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Inż. Stanisław Kubilus
ławnik Zarządu m. Wiina,

członek Zarządu Okręgowego Stronnic-
twa Narodowego w Wilnie

zmarł nagle w dn. 9.VI., przeżywszy lat 55

0 czym zawiadamia

Stronnictwo Narodowe
w winie
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JAN FALKOWSKI

8
EMER. GENERAŁ PORUCZNIK b, ARMII ROSYJSKIEJ ur. 1854 r.

Zmarł po ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami
dn. 9 czerwca 1937 r.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby, dam własny Beliny 9,
odbędzie się w dniu 11 czerwca 1937 r. o godz. 9 sdakaplicy
na cmentarzu Rossa „gdzie zostanie adprawione nabożeństwo i zło
żenie zwłok w grobach rodzinnych.

O czym zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych po-
grążeni w głębojkim smutku

CÓRKI I SYM
 

P. Prezydent R. P. ignacy Mościcki
opuścił Bukareszt udając się do Polski
BUKARESZT 9.6. Wizyta Króla

Karola w Polsce, która nastąpi w po |:
łowie ostatniej dekady bieżącego
miesiąca, będzie trwała 4 dni, z cze-
$o trzy dni spędzi Król w Warsza-
wie oraz ewentualnie w Poznaniu, a
czwarty dzień w Krakowie.

PRZEDSTAWICIELE POLAKÓW:
U P. PREZYDENTA

BUKARESZT 9.6. Dziś o godz
12.30 Pan Prezydent Mościcki przy-
jął w poselstwie polskfm przedsta-
wicieli Polonii rumuńskiej z Buka-
resztu, Ploesti, Czerniowiec, Inkiszy
miowa oraz innych mniejszych ośrod
ków w liczbie około 30 osób. W
audiencji u Pana Prezydenta wzięli
również udział konsulowie R. P. z
Czerniowiec — Uzdowski, Kiszynic
wa — Poncet de Sandon oraz z mmz
— Stapiūski.

ODJAZD Z BUKARESZTU
BUKARESZT 9.6. O godz. 1-ej

dkibyło się w poselstwie polskim
śniadanie, ww ktorvm „2iąt ndrial
Kró! Karo! >raz ks. Michał.

Pan Prezvieia Ar!
wszyscy uczestnicy powrówli
śniadaniu do pałacu :

O godz. 15.15 nastąpil odjazd z
ałacu na dworzec. Na ulicy zebra-

ły się tłumy publiczności. ktore zgo
towały gorącą owację Panu Prezy-
dentowi oraz Królowi Karolowi. Na

Karol i
po  

całej trasie ustawione były oddziały
wojsk garnizonu bukareszteńskiego
w mundurach žalowych.

Na pożegnanie Pana Prezydenta
przybyli na dworzec członkowie rzą
du oraz wielu dostojników 1umuń-

Na dworcu P. Prezydent požeg-
nawszy się z obecnymi, zajął miej-
sce 'w pociągu królewskim, który
ruszył w kierunku Sinaia.

 

Burze w Niemczech
BERLIN 9.6. Z Koblencii donoszą

o katastrofalnej burzy w czasie któ
rej zatonął największy statek żeglu-
gi rzecznej na Renie „Oranie“. Pod-
czas burzy statek zerwał się z kot-
wicy i uderzył o brzeg, przełamując
isię na połowę. Załoga została urato
wana. Brak statku utrudnia żeglugę
ma Renie.

W. okolicy Drunswiku i górach
Harzu silna burza podmyła w wielu
miejscach tor kolejowy. Uderzenia
piorunów wywołały liczne szkody.
Zanotowano kilka wypadków śmier-
telnych.

W Niemczech środkoych panują|
nienotowany upały. W Berlinie tem
peratura przekroczyła dziś 40 stop-
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 | „Wyróżnienie”
szkolnictwa polskiego

w Litwie
RYGA 9.6. Z Kowna donoszą:

Prasa litewska wymienia sumy
przeznaczone przez litewskie min.

oświaty prywatnym szkołom mniej-

szošci narodowych. Szkoły żydow-
skie otrzymują 'w rb. 153 tys. litów,
niemieckie — 13 tys., czeskie — 15

tys., szkoły zaś polskie, podobnie

jak w r. ub., nie otrzymują żadnej

pomocy: rządu litewskiego.

