyjski do jakichś

informujące o pociągach idących do rio”, albo jakąś piosenkę na nutę|kndków, któreby wpłynęły dodatnio
Madrytu, czy do barcelony, nato-|
miast rozkładów aktualnych nie spo'

„Madelon“, zakończoną refrenem;
„La legión, la legion, la legión" i

na położenie Żydów w naszym kraju.

Pisaliśmy już co myślimy o tych
sób odszukać, W dodatku wylkony- wrzeszczał „Viva la muerte" (niech próbach. Ponadto daliśmy wyraz
wane są one tyliko! w przybliżeniu, żyje śmierć). Towarzysze podróży |naszemu przekoanniu, że inicjatywa
bo pociągi niestychanie się spóźnia- słuchali go z wielkim zakłopotaniem posłów: Wiedgwooda, Vyvyana i
ją. Ma to wszystko dla mnie jedną i radzi byli, gdy wreszcie usnął. Był; Maudera nie tyle jest przedsięwię-
dobrą stronę; iaało mi to sposobność to jedyny pijany żołnierz, jakiego w |ciem angielskim, co manewrem

do bliskiego stykania się z ludnością Hiszpanii widziałem. (Nie mówię o- | wpływowych kół żydowskich, mają
i do wielu interesujących jawę-
dek z żołnierzami, ORIODAR 8 |
tami itd. !

Oto gromada żołnierzy i chło-
pów wiedzie spór o polityce. Jedni
są zwolennikami Falangi, inni zwor
lennikami kariistów, Cóż to za zna-
komita sposobność do podpatrzenia,
na czym u kotu, w masach ludowych
polegają między tymi dwoma oboza-
mi rožnice| Dyskusja jest bardzo
gorąca, — kończy ją kategorycznie
odswiadczenie jednego z żoinierzy,
zwolennika ikarlizmu, że do Falangi
wstąpiia „toda la canalla roja“ (caia
czerwona kanalia). |

‚ О0 znów gromadka żołnierzy
śpiewa.  Spiewają pieśni ludowe,|

dzywiście - o  leklko poprawionych;
winikiem humorach, ale o gruntow-|
nym pijaństwie). |

Dzisiejsze wojsko hiszpańskiei
jest cnotliwe; trudno, bykrzyżow-|
су, w religijnej ekstazie walczący z|
kiłami Antychrysta, przypominali!
swoim zachowaniem- nie żołnierzy, |
lecz żołdaków! Nawiasowo mówiąu,|
również i hiszpańska legia cudzo-;
ziemska, złożona niemal w stu pro:|
centach nie z cudzoziemców, lecz z |
rdaowitych Hiszpanów, zgoła nie!
przypomina międzynarodowej zbie-;
raniny, jaką jest legia cudzoziemska;
francuska, lecz jest doborowym woj
skiem prawdziwie hiszpańskim

Za mało znam język

i

hiszpański, jm

cych na oku szersze cele swojej po-
lityki narodowej.

Jakie są te cele w stosunku do
Polski włizimy nie tylko w całym
szeregu publikacji i poczynań poii-
tycznych sfer żydowskich, ale i w
codziennym doświadczeniu, popar-
tym postawą żydowskiego tłumu 'o-,
raz wyrazem świadomości przecięt:
nych t. zw. „szarych ludzi”, ulicy
żydowskiej. |

Odbywający się obecnie proces

Chaskielewicza, zabójcy ś. p. wach-

mistrza Bujaka, rzuca również spo-

noi światła na to zagadnienie i una-

ocno jest przekonana o słuszności

| oraz konieczności tych celów.

ocznia jak szarą masa żydowska -

 przeciągłe i smętne, w których drży by móc to twierdzić zupełnie sta-,
już powiew pustyń atrykański:h i ntjwiczo, ale zdaje mi się, że wojsko,
aczywa się wspomnienie arabskiego hiszpańskie zupełnie nie śpiewa pio-

wschodiu. |senek pornograficznych, oraz dużo
A oto sceny stacyjne. j mniej niż w innych krajach klnie,
Od Talavera-de-ia-Reina aż do| X :

Caceres ma. każdej stacji siadały do|
pociągu gromadki rezerwistów, za-/
pewne z tegoż rocznika 1909, Na

Nad ranem przybyliśmy do mia-
sta Caceres w Estremadurze. Wy-
padł mi tam postój prawie dopo- |

ikażkiej więc stacji widziałem sceny. łujinia. Skorzystałem z niego, by

Z zeznań licznych świadków wy-

"nika, że Żydzi nie tylko bardzo
' dkrupulatnie bojkotowali Polaków,
| unikając polskiego handlu, kin pol-

i t p. ale przybierali wxibec
arogau-

| skich i
| ludności polskiej postawę
|cką i zaczepną.

Prawdziwy wyraz nastroju panu-

ód Żydów i ich stosunku
dał Żyd Hoi-

jącego wśr
kościołek. El Christo de la Vega, ich pożegnania z rodzinami, Do-,
zbudowany W IV wiekupo Chry- | prawdy, ci łudzie wyruszają na świę|
stusie, później wielokrotnie przebu- | tą wojnę. Zarówno z tego, co mówią,
dowywany. jak z całej postaci ich i ich rądzin

naloty czerwonych samolotów. Sze-| w

przejść się po mieście. j do ludności polskiej

Jest ono silnie uszkodzone przez beng, który, nie bacząc na to,

czynnej służbie wojskowej,
' czył ułanom, że „nie dlugo przy

że był
oświad

reg dejmów mszkodzonych jest lub ž

 

Kościołek ten zastatem w stanie'
zupełnego zniszczenia. Wielka fi-
śura Chrystusa na dziedzińcu wysa-
dzona dynamitem w powietrze. Gro
by w kościele i w podziemiach po-
otwierane, zwłoki  sprołanowane,
ołtarze poburzone,

‚ - Byłem jeszcze w kilku innych
kościdłach, — wszystkie były we-
wnątrz zburzone. Chciałem obejrzeć
= obrazów wielkiego malarza
iszpanii, mieszkańca Toledo, El

Greco: Kościoły i budynki, w kto-
rych się te obrazy znajdowały, za-
stałem na głucho zamknięte; nie
wiem więc, czy obrazy ocalały, czy
też zostały zniszczone.

Do zeszłego roku Toledo było
miejscem, w którym odprawiano je-
szcze częściowo msze według t. zw.
liturgii mozarabskiej. Jest to staro-
hiszpańska liturgia chrześcijańska z
epoki rzymskiej i wizygockiej, któ-
ra w śręaniowieczu, gdy w chrze-
ścijańsikich prowincjach Hiszpani
zaprowadzono zwykłą liturgię rzym-
ską, zachowała się tylko wśród t.
zw. Mozarabów, t. p. chrześcijan
hiszpańskich pod panowaniem arab-
skim. Później po wypędzeniu Ara-
bów utrzymano tę liturgię tu i ów-
dzie jako szacowny: zabytek prze-
szłości, Zajmowała ona w życiu ka-
tolickim Hiszpanii podobną mniej
więcej rolę, jak obrządek ormiański
w Polsce. — Dziś już tej liturgii nie
ma: znikła automatycznie wskutek
tego, že rozstrzelano wszystkich
księży, którzy według tej liturgii
mszę odprawiali.

Ale oto w części obrazek, w któ-
rym nie ma smutku i w którym nie
odbijają się ruiny i zniszczenie, Na
małym placyku stoi gromadka mło-
dych chłopców rezerwistów, wezwa
nych ldo poboru wojskowego. Jak
wnoszę z plakatów, jest to rocznik
1909, — mężczyźni 28-letni, Okolica
Toleda, to okrąś bardzo katolicki i
bardzo narodowy. Widać to po tych
ludziach. Postawa ich jest skupiona,
— zarazem radosna i podniosła. Do
ubrań, cywilnych jeszcze, poprzypi-
nane mają całe pęki medalików.