NO

 

 

ZNANE

WODY KWIATÓWi
WE PIĘKNE ZAPACHY

CHI-CHI
KISAKI
GLOXINIA
MARZENIE

wyrobu Sp. Akce.

WARSZAWSKIE

LABORATORIUM CHEMICZNE
Do nobycia w perfumericch i skladach aptecznych
 

Trzecia międzynarodówka chce wywołać
GIBRALTAR 96. -Po- Poocy duża,- gdyjż w chwili bombardowania

rozległa się w cieśninie Gibraltar- |na ulicach miasta krążyły tłumy.
skiej gwałtowna  kanomada, Ze| SALAMANCA 96. Radio Requ-
względu na panujące ciemności etes podało o godz. 1 min. 30, iż na
trudno było z początku ustalić przy- froncie madryckim rozpoczął się o
czynę strzelaniny. Zauważono tylko, godz, 23-ej dmia wczorajszego, gwal-
że światła w Ceucie nagle pogasły, towny pojedynek artyleryjski, Ba-
a tamtejsze baterie dały ognia.

wetki dwuch okrętów wojennych. O północy zauważono olbrzymi po-
Okręty te idały około 20 strzałów żar w mieście. Strzelanina trwała
na Ceutę, skąd odpowiedziano im |dłuższy czas.
również ogniem. |

- о "| KOMUNIZM CHCE WOJNY
OSTRZELIWANIE MADRYTU | PARYŻ 96, Sekretarz generalny
MADRYT 9.6. O godz. 20-ej; we komunistycznej  międzynarodówki

wtorek bombardowanie Madrytu Dymitrow wystosował z Moskwy te
zostało wznowione. W ciągu 20 mi- legram od przewodniczącego socjałi
mut spadł deszcz pocisków na cen- |stycznej międzynarodówki de Brou-
tralne ulice stolicy; i na dzielnice ckere, wysuwający propozycję stwo
zewnętrzne. W. kościele San Jose rzenia wspólnego komitetu. celem
wybuch pożar, który jednak wikrót- podjęcia interwencji na rzecz rządu
ce został ugaszony. Liczba ofiar „hisz ńskiego w Walencji:
bombardowania nie jest dotychczas| W odpowiedzi na ten telegram
znana, wydaje się jednak bardzo przewodniczący: socjalistycznej mię-

 

Wyrok w sprawie Wileńskiego Banku
Ziemskiego przeciw tygodnikowi „wołyń”
ŁUCK 9.6. W: dniu dzisiejszym | razem redaktorowi odpowiedzialne-

po 2-dniowej rozprawie przed trybu mu tygodników rolniczych „Skiba”,
nałem orzekającym łuckiego Sądu | „Rolnik” oraz przeciw redaktorowi
Okręgowego z oskarżenia Wileńskie | odpowiedzialnemu :
go Banlku Ziemskiego z art. 255 k k. | muntowi Siedleckiemu sąd ogłosił
o znieslawienie przeciw dyrektoro-|wyrok skazujący dyrektora Wącha-
wi wołyńskiego Taidus Orga- łę na 3 miesiące aresztu i 100 zł.
nizacji i Kółek Rolniczych Władysła grzywny, redaktora Siedleckiego na
wowi Wąchale, autorowi artykułów, | 4 tygodnie aresztu i 100 zł. grzywny.
będących podstawą oskarżenia a za-| >

Zmiany w armii sowieckiej
Tuchaczewski i Jakir w niełasce

BERLIN 946. Niemieckie Biuro; Jefremowa potwierdza pogłoski o u
Informacyjne doncsi z Moskwy, że|sunięcie marszałka Tuchaczewskie-
ogłoszono tam urzędowo  szereś|go.

zmian na naczelnych stanowiskach| Dotychczasowy generainy inspek
w armii sowieckiej. tor kawalerii marszałek  Budienny

Dowódca dywizji Jefremow mia-| mianowany został dowódcą okręgu

|terie powstańcze ostrzeliwały umoc- | mają odpowiednich
świetle pocisków dostrzeżono syl: |mione dzielnice zewnętrzne stolicy.|

„Wołynia” Zyg-|

nowany został na stanowisko dowód
cy nadołżańskiego okręgu wojskowe
go. Jak wiadomo, w dn. 11 maja na
stanowisko to powołany został mar-
szałek Tuchaczewski, jednakże sta- ni, nowiska tego nie objął. Mianowanie

я |||||Ші!!ттт|||Щ|Ш||||ПЩ||||||||||||||||||||||||||Н…|"|||||||і||||||||||||і!т||||Ш|Н|||||||П|ЩЁ

oszule sportowe
krawaty letnie

z
z
a

Panowie tryumfująl!!
bo m ubrania praktyczne, chłodz. w ach, wykenane z czystego polskiego
pa nar nasi. 45ezł,2 я ян x

impregn., nieprzemak., różnych odcieni od zt. 23.—
od zł. 3—

wszystko w wielkim wyborze poleca
POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul.Zamkowa9,tel.6-46.