Stoją, rozmawiając z zajęciem
witając nowoprzybyłych  energicz-
nym poklepywaniem po- plecach
Czuje: się, że ludzie ci idą na wojną
chętnie i z poczuciem, że to zupeł-
nie oczywisty obowiązek. Więcej:
że idą omi na tę wojnę, jak na wojnę

х

Wróciłem z Toledo autem do
Talavera-de-la-Reina, przenocowa-
łem tam i na drugi dzień o czwartej
o południu niesłychanie powoli wlo
aącym się pociągiem wyruszyłem do

Sewilli, do której przybyłem dopie-
ro ńa drugi dzień o północy, to jest
po 3 Zgodzinach.

Jeżeli gdzie widzi się w Hiszpa-
nii, że życie jest zdezorganizowane
przez wojnę, to właśnie na kole-

widać, z jakim przejęciem i religij-
nym uniesieniem ludzie ci swój o-
'bowiązek żołnierski traktują.

Rzecz ciekawa: ani razu w tych
scenach rozstania „mie widziatem
łez. lleż łez płynęło zawsze z oczu
matek i żon w podobnych scenach
w Polscel Tu widziałem tragicznie
ściągnięte brwi matczyne i oczy
wiecznie przepełnioną grozą. Wi-
działem niestychanie tkliwe pożegna
mia młodych ojców z żonamii z ma-
leūstwami na ich ręku, Widziałem
ręce wzniesione do  błogosławień-
stwa. Ale łez nie widziałem.

Nie słyszałem również  prze-
kleństw ani narzekań, Ci chłopi ka-
stylijscy, poobiwieszani medalikami,
krzyżyłkami i szkaplerzami, te ro-
dziny, wysyłające na wojnę. synów,
mężów i ojców, nie uważają tej woj-
my za rzecz narzuconą im i obcą ale.  

W, Warszawie obradowała Na-
czelna lzba Lekarska, zajmując się
wielu aktualnymi zagadnieniami, do-
tyczącymi stanu lekarskiego. Prze-
bieg obrajd świadczy, że lekarze pol-
scy nadal prowaazą akcję w kie-
runiku odżydzenia zawodu.

Frzede wszystkim duże porusze-
mie 'wyjwołał wniosek dir. Wieliń-
skiego z Poznania treści nasiępu-|

ej:
R UMając ma uwadze tak ważny cel jak
obronność kraju, państwo polskie musi byc
zainteresowane w tym, by posiadało kadry
iekarskie o zupełnie wyraźnym charakte-
rze marodowym i dlatego Naczelna lzba Le

karska uważa że należałoby:
powiększyć liczbę studentów Polaków

na wydziałach lekarskich uniwersytetów,
którzy mogliby z czasem zająć stanowiska,
zajęte przez zawodową inteligencję nie

polską.

|

nym i groziłoby niebezpieczeństwu — рай-
stwa, gdyby na wypadek wojny, oficerski
korpus sanitarny składał się w niektórych

*|okręgach w znakomitej większości z  ele-

mentu niepolskiego, Dlatego więc polityka
zawodowa stanu lekarskiego powinna iść
w dwóch kierunkach, a mianowicie; z jed:

nej strony, by przestrzegano. ściśle przyj-

mowania tsudentów na wydziały lekarskie
w procentowym stosunku mniejszości do

ogółu ludności, z drugiej zaś strony, by
powiększenie zastępów młodych  lekarzy-
Polaków szło równolegle do pojemności
rynku pracy lekarskiej przez rozbudowę
szpitalnictwa po mniejszych gminach orax

przez szeroko zakrojoną akcję pożyczka-

wą, umożliwiającą młodym lekarzom osied.
lenie się i otwieranie własnych gabinetów.

Zwiększyć ilość studentów . Polaków

na wydziałach lekarskich przez  udostęp=
nienie im w szerokiej mierze stypendiów
dla ułatwienia odbycia studiów. $ Ograniczyć ilość stypendiów i lekarzy-

nawet całkiem rozwalonych przez
bomby Rzecz ciekawa! Niemal
wszystkie te domy już się odbudo-
wiują. Wzniesiono już rusztowania,
pracowite gromady murarzy obsiad-
ły gruzy, jak mrówiki,
goi rany zadane murom przez woj-
nę. Szybciej niż rany zadane lu-

| czas, a my bqdziemy wami rządzić.

W tych dążeniach ludności ży-

| dowskiej znajduje się istota sprawy

| żydowskiej w Polsce. Żydzi pragną

inie tylko mw kraju naszym pozostac

Życie szybko i rosnąć w siły, ale zamierzają nami

| rządzić, Rządzić w handlu, przemy-

| śle, finansach, literaturze, sztuce,

podobnie zresztą jak i w. życiu poli-pod|dziom: wielka liczba obandażowa-

 

Obrady Naczelnej Izby Lekarskiej

do wniosku zarządu Naczelnej Izby karskich,

ikarskiej treści następuiącej:
Byloby w wysokim stopniu niebezpiecz żę `

rego stan obecny Iest zupeli

nych kobiet, idących o kulach, lub tycznym, słowem rządzić w pełnym

mających ręce na temblaku, — jaką znaczeniu tego wyrazu. :

avilaziatem w Caceres, zapewne rów Jak pragną Żydzi cel ten osiąg-

nocześnie z murami rany, swe od- |nąć?
niosła| ; Wiele dróg stoi przed nimi otwo-

Byłem w Caceres na mszy. Mi-j rem i każda z nich jest dla nich do-

mo powszedniego dnia kościółbyl |bra, o ile zapewnia zamierzony sku-

prawie pełny. Po pełnych bólu twa-| tek.
rzach rozmodlonego tłumu widaćj  Klasyczną dncgą jest jednak prze

dokładnie, ile tragedyj przeżył ten| wrót komunistyczny i zsowietyzo-

nieszczęsny naród i w ogniu jak wiel; wanie Polski. Taki obrót sprawy za-

kich cierpień hartuje on dzisiaj swą pewniłby ludności żydowskiej wy-

duszę! : : | suniecie się ma czoło, ujęcie w jej

 

Żydów, których liczba w każdym razie nie. c) reformę studiów lekarskich w
powinna przekraczać procentowego sto- | kierunku rozszerzenia wiadomości
sunku ludności żydowskiej do ogółu lud-|w: zakresie medycyny społecznej i
ności państwa. |zapobiegawczej oraz madania wy-

Do czasu osiągnięcia właściwego geo: |iosztadceniw lekarzy cech bardziej
centowego stosunku ilości lekarzy-żydów, praktycznych iodpowiadających po-

odpowiadającego ilości ludności żydowskiej trzebom prakityki ogólnej.

do ogółu ludności państwa polskiego) Z kolei na wniosek s sa

wstrzymać wydawanie zaświadczeń reje-|nowskiego ze Lwowa N. „Wy-

stracyjnych przez urzędy wojewódzkie". |powiatzaiu się przeciwko nostryti-
Wniosek ten miał być poprawką kacji zagranicznych: dyplomatów le-

ane okien Jak : iadcim acznaak wi o, zn
a: w Miga och liczba lekarzy ać kończyła>=
iczby lekarzy w Polsce. Obecni na |dia zagranicą, a następnie, po przy-
zabradie jedoaze Żydzi zozpoczeli| jeździe do Kolski i nostryfikowaniu
propagandę przeciwko wnioskowi dypiomu, powiększała liczebny stan
dr. Ni R opo w zawodzie aPara 3

miost dł, za wn: Wreszcie na za zenie
skiem SĘ18 głów. przed |amiosck dr. Hankego ze Śląska, N.

zaś 28, W, rezultacie uchwalono I. L. uchwaliła wprowadzić kartote-
wniosek zarządu Naczelnej Izby Le- kiO w  poszczegól-

inych lzbach.

: | Otrzymamy więc nareszcie au-
Naczelna Izba Lekarska, uzna- | tentyczne суйгу, dotyczące zażydze:

je, że nia medycyny w Polsce,

ъ РС…Ч'К“Ё“іе liczby: Mękarzy | 0 5551
jpaństwie jest Ikonieczne, . jednakže

musi być ono utrzymane w pewnych (CZY JESTEŚ „JUŹ ae
granicach, odpowiadających natural- POLSKIEJ, CHRZES

nemu  przyrostowi e oraz! KASY BEZPROCENTOWEJ?
wzrastającym potrzebom ostęp- | А7 .

nienia opieki lekarskiej, zwłaszcza OBOWIAZKIEN X E =

a ro kz >pozować ONKIEM KASY EIkėwi ri ; | Z

2. Jako nieodzowne warunki na |TOWEJ I ROZWÓJ KAS BEZPRO-
ležytega wykorzystania zwiększo: .CENTOWYCH POPIERAĆ. W. WIL
nego przyrostu lekarzy dla interesu NTE SĄ CZYNNE TAKIE KASY.

zdrowia publicznego, N. I, L. "Wa"|pRZY PARAFIACH: $-GO JAKU-
ża: i

a) zwiększenie w budżecie pań: BA I FILIPA, BERNARDYŃSKIEJ

stwa i samorządów sum, przezna-: OSTROBRAMSKIEJ I N. SERCA
czonych na_cele, związane: zochro-| JEZUSOWEGO ORAZ W NOWO-
ną zdrowiaipp | WILEJCE.

b) rozbudowę szpitalnictwa,któ: w =

rące pełni władzy nad krajem, uczy-
nienie żydowskich komisarzy pana-
mi życia i mienia całej ludności pol-
slkiej, fizyczne zniszczenie wszel-
kich ośrodków oporu i obrócenie
tej ludności w warstwę niewolniczą.

Oprócz tej drogi, usiłują Żydzi
cel swój osiągnąć i innymi sposoba-
mi. Mając rozległe wpływy w obozie
lewicowym, oraz potężne narzędzie
swojej polityki w tajnych związkach
masońskich i organizacjach masoni-
zujących, prostują ścieżki rządom
żydowsikim w Polsce i usiłują dzis
już, w ustroju obecnym, jaknajwy-
datniej wpływać na losy kraju.

Ponadto próbują Żydzi rządzić na-
mi z zewnątrz, wciągając obce pań-
stwa do wystąpień noszących wszel-
kie cechy niedopuszczalnego mię-
szania się w nasze sprawy wewnę-
trzne. Ostatnia dyskusja w Izbie
Gmin jest jeszcze jednym oczywi-
stym tego dowodem, który powinien
posłużyć nam za przestrogi, abyśmy
nie ulegali podcibnym  sugiestiom i
przecinali w zarodku tego rodzaju
zamierzenia.
z =PEBIEOWY YCD ag

 

   
Gen. Mola zginął na ironcie

bi-skajskim.

GŁUSY LENdeš ow

Lisków w Poiskiem
-. „ Radio

Czytelnicy „Dziennika  Wileń-
skiego” pamiętają zapewne notatkę
jak 10 organ 4. N. r. pisząc o ao-

огобус1е & rozwoju Laskowa me
wspomina ani siowem o sprawcy te-
go rozkiwitu, księazu praiacie Wa-
caawie blizinskim. lawie pominięcie
jest oczywiscie oburzające aie przy-
najmniej jest ikonsesweninym na-
siępstwem stosunku 4. N. H, (czy
przynajmniej jego 'wialczj do religii
katomckiej i Koscictia: Dziwniejszyim
„est jeanaik, że podobną. metodę
stosuje Foiskie Radio.

Žwracaiem tu już raz uwagę na
tendencyjne przedstawianie w radio
wykiarzen ma  trontach Hiszpanii.
uSadiowy dziennik południowy i
wieczorny posiuguwał się przeważ:
mie komunikatami bolszewików
miszpańskich, U niewiarogoanych
wpnost kiamstwach tych komunika-
tow mieliśmy możność już się nie-
raz przeikonaćj. było to jeanak
aość dawno. Dziś jednak skoro się
giośno mówi o zmianie kierunku p0-
tycznego ster rządowych, w dekla-
racji U. 4. N. czytamy wyrazy sza-
cunku i sympatii ala Kościoła kato-
iicikiego, a zresztą skoro deklaracje
te poznaliśmy po raz pierwszy wy-
gioszoną przez radio, to mamy pra-
wo bardzo się dziwić temu, cośmy
niedawno przez to radio słyszeli,

* Qto w ratliowym dzienniku wie-
czornym dnia 2,6. 1937 r. mówiono
dość dulżiy o Liskowie, wyrażając się

o tej czarownej wsi z największym
uznaniem. Dla czego mówiąc o dzie
lie: nie można było wymienić choćby
już tylko nazwisko jego twórcy, ks.
blizińskiego? Boć to jest inspirator
ispiritus movens, organizator i dyrek

tor rwszysikiegą, co się przyjczynia
do określenia wsi jako  wizorowej:
Niemożliwym jest też zaiste zrozu-
mieć tego pominięcia nie znając je-

śo jakichś głębszych  zakulisowych
może przyczyn. Bo przecież Polskie
Radio nadaje swoje audycje społe-

czeństwu, które w ognomnej więk-

szości czuje po katolicku, i nie ma
się czego 'wstydzić, żeby! wymienić
nazwisko prawdziwego izasłużonego nie nie:

wystarczający dla potrzeb ludności; | organizacja jeszcze 4 kas. dla Ojczyzny kapłana: Е, Р,

 

 



 

"Kronika wileAska
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
— W dalszym ciągu pogoda słoneczna

ze skłonnościami do burz w dzielnicach za
chodnich. Bardzo ciepło, Umierkowane wia
try z południo - wschodu i południa.

Z MIASTA.
Na kongres mariański do

Wilna przybędzie około 20 pocią-
gów popularnych z Wileńszczyzny.
Organizowany w dniach 1 — 3 lip-
ca rb. w Wilnie metropolitalny kon-
kres mariański wzbudził na caiej
Wileńszczyźnie wielkie zaintereso-
sowanie. Jak nas informują, 20 więk
szych miasteczek rozpoczęło już pra
ce przygotowawcze do organizacji
pociągów popularnych do Wilna.

Należy przy tym zaznaczyć, że
również sptdziewane jest przybycie
kilku pociągów popularnych z in-
nych dzielnic kraju. (m). *

— Wyjazd wycieczki ze Śląska.
Wczoraj opuściła Wilno, po dwu-
dniowym pobycie, liczna wycieczka
z Katowic. Ślązacy zwiedzili cenniej

sze zabytki miasta, oraz udawali się
Werek i Trok. (m).
— żydzi niszczą skwerek koło

kościoła 0.0. Franciszkanów. Koło
kcócioła oo- Franciszkanów znajduje

się piękny skwerek, ocieniony wie-

kowymi drzewami. Posiada on zie-

leńce, na których rosną wiaty i

krzewy. Łoży się na to pieniądze, u-

trzymuje się specjalmych ogrodników

i dozorców, tym czasem ludność ży-

dowska, która całkowicie opanowa-

ła ogrój, nie zważa na to wcale.

Chłcpaki włóczą się po trawnikach
i gdy nie ma w pobliżu dozorcy ła-
mią krzewy i obrywają kwiaty. Ko-

ło skrzyżowania ścieżek zniszczone
są narożniki zieleńców, przez nie dla

skrócenia sobie drogi chodzą i star-

si żydzi.
Najbardziej wszakże ludność ka-

został ciężko porznięty nożami Aleksander
Minkiewicz (Hrybinki 13). Н

Minkiewicz odwieziony do szpitala św. |
Jakuba zmarł,. nie odzyskawszy przytom-!

ności. (h). |
— Bójka na Staro - Grodzieńskiej.

Na ul. Staro - Grodzieńskiej niejaki Szo-|
stak Józef (Staro-Grodzieńska 4) wszczął|
bójkę z Aleksandrem Minkusem (Środkowa |
18) na tle porachunków osobistych, W trak-
cie bójki Szostak uderzył Minkusa nożem w;
okolicę serca. Minkusu w stanie ciężkim *

odwieziono do szpitala św. Jakuba. Szosta- |

ka zatrzymano. (h).