J IIA it

wojskowego leningradzkiego. Z no-
minacji tej wynika, że: dawódca ar-
mii Jakir, mianowany 11 maja do-
wódcą leningradzkiego okręgu woj-
skowego, został usunięty z tego sta-
mowiska. Prawdopodobnie Jakir po
padł również w niełaskę.

Dowódca armii Kujbyszew miano
wany został dowódcą okręgu wojska
wre$go zakaukazkiego.

—

Strajk w Ameryce
YOUNGSTOWN (stan Ohio) 9.6.

Republic Steel Corp. otrzymuje po-
parcie całego emysłu stalowego
'w walce z komitetem organizacji
„przemysłowej John Lewisa, który
| spowodował strajk przeszło 70 tys.
robotników.

 
 

Tajemnicza bitwa pod Gibraltarem
wojnę światową

dzynarodówki de Brouckere udzielił
odpowiedzi wymijającej, '0świadcza-
jąc, że ani przewodniczący socjali-
stycznej międzynarodówiki, ani se-
kretarz generalny nie mogą uczest-
niczyć w proponowanym przez Dy-
jmitrowa komitecie, ponieważ nie

iedni pełnomocnictw.
Jednocześnie Dymitrow wystoso-

wał telegram do komunistycznej par
ii hiszpańskiej, w którym zapewnia
o 5 komunistycznej między
marodówki, pomimo, iż socjalistycz-
ma międzynarodówka uchyla się od
współpracy z Mosłtwą.

RABINI ŻYDOWSCY POPIERAJĄ
CZERWONYCH

NOWY JORK 9,6. Na odbytej w
Columbus centralnej konferencji ra-
binów amerykańskich uchwalono re-
zolucję, w której rabini wyrażają
swą tię rządowi hiszpańskie-
miu w Walencji i oświadczają, że zwy
cięstwo gen Franco r się
klęsce demokracji.

@ай; AL LS >

 

Kronika telegraficzna
— Kolegium Związku Narodowego Pol

skiego w Stanach Zjednoczonych obchodzi
25-lecie istnienia.
— Negus Haile Selassie wybrany zo

stał członkiem honorowym uniwersytetu w
Cambridge
— W Nicei w czasie korsa kwiatowego

rozbiegany koń stratował kilkadziesiąt 0-
sób Piętnaście osób jest rannych jedna za-

bita
— Słynny poznański chór archikate-

dralny w liczbie 81 śpiewaków pod dyrek
cją ks. dr. Gieburowskiego opuścił Poznań;
udając się na oficjalne zaproszenie komite:

tu międzynarodowej wystawy paryskiej do
stolicy Francji.
— Prezydent U.S.A. Roosevelt przed-

stawił kongresowi program budowy nowej
floty handlowej o wielkiej szybkości Koszty
budowy tej floty mają wynieść 160 milio.
nów dolarów.

— Ojciec święty przyjął liczną grupę
pielgrzymów niemieckich do których wygle 

| siłkrótkieprzemówienie wjęzykunie-
| mieskim. 4 w
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№ dniu wczorajszym po krótkiej
zaledwie kilka godzin trwającej ch
robie, zmarł ś. p. inż. Stanisław Ku-
bilus, długoletni <członek  Stronni-|
ctwa Narodowego, b, prezes Zarzą-|
du Koła Grodzkiego S.N. w Wilnie,|
ostatnio członek Zarządu Okręgowe
go i ławnik Zarządu M, Wilna.