KRONIKA POLICYJNA.
— Co i komu skradziono? Romanowi

Kurkowi (Szopena 4), właścicielowi piwiar

ni skradziono z kasy gotówkę, o kradzież

podejrzewa Wł. Kozłowską (Beliny 12).

Rutkowskiemu Kazimierzowi (Belmont

32) a ogrodu skradziono 300 krzaków po-

midorów.
Edwardowi _Szczęsnemu  (Sapieżyń-

ska 3) podczas gry w piłkę skradziono spod

nie, wartości 14 złotych.

Urbanowicz Antoni z Olkienik powia-

domił policję, że będąc w piwiarni „Kome-

ta” przy ul. Kolejowej zapoznał się z nie-

znanym osobnikiem, który przedstawił się

mu jako szofer. Urbanowicz wręczył mu

paczkę z materiałem celem odniesienia jej

do taksówki, lecz szofer z paczką zbiegł.

B. Bramsowi (Szawelska 8) skradziono

walizkę z ubraniem i bielizną wartości 220 |

złotych. (h).
— Aresztowanie pasera. Policja zatrzy

mała Aleksandra Suchanowskiego (Filarec-

ka 41) podejrzanego o posiadanie i przecho

wywanie u siebie kradzionych rzeczy. (b).

Teatr i muzyka
—Miejski Teatr Letniwogrodziepo-

Bernardyńskim, Dzisiaj i jutro o godz. 8.15;

po cenach zniżonych, powtórzenie komedii |

„Zabiję ją..." zpp: _Niedźwiecką, Wieczor- |

kowską, Dzwonkowskim, Mrożewskim i

  tolicka oburza to, że żydówki rozsia

dają się z dziećmi koło samego wei-*
Staszewskim w rolach głównych. į

Najbliższą, nową premierą Teatru Let-

ścia do kościoła oo. Franciszkanów, |niego będzie komedio-farsa Hennequina i

zaśmiecając tam placyk. (m).

— Rozpoczęcie robót koncerwa-

torskich na Górze Zamkowej. M

dniu wczorajszym rozpoczęte zosta-

ły roboty konserwatorskie na Górze
Žamkowej. Na ce

narazie do konserwowania
nych części zamku. Ewentualnie póź

niej przeprowadzona będzie również

konserwacja baszty.
Na robotach znalazło zatrudnie-

nie 15 bezrobotnych. Kierownictwo

robót spdczywa w rękach inż. Bo-

rowskiego. Roboty prowadzi Urząd
Konserwatorski. (h).

SPRAWY SZKOLNE.
— Egzaminy rzemieślnicze, Osta-

teczny termin składania egzaminów

czelalaniczych przez rzemieślników,

którzy odbyli naukę u osób nie po”

siadających wymaganych ustawowo

kwalifikacyj, do kształcenia termina

torów, wyznaczono do dnia 30 bm.

Po tym terminie podania a do-

puszczenie do egzaminów ulgowych

wogóle nie będą rozpatrywane. (h).

— Wpisy do Przedszkola i pry-

watnej Szkoły powszechnej, żeń-

skiej PP. Bernardynek w Wilnie

przy kościele św. Michała (św. Mi-

chalski Nr. 7/2) są przyjmowane co-

dzienneodgodz. 9 —12przedp.iod

1 — 4i pėl popol (3)
Z ŻYCIA STOWAKZYSZEŃ

— Rekolekcje zamknięte dla Sto

warzyszeń religijnych Młodzieży mę

skiej, odbędą w Domu rekolękcyj-

nym w Kalwarii Wileńskiej od 14-$0

czerwca wieczorem do 18-g0 czerw-

ca rano.

| Vebera „Pani prezesowa'. Będzie to jedno

SPRAWY MIEJSKIE. '

l ten wyasygnowa|
no 10.000 zł. Roboty ograniczą się,

ia odkopa-|

| cześnie jubileusz 30-lecia pracy scenicznej

| aktora Klemensa Romana.

| — — Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj
„i jutro o godz. 8.15 po cenach propagando-

wych, komedia „Od wieczora do poranka'

z pp: Ściborową i Ściborem w rolach głów-

nych.

— Teatr Muzyczny „Lutnia. Codzien.

Imie odbywają się próby operetki „Baron

| Cygański”, którą Teatr „Lutnia” otwiera

sezon letni. W roli tytułowej wystąpi Ka-

godnia.

Z za ketar siusia
ECHA PIEŚNI POLSKIEJ NA FALI

RADIOWEJ

Audycje muzyczne o charakterze h'do-

wym otoczone będą przez Polskie Radio w

lecie troskliwą opieką. Znajdą tutaj słucha

cze zarówno pieśni i tańce w prymitywnej

formie, jak też i w specjalnym artystycz-

nym opracowaniu. Dnia 8 czerwca o godz.

19.15 program zapowiada pełne romantycz

nego uroku pieśni polskie, które wykona

Michał Zabejda-Sumicki. Audycja ta zain-

teresuje bez wątpienia i znawców folkloru

i szerokie koła słuchaczy, dla których pio-

senka ludowa jest zawsze miłym echein

łąk, pól i lasów. Bezpośrednio po koncer-

cie, o godz. 19.35 dr. J. Pulikowski wygło-

si odczyt związany ściśle tematem z kon-

certem, mianowicie o tym, jak centralne

archiwum fonograficzne stara się ratować

pieśń ludową.

O PIĘKNIE LUDOWEJ TKANINY

przez radio.

Piękna ludowa tkanina lniana stała się

nieodzownym motywem dekoracyjnym no- Zgłaszać się po „Kartę przyjęcia!

do Dyrekcji Domu  rekolekcyjnego,

Wilno 12, Kalwarja. 2

— Zarząd Narodowej Organizacji

Kobiet prosi członkinie i sympatycz

ki o jaknajliczniejsze zebranie się

dziś 8 czerwca o godz. 11-ej w kap-

licy Ostrobramskiej dla wspólnego

wysłuchania Mszy šw. Jeiinoczešnie

przypominamy o dorocznym, wal-

nym zebraniu, które się ie o

godz. 6-ej, tegoż dnia na Mosto-

wej nr. 1. :

— Z Towarzystwa Przyjaciół

Nauk w Wilnie. XXIX-te walne do-

roczne zgromadzenie ie się

dziś o godz. 19-ej.
Na porządku dziennym: sprawoz

dania, sprawy administracyjne i wy

bory. Wdrugiej części zebrania pre

zes T-wa prof. dr. M. Zdziechowski

wygłosi odczyt na temat: „Latynizm

a germanizm, jako dwa światy.

Wstęp wolny dla członków T-wa i

wprowadzonych gości:
WYPADKI.

— Oliara krwawej bójki na Lipėwce

smarła w szpitala, Wczoraj donosiliśmy, ©

woczesneżgo wnętrza, a w okresie lata jed-

nym z ulubionych materiałów, używanych

na różnego rodzaju ubiory. Tak to z kur-

nej chaty kresowego chłopa len wywędro-

wał do wielkich miast i zdobył sobie nad-

zwyczajne powodzenie. Produkcja tkania

lnianych wzrasta ciągle, doskonali się,

stwarza coraz lepsze możliwości zarobko-

we dla ludności naszych kresów. W poga-

dance pt. „Dwa miliony metrów”, którą

nada Polskie Radio dnia 8 czerwca o godz.

16.50 — Józef Lewon opowie © jednej z

większych spółdzielni zajmujących się sku-

pem tkanin lnianych na Wileńszczyźnie.

Pogadankę nada Rozgłośnia Wileńska.

„KONCERT ŻYCZEŃ" — NAWESOŁO

Kwadrans humoru przez radio.

Popularne radiowe koncerty życzeń

dostarczają słuchaczom nie tylko muzyki.

Jednemu z pilnych swych słuchaczy, zna*

nemu  satyrykowi Wilhelmowi Raortowi

dostarczyły tematu do wesołego skeczu.

Skecz ten pt. „Koncert życzeń” z którego

dowiemy się, jak o to pewnego razu ta

miła audycja staał się przyczyną tragiko-

micznych perypetyj w małżeństwie — na

danyzostanie ze Lwowadnia 8czerwca @  krwawej bójse ma Lipówse podczas której godz. 19.00.

3

zimierz Dembowski. Premiera w końcu ty:| sób.

 

Wilno, Wielka 6. Konto P. K. O. 145461.
Ciqgnienie rozpoczyna się 22 czerwca. Zamówienia zomiejse. załatwiamy odwrotnie

 

Banda niebezpiecznych rabusiów
przed wileńskim Sądem Okręgowym

Wi nocy z 19 na 20.1 br. GutaBe-; Wydziału Śledczego już na trzeci nie uderzcny pałką po głowie i
ker - Abramowiczowa, mieszkanka
'Turgiel, zustaia obudzona niezwyk-
łym foskotem, Gdy udała się do
kuchni, by sprawazić przyczynę ha-
łasu, zostaia napaamięta przez nie-
znanego jej osopnika, który kilka-
krotnie wierzył ją obuchem siekiery

po głowie, żądając wydania pienię-

dzy. Udy steroryzowana i pobita

Abramowiczowa daudaia napastniko-
wi torebkę, zawierającą 1U zi, ten

spdkojnie położył siekierę i przy:

stąpi do systematycznego  plądro-
wania mieszkania, zabierając garde-

robę, bieliznę, zegar biurowy i sze-

reg drobiazgów, ogólnej wartości
około 200 zi,

Kabowane przedmioty bandyta
wyrzucał przez okno, gdzie je zbie-

rai jego wspóinik, Po całkowitym

ogtkoceniu mieszkania obaj rabusie

opalili Abramowiczową na ziemię,

skrępowali ją, a sami zbiegli z 1u-

pem w nmiewiadomym kierunku-
Zaalarmowana policja w Lurgie-

lach, przy pomocy tunkcjonariuszów

LC miami ŽIAI SIS ITU Hm POKOI A ŁKSEAADIAELN

Zjazd „Zjednoczenia Kolejowców Polskich”
Dn. 6 b. m. odbył się w Wilnie

Okręgowy Zjazd deiegatów wszyst:|
kich Uuduziatow Związku £awoaowe

go „Zjednoczenie Moiejowców Fol-

skich”.
W, obradach brało udział 65 o-

Przewodniczył prezes Zarządu
Głównego, inż. W. Dziekoński.

W sxiad prezydium weszli: Eug.

Ryszkowski |saranowiczej, W. Zy-

linski (Lida), Jan Hud (Nowo-Świę-

ciany) i W. Stankiewicz (Wilno).

Frezes zarządu okręgowego p.

W. Cieszewski, zaproponowai ucz-

cić pamięć 94 zmariych cztonków

związku od czasu okręgowego Zjaz-

du w r. 1935.

Sprawozuania z działalności za*

rządu okręgowego ziożyli: prezes

W. Cieszewski, wice-prezes B. Zeb-
ryk, K. Leszczyński, 3,Szczepański,

K. Filipowicz i w imieniu komisji re-

wizy,nej ). lwanqwski,
Fo jednogiosnym udzieleniu abso

lutorium zarządowi dokonano wybo

rów zarządu w następującym  skła-

fa placu Napoleona © Ollnie
Sprawa ułożenia gładkich  bru-

ków na ul. Uniwersyteckiej, pl. Na-
poleona, Skopówce i td. byia sygna-

lizowana od dość dawna. Przed nie-

dawnym czasem doczekała się re-

alizacjij — roboty rozpoczęto, ale

jednycześnie opinia publiczna zosta-

ia zaalarmowana sposobem układa-

nia krawężników, ograniczających

jezdnię w dwóch miejscach — na
placyku przed Uniwersytetem i na
pl. Napoleona.

Wymagają tych krawężników
względy techniczne. (W! razie ich

braku bruk klinkierowy „rozlazłby

się” — musi być ujęty wkrawężni-

ki. Wszystkie te roboty, jeśli cho-

dzi o kwestie związane z regulacją

obu placów, o niczym nie przesądza

ją, noszą w tym względzie charakter
prowizoryczny.
To są rzeczy, nie wymagające ani

alarmów, ani zbyt wielu komen-
tarzy.

Mimo to jednak właściwe czyn-

niki winny zwrócić uwagę na pew-

ne rzeczy stałe, które z isanym
prowizorium się zą, | ydział

Drogowy Zarządu Miejskiego, ukła-

dając jezdnię, pozmieniał profile

ulic, obniżając i podwyższając ich

poziom. Te rzeczy zostały już zro-

bione, przeto zmieniła się do pew-

nego stopnia „baza operacyjna”

|dzień ujęła całą szajkę rabusiów w
osobach Aleksandra  Jasiulewicza,
Aleksandra Arsrzejewskiego i Sta-'
nisiawa Urynowicza.

Okazało się, że złapane ptaszki
mają już na sumieniu kilka napadów
rabunkowych w okcłicy. Tak np. w
dniu 8.1 br. powracający do swego
mieszkania w bPoaworańcach  Sta-
nisiaw  Kutka, został napadnięty
przez trzech osobników, z których
jeden pochw'ycił za uzdę konia, dru-
gi, świecąc latarką elektryczną w
oczy żądał wydania „torsy” trzeci
zaś uzbrojony w obcięty karabin,
przeszukał kieszenie otiary, rabu-
jąc Kutce 10 zł. i szereg drobiaz-
ów.

Poj upływie kiłku dni podobny
napad powtórzył się na osobie: wra-
cającego z Wilna Józefa brzozow-
skiego, Jeden z napastników, mie-
rząc do napadającego z obciętego
karabinu, krzyknął: „ręce do góry,
a gdy steroryzowany Brzozowski u-

słuchał wezwania, został kilkakrot-

i

 
dzie: W. Cieszewski (prezes), B. Žeb
ryk (L wice-prezes), 3. Szczepański

(11 wice-prezes), K. Leszczyński |(se-
kretarzj, W. Stankiewicz (zastępca

sekretarzaj, K. Filypowicz (skarb-

nikj, oraz K. Hajdul, M. Diuchta i A-
Muchaiowskki. ;

Na zastępców: W. Koc, E. Żez-
nowski (biatystok) i E. dołtan.

Reterat o obecnej sytuacji w ko-

lejnictwie wygiosii prezes Żarządu
Giównego, inz. Dziekoński,

W. obradach zjazdu również brali
udział: sekretarz Łarządu Ułówne-

go, t. Otwieja, skarbnik K. Irzebii-

ski i rduaktor „Uiosu Kolejowca“ T.

Lagajewski.

Uchwalono szereg wniosków. Po

między innymi uchwalono domagać

się cołnięcia podatku specjalnego i

przywrócenia uposażenia pracowni-

ków kolejowych z przed 1 lutego

1932 roku.

W, końcu wybrano 16 delegatów
na walny ziazd Zjednoczenia w War:

szawie- :  przyszłego rozwiązania placu: Je-
šii zatem, jak siychać, sprawa opra-|

cowywania pl. Napoleona i Uniwer-|
syteckiego przez biuro Urbanistycz-

ne jest narazie dość odlegia (co jest

naturane — trudno wszystko robić

naraz|), czy nie zachodzi tu wypa-

dek pewnych samorzutnych  po-,

'ciągnięć ze strony Wydziaiu Drogo-,
wego, kitóry ogromnie lubi „urbani- |

| zować”.
| Krawężniki również wprowadzają

| niepotrzebne akcenty, dzieląc place

na dość mocne podkreślone części.

| Sądzę, że istnieją jakieś mniej biją-

ce w oczy śraaki do ujęcia klinkie-

ru w ramy.
Sprawa jest o tyle nie niepoko-

jącą, że stan robót pozwala na czę-

asseniais czy zmiany ży

it niepotrzebnych rzeczy. Jed-

nakże nie należy zbyt pochopnie

„regulować objektów 'w ten spo-

sób, by regulacja właściwa musiafa

coś później odrabiać.
Szkoda czasu i pieniędzy!M. Tr

i
iiia ii

otiary
złożone wAdministracji„Dzien.Wileńsk.

J B. 1 zł. dla najbiedniejszych.

Wdowa po emerycie zł, 1 dla biednych

dzieci 

|rystyczna — Narocz.

"| Ziurdanką — humoreska Pasi gsł. 23gr. 50 na LOPP,

zwalił się na wóz. Napastnicy obra-
bowali go doszczętnie i zbiegli, jed-
nak w ——- a. Brzozowski
rozpoznał w jednym z rabusiów

Aleksandra Musui
„Po ujęciu zbrožniarzy, Jasiule-

wicz przyznał się do winy, wskazu-
jąc. jednak, jaką na głównych wino-
wajców — na Andrzejewskiego i
Urynowicza, którzy rzekomo nama-
wiali go! do udziału w zbrodniach.

Sąd Okręgowy na wczorajszym
posiedzeniu skazał każdego z ban-
dytów na 10 lat więzienia, Jasiule-
wicza, zaś prócz tego, na dożywot-
nie osadzenie w zakładzie dla nie-
poprawnych przestępców w Koro:
nowie. (mik).

| OWADY,

RER |*Wilno.Podgórna 5mftel.2014

Gięłda warszawska
z dn. 7, VI, 87.

Dewizy:
Berlin 21251 211.67
Gdańsk 100.20 99.80
Rmsterd. 290.45 - 290.17
Londyn 26.07 26.14
N. J. czeki 528'|+ 529'|,
Paryż 23.54 2360
Praga 18.40 18.45

Akcje:
Bank Polski 101.25 100.50

Papiery:

3 proc. poź. Inw. 1 emisja 63.63
э ° фе „ 6450

proc. konwersyjna 57.00 —
kołejowa
dolarowa 55.00 kupon Į--J!
premj. dolarowa 38.75
stabiliz. 370.00 kupon 25.57
konsolid. 52.75 53.00

waluty:
Dol, amer. 528 i pół 526
Marki niem. 129.00 12650
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Gdy na polach žyto kwltnie

Sezon LINA Jest na Litwie.

Polskie Radio Wilno
Wtorek dnia 8 czerwca 1937 r.

6.15: Pieśń, Gimnastyka. Muzyka.

Dziennik poranny, Muzyka. Audycja dla

poborowych. Muzyka. 11.30: Audycja dla

szkół, 11,57: Czas i hejnał, 12.03: Dziennik

południowy. 1215: Sznury czy chutory —

pogadanka. 12.25: Koncert orkiestry dętej.

 

| 13.00: płyty. 14.05: Pogadanka Zw. K.K.O.

15.00: Płyty. 15.10: Życie kulturalne, 15.13:

Codzienny odcinek prozy. 15.25: Płyty.

115.15: Wiadomości gospodarcze. 16.00: Au-

dycja dla dzieci. 1. Rozwiązanie zagadki

historycznej z dnia 12 maja 1937 r. 2. Pieś-

ni i tańce kurpiowskie w wykonaniu ucze-

mic i uczniów szkoły powszechnej. 16.25:

Witold Lutosławski: Sonata b. moll w wy-

konaniu kompozytora. 16.15: Dwa miliony

metrów — pogadanka. 17.05: Muzyka roz-

rywkowa. 17.50: Aktualna pogadanka tu-
18,00: Przegląd ti-

Chwilka li-

18.20: Utwory

18.30: Rozmowa

nansowo-gospodarczy. 18.10:

tewska w jęz. polskim.

Henryka Wieniawskiego.

z Amerykaninem felieton aktualny

18,40: Wil. Wiad. Sportowe. 18.50: Poża-

danka aktualna, 19.00: Koncert życzeń

(skecz) 19.15: Polskie pieśni regionalne.

19.35: Jak Centrale Archiwum  Fonogra-

ficzne stara się ratować pieśń ludową —

pogadanka. 19.45: Wiadomości sportowe.

20.00: Z oper Stanisława Moniuszki —

Transmisja z Wawelu. Wprzerwie ok. godz.

20.45: Dziennik wieczorny. 21.40: Jazda z
Adolfa Dygastń-

skiego. 21.55: Koncert Orkiestry Wil. pod

dyr. Władysława Szczepańskiego. 22.50:

Ostatnie wiad. dzien. radiowego. 23.00;

Tańosymy. =



6 m

Glełda zbożow о- towarowa
i Iniarska w Wilnie

z dnia 7. VI. 37.

Ceny za towar średniej handlowej ja-
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy mor-

małnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg

f-co wag. :t. zał.) Ziemiopłody—w ładun

 

kach wagonowych,raąka | ośręby--w mniej

szych ilościach

W slotych:

Żyto Istand, 696g/l *) 24.00 — 0
Żyto II stand. 670 g/l *) 8 = 3400
Pszenica I stand. 730 g/l) 31.00 — 31.50
Pszenica II stan. 710 g/l*) 30.25 — 30.75
Jęczmień I stand.

678/673 g/l — —

OwiesIstand.468g/l . 2275— 23.25
Owies II stand. 445 g/! 21.15 — 22.25
Gryka 610 g/l 27.50 — 2800
Siemię lniane b. 90%/e £-c0e
wag. stoc. zał. = =
Len trzep, stand, Woło-
żyn b. I sk. 216.50 SS GRE
Lea trzep. staad, Horo-
dziej b. I sk. 216,50 — —
Len trzep. Miory b. SPK
ak. 216.50 =
Lea trzep stand. Traby b.
I sk. 216.50 RA
Len czesany Horodziej b
I sk, 303.10 2080.00 — 2120.00
Kądziel Horodziejzka b. : *
sk. 216.50 - — —
Targamiec moozozy az0r-
tymest 70/30 1100.00 — 1140.00

*) Prwy uigowych taryłach, z któryon

korrystają młyny wileńskie na żyte i psze-

nicę oeńr loco Wilno kałkulują się o 30—-45

grow“ tsmiej w odległościach powyteć
200: km.

PRESS SANDISKS

Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański
(E POD SSD

Mieszkania i po«oje
2 POKOJE i 1 umeblowane przy rodzinie
do wynajęcia. Portowa 19-11. G)

POSZUKUJĘ mieszkania 2 lub 3 pokoje z.
kuchnią z wygodami od zaraz. Zgłoszenia:
Administracja „Dziennika Wileńskiego" 2
podaniem ceny, warunków i t. p. dla
nGewu”. 1082—3

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

MIESZKANIE 5 pokoi, z wygodami, suche
i ciepłe do wynajęcia. Pańska 4 m, 3, oglą-
dać w godz, 1—3. 1058—2

MIESZKANKO o jednym pokoju z kuchen-
ką, lub pokój przy rodzinie potrzebny od
zaraz. Oferty pod „Mieszkanie”. 3]

   

 
 

  
 

HUGO WAST.

A
HELIOS |
Ostani dzień wielki
podwójny program:

1) 6rzesznik mimowoli
2) Małżeństwozpozoru

|na wszystkie sea
nse. balkon 34 gr.
parter od 50 gr.

Jutro rewelacyjny fli'm

! — GM FANCHKI
 

Piękna gwiazda KAY FRANCIS w wielkim filmie

Napiętnowana
Ona została oskarżona o morderstwo, a jej dziecko urodziło się za kra-

tami z piętnem wiecznej hańby na czole

Nadprogram: Wspaniały dodatek w 2 aktach p. t.: „Skradziony pomysł'* i aktualia
  

'Polskie Kino

Światowid
Wielka epopea miłości i obowiązku na tle życiapolskiej

marynarki wojennej

„Rapsodia Bałtyku"
W rolach głównych wybitni artyści ekranu polskiego:

dzisz, M. Cybuiski, J. Marr, i inni,
M. Bogda, 3. Orwid, A. Bro-
Nad program atrakcje

 

Letniska
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 ną Pogance pokoje z
utrzymaniem, Informacje: Wilno, Zawal-
ma 1 m. 1. (3)

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

Praca poszukiwana
 

 

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

DWÓR. przyjmie letników z utrzymaniem
po 3 zł, dzień, Wiiad, Portowa 19 m. 11 od
2—5 pp. —5

Kupne i sprzedaż
MOTORosile pół konia385 obrotówna
minutę na stały prąd, mało używany do
sprzedania, Wilno, Mostowa 1.

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

DOM drewniany 6 mieszkaniowy z wygo-
dami na Zwierzyńcu ul, Stara 32, dochód
265 zł, miesięcznie, sprzedam za 20 tys. zł.
Dowiedzieć się u właściciela, lub ul, Toma-
sza Zana 23-b m, 3,

ODSTĄPIĘ SKLEP z mieszkaniem w b.
dobrym punkcie, Adres w Admin, „Dzien.
NILS : S 1078—7

B. ŁADNA POSESJA 2 domy, ogród duży,
powodu wyjazdu

 

 

część owocowy, z
sprzedania, można częściowo, ul. Popow-
ska 26 — 7. 1020—4

MAJĄTEK 400 ha pow. święciański sprze-
dam niedrogo lub zamienię na. nierucho-
mość miejska, 3-g0 Maja 7—9.

ZŁOTO
Przekład autoryzowany z języka hiszpańskiego

(POWIEŚĆ)

Dziwny i szkodliwy jest zwyczaj
żydowski załatwiania tranzakcyj w
sposób tak zwany „Hazaka'” i „Me-
ropie“, zgodnie z nakazami Talmudu
w cieniu Synagogi i w obecności dy-
śnitarzy naroldu.

Synagoga — to ukryta wlašci-
ciellka dóbr posiadanych przez go-
jów, ma prawo zaproponowania ich
(kupna tym swoim wiernym, którzy
tego pragną, i sprzedania więcej da-
jącym.

_Nabywający płaci  Symagodze
pewną sumę, z której ani grosz na-
wet nie wpadnie do kieszeni właści-
ciela - goja. W dalszym ciągu utrzy-
muje on w rzeczywistości dom swój
czy też pole, nie zdając sdbie: spra-
wyj.z niezwykłej sprzedaży. z licyta-
cji jego dobra.

Synagoga jedynie zobowiązuje
się za cenę otrzymaną podać do
wiadomości zarówno Żydom miej-
scowym, jalk i obcym tego rodzaju

zawartą transakcję, aby się aż do
skończenia wieków nie kusili nabyć

przesądzonej własności bezpošred-
mio od właściciela podług praw da-

nego kraju.

Na przyszłość wszelikie prawa co
do tej własności w oczach Żydów

należą wyłącznie do Synagogi. |

- Taki komunikat zabrania wszel-'
kich pertraktacyj z właścicielem.
Jedynie ten kto nabył przywilej, mo
że mu pożyczyć pieniędzy i pertrak

tować z nim. Jest to sprawa, nie

mająca szczególnego znaczenia tam,

gdzie Żydzi nie posiadają więliszo-

BAŚKAa
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" ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr.,

abelaryczne o 25%/e drożej Dlaposzukujących pracy 50%

yjmuje zastrzeżeń miejsca.

© CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr.
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakeyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowei't.

sebie prawo zmiany terminu druku ogłes ni

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL

ści bogactw, ale oznacza zupełną
ruinę w kraju, w którym handel,
prasa i baniki są w sposób widoczny
opanowane przez Żydów.

Szkapy tramwajowe z opuszczo-
nymi łbami przebiegają wzdłuż ulic.

Róg ulicy Florida, a mianowicie.
dom Adalid w świetle latarni gazo-
wych w' dzielnicy luksusowej, gdzie
się załatwia majwiększe interesyi
gdzie każdy łokieć .terenu mierzony
jest zazdrosnym okiem.

Banikier Blumen czuje, że gol po-
ciąga Florida, ten wir życia, mael-
strom sprowadzający tu bogactwo i
myśl całego kraju.

Roiło się tu od przechodniów i od
bogatych pojazdów.

Zdawałoby się szaleństwem pre-
tendowanie do mwilli należącej do
jednej z najbogatszych nadzin argen-
tyńskich. Blumen wiedział, że tak
będą wszyscy sądzili i dlatego też
właśnie spodziewał się, że nie znaj-
dzie rywali, którzyby podbili cenę
tej realności: S
Zamierzał založyč tu bank wlasny

z olbrzyimim napisem šwietlnym, kto
ry rzuci tę nazwę, jako Zniewagę
na całe miasto, któreby się śmiało
teraz z niego, gdyby odgadło jego
myśli. -

Od: diwudziestu lat mieszka już w
tymi kraju: Ledwo nauczył się jako
tako-miefscowega języka, ale już w
jego żyłach pulsuje zapał pana i
włalcicy.

„Florida będzie moja! Buenos Ai-
res będzie należało do moich sy-

®а са 00……Ё№№
№

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

za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
przed tekstem

 

© Drukarnia A. Zwierzyńs

MLECZARZ SEROWAR z długoletnią
praktyką za granicą uje pracy.
Oferty: ul. Wileńska 52—16 W. Kozer.

BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo poleca
uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-
chowawczynie, bony, pielęgniarki, pokojo-
we z szyciem, gospodynie i kucharki. Ża-
pisy pracownic codziennie od 10—13 Mły-
nowa 2/9.

POSZUKUJĘ POSADY do wszystkiego.
Umiem dobrze gotować, posiadam chlubne
świadectwa, Kalwaryjska 65 (pralnia).

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonuje

 

3|wszelkie zabiegi, Poważne refereneje. Wil-
no, ul. Wiłkomierska 3 m. 8 vis 4 vis ko-
ścioła św. Rafała. —

GOSPODYNI - KUCHARKA starsza, zdol-
ma, świadectwa chlubne, do pojedyńczej о-
soby, lub do małej rodziny. kawe oferty
proszę skierować do Administracji „Dzien
nika Wileńskiego” pod „Gospodyni”. (3)

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

  

do| EMERYT za mieszkanie przyjmie admini:
strację domów. Adresw admin. „Dz. Wil."
NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
na stałe lub dorywczą, ul, Zamkowa 11 m.
21 u Kaczyńskiego.

 

nów, a lkraj cały do dzieci moich|
synów!

(0 mie | M A R $|
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Monumentalny eposhistoryczny

„ DZIKIE

Zegarki

 

Wielki p- dwėjny „ Maria Stuart
W rol. gł., Katarzyna Hepburn i Fredric March

ŚCIEŻKI
„ZNĄĆ PARA PO ZEGARKU” — oto dzisiejsze przysiowie

Ceny popularne Balkon 30 gr.
parter 50 gr. na wszystkie

seanse

modne precyz. gwarantowane
najlepszych firm poleca

"W. JUREWICZ Ad. Mickiewicza 4

Tel. 25-15 w Wilnie
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Kompiletna wyprzedaž piaterėw, krysztiačw i alabastru
z 20 proc. rabatem

Płyty gramofonowe.

 

Н „Т. ODY
Wilno, ul.
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tylko do 15 czerwca

WŁ.

N IEC“ I.malicka
Wielka 19 A

A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
A
A
A
A

PYYYYVYYYYTYYYYVYYYYYYYVYYYVYYYTYTYYYYYYYYYWYVYYYYVYTYYYYYVYTYTYYYVYVYYVYYYYVYVYYYTYYa

  

  
Nauka

INSTYTUT GERMANISTYKI
Zamkowa 10, m. 2. Kursy maturalne i koa- ?
kursowe. Szybko — gruntownie — tanio!

 
 

STUDENT U. S. B. wyjedzie na
na czas wakacyjny. Przygotowuje
zjum z jęz. niemieckim, Zgłoszenia
do adm, „Dz. Wil”, tamże adres.

 

rowincję
o gimna..

 

STUDENT U. S$. B. udziela lekcyj ze)
wszystkich przedmiotów w zakresieszkoły |

przygotowuje do wszelkich egza-|średniej,
minów. Mostowa 15—4.

ABSOLWENT Gimn. Zygmunta Augusta
szukuje kondycji na wyjazd na okres w:
cyj letnich za skromne wyna/ enie, I
Sosnowa 14 m. 3 B. P. 1061(5-

WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze nauczy
ciela na miesiące letnie. Przygotowuję w
zakresie gimnazjum humanist. (język nie- |
miecki), Warunki do omówienia. Z,łoszenia |
do adm. „Dz. Wil." sub. „Student U.S.B. z
wieloletnią praktyką”.
 SOZEZOROOZOOZIOWORCT DECODER TTT

Zguby
ZGUBIONE: książeczkę wojskową wydaną|
przez P,K.U, — Wilno oraz legitymację Wo|
jewódz. Biura Fund. Pracy w Wilnie, wszyst|
ko ma imię Ignacego Masłowskiego, zam.|
ul, Smoleńska 4, unieważnia się, t

 

Pod znajdującą się u wylotu ulicy
latarnią ktoś nerwowo przeglądając

Nawet wśród mieszkańców ghet-|świeżo kupiony dziennikpa
ta nie brak będzie
powiedzą,
też zbytniej chciwości.

Tym gorzej dla nich, skoro nie
widzą przyszłości lzraela w kraju,
który z dziewiczym niedoświadcze-
niem od! pierwszej karty swej kon-
stytucji oddaje się wszelkim rasom
świata, jalk podzielny owoc granatu!

Nie wszystkie rasy jednakowo są
groźne, mie wszystkie bowiem w
sposób jednalki nadają się do zdoby-
czy! nowoczesnyich.

Skończyła się misja szpady. Mi-
nąfł już okres Kartagińczyków, Rzy-
mian, Arabów, Hiszpanów, Francu-
zów, ludzi miecza i krwi, zwyciężo-
nyich przez miażłdżące teorie ekono-
micznel

Lepszy od szpady jest karabin;
lepsza od karabinu armata; lepsze
od armaty jest złoto. Kto włada zło-
tem, zdoła więcej uczynić, aniżeli

Cezar, aniżeli Filip II, aniżeli Na-
poleon.

Ale jak nie wszystkie rasy zdol-
ne są do władania szpadą, tak też

nie wszystkie potrafią władać zło-
tem.

Oto «oi myśli Blumen pochylony
na ławce. Zdaje mu się, że! widzi iuż
wóz Antychrysta, o złotych kołach,
ciągniony przez ekonomistów chrze-
ścijańskich.

W połowie wieku przybęldzie!
On będzie właśnie Mesjaszem!

Jest tak podniecony, że aż inni

pasażerowie lzwracają na to uwaśę,

kzmduktor zaś się zbliża:
— Źle pan się czuje, panie Zacha-

riaszu? :
Bankier spogląda na niego ze zdiu-

talkich, którzy

| mieniem i bez słowa odpowiedzi zno
wii się kurczy i oddaje się dalszym
marzeniom, ›

   

„Wy El Nacional, czy tež
że oszalał z ambicji czyj poilera wiadomości. Złota się podno

lamerica

si, akcje na giełdzie spadają, w lz-
bie deputowanych padają ostrzegaw
cze przemówienia, Pomruk rewolu-
cji. Godziny rządu już policzone.

Zachariasz Blumen marzy o dniu,
kiedy jego synowie, czy synowie je-
go synów będą posłami i ministra-
mi, a może nawet któryś z nich bę-
dzie prezydentem Republiki. Cały
majątek i moc Synagogi położy na
wadze. Któż zdoła to przezwycię-
Żyć?
W rzeczywistości ma co prawda

jednego tyliko syna, skrofulicznego,
trzynastoletniego chłopca, który ©-

odziedziczył jego imię, jego ciało, je--
ly on się ożeni z$o nos. Lecz

chrześci-dziewiczyną argentyńską,
janiką, ona niewątpliwie będzie bar- pod:
ze płodna, aniżeli piękna Milka

Zgrzytliwa trąbka  konduktora
przerywa 'wiotką tkaninę jego wi-
zji. Marzenie i pddróż zakończona.
Wysiada. Mroczna ulica 0 cegla-
nych chodnikach, niemal za murami
dzielinicy| Zachodniej, tam się znaj-

' dowała Synagoga.
Nieliczne: bramy są już ol tej porze

zamiknięte. Rzadkie latarenki słabo
oświetlają prześlizgające się posta-
cie, które wnet giną w ciemnościach

Zachariasz myśli: Niech tylko
połowa złota całego świata znajdzie
się w rękach żydowskich, Synago-
ga, czyli właściwie Wielki Kahal
Paryża, lub Nowego Jorku,
jelimym: skinieniem rozpętać tak sza-
lony! kryzys światowy, że narady
chrześcijańskie będą ginęły z głodu
i same się zaprzedadzą Izraelowi.|

I wypełnią się wówczas obietni-|
ce tajemniczego psalmu 47, który!

 

ULGA DLA CIERPIĄCYCH!

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

Fabr. Chem. „Pharmachemia“, Bydgoszoz.

 

dla AN.|
1065(4) |

cze jedna lampa, której

może 3

artalnie zł.
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Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach, CZYTAJCIE
ischias i t.p. skutecznie działa SEI ROZPOWSZECH-

„Embeta - Stawolit Nr. 39 || NIAJCIE PRASĘ
Mgr. W. P. RSKIEGO NARODOWĄ

-——
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| Węgiel Guš koks, |
Ę drzewo opziowe
$ po cenach konkurencyjnych

poleca

| TOWODIWORZONA firma chrześcijańska

nódimierz Markiewicz
Wilao, ul Zygmuntowska 24

TEL. 25-32
"VTYYYWYPFYYYYTYYYT "evyvy?*
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ŚW. JAŃSKA 5

NOWY CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP
KONFEKCJI DZIECIĘCEJ

„Oros:
) poleca duży wybór kapeluszy, ubra-

nek i sukienek
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ZŁÓŻ OFIARĘ
NA F. 0. N.

 

 

Żydzi odmawiają siedmiokrotnie w
dzień Nowego Roku (Rosz Hasza-
na), wśród przejmującego ryczenia
rogu baraniego: „Bijcie w dłonie i
chwalcie Pana wołaniem wesołym,
gdyż Jehowa Najwyższy, podda i
rzuci do stóp waszylch wszystkie na-
rody”,

W. tej właśnie chwili zbliżył się
do idrzwi Synagogi, zwróconym na
zachód. Były przymiknięte. Pichnął,
posuwając kamień, który je przytrzy
mywał, poczem wszedłszy, zamknął
je znowu za sobą.

Był to stary dom willowy, miej-
sce odpoczynku jakiegoś bogacza z
czasów hiszpańskich, kiedy to była
jeszcze prawdziwa wieś i domy mia-
ły charakter jakby twierdzy o cięż-
kich drzwiach. :

Lampa naftowa umieszczona w
sieni ledwie oświetlała pierwsze

iwórko otoczone galerią o potęż-
nych filarach. Dalej paliła się jesz-

płomień ru-
szał się odl wiatru, Drugie połdwórko
nie posiadało galerii, lecz zaopatrzo
ną w okratowanie ścianę, której się
czepiałyj latorośle winne, [pośrodku
zaś studnię, Za ścianą znajdował się
ogród z drzewami pomarańczowymi,
w którym wieczorem było tak ciem-
no, że mimcjwoli opanowywał strach.

Tu właśnie znajdowała się Syna-
ścga i tw sprawowały swoje czyn-
ności dlwa najwyższe trybunały u-
lrżymujące jedność i charakter ży-
dówilki: Kahał i Beth Din.

nie mytślą, że być Ży-
y wyznawać religię

Tie wyobrażają nawet
jest to zupełnie coś 0ż-

innych na-

   

 

     
lie

nnego od wszellkich
radomicbci.

 

(D. c. n.)

  
   

7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

zniżki. Administracja zastrzega

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ.

®

 