Ś. p. Kubilus, liczący w chwili!
zgonu 55 lat, urodził się w Suwal-
szczyźnie, ukończył gimnazjum w Su
wałkach, po czym studiował na uni-/

$. p. inż. Stanisław Kubilus
Miejskiej m. Wiilna, ś. p, inž. Kubi- |
tus był ostatnio ławnikiem Zarządu|Wilnie wczoraj ponownie

tym dniu bowiem minął termin wa:

 

m. Wilna, piastując równocześnie

szereg godności w Stronnictwie Na-
rodowym i pracując owocnie w dzia
le stwarzania polskiego!
przemysłu,

Niezwykłe zalety charakteru śm.
inż, Kubilusa, głęboka ideowość i pa

|triotyzm, bezkompromisowość w gło

szeniu wyznawanych zasad, wielka

gorliwość i pracowitość, ofiarność,

handlu i |gający się

 

Układy z pracownikami autobusów_
Sprawa niedawnego stajku pra-

cowników komunikacji: zed W
yła. W:

runikowego przerwania strajku, jaki
dali pracownicy autobusów, doma-

yżki płac o blisko
25 proc. Jak rwialdomo, powod:
przerwania akcji strajkowej było
wówczas to, że dyrekcia wileńska
mie miała odpowiednich pełnomoc-
„mictw dla układania się ze strajkują-
|cymi, co zastrzegła sobie centrala

wersytecie i w Instytucie Technole- | oraz prawdziwie społeczne nastawie | „Saurera” w Szwajcarii, zawiadamia
p: po į

gicznym w: Petersburgu, gdzie otrzy
mał stopień inżyniera technologa.

„ Po ukończeniu studiów ś. p. Ku-
bilus pracował w przemyśle rosyj-
skim, a od roku 1921-60 t. j. po po-
wrocie ido Polski w Wileūskim Urzę
dzie  Miojewodzkim w charakterze
naczelnika wydzialu.

Przeniesiony przed kilku laty w  stan spoczynku, oddał się całkowicie
pracy społecznej i politycznej,

Wybierany dwukrotnie do Rady

mie całej działalmcjści zjednały Mu

mie tylko przyjaźń i serce najbliż-

szych towarzyszów pracy, ale"także

jąc. że wysyła do Wilna swego przed

sitawiciela, dyrektora naczelnego to
warzystwa, p. Habsa. P. Habs, jak

głębokie uznanie wszystikich, którzy/ 11 donosiliśmy, przybył tu we wto-

się z Nim stykali, miej wyłączając

przeciwników politycznych.

Zgon ś. p. inż. Kubilusa stwarza

poważną lukę w szeregach pracow-

ników narodowych w Wilnie,

Niech Mu ziemia Polska, którą

nadewszystko ukochał, będzie lek-

Iką.

Zajścia w pow. Ostrowskim
W niedzielę 6 czerwca doszło we

wsi Trzcianka i Orańczyk (pow.
Ostrów Maz.) do wystąpień antyży-
dowsikich. Wiele domów żydowskich
zostało zdemolowanych, a kilku ży”
dów pobitych. W. związku z tymi zaj
ściami przybył w poniedziałek do
„Wyszkowa wojewoda białostocki, p.
Kirtiklis oraz szef wydz. bezp. wol.
białostockiego Odbyto cały szereg
konferencji i rozmów.

Jednocześnie w Wyszkowie i
okolicy nastąpiły liczne aresztowa-
nia młodych narodowców, Między
innymi aresztowano: studenta U. J.
P. Józefa Dumalę, b. członka Zw.
Nar. Pol. Mł Rad, Jana Miodu-

Kurs przeliczeniowy
złotego i marki

niemieckiej
Z dniem 1czerwca r. b. kurs

przeliczeniowy złotego i marki nie-
mieckiej w  clearingu towarowym,
którego gestję w Polsce prowadzi
Pdllski Instytut Rozrachunkowy —
zmieniony został na 2,09 zł. za jed-
ną markę niem. Z tą datą wszelkie
wpłaty importerów i wypłaty eks-
porterom obliczane będą po powyż-
szym ikursie bez względu na datę, w
której nastąpiła odnośna wpłata po

chowskiego, również studenta U.J.P.

Feliksa Rostowskiego, Marchewikę,
Wiśniewskiego.

WIELOKROTNIE STWIERDZONO DZIAŁANIE skułeczne SOLI MORSZYNSKIEJ lub

WODY GORZKIEJ MORSZYNSKIEJ w schorzeniach organów trawiennych, wątro:

by I przy złej przemianie materii. Żądać w aptekach I składach aptecznych,

SPORT

 

Popisy Sokolsko-Harcerskie,
W niedzielę, dnia 13 bm. odbę:

dą się na Pióromoncie pepisy gimna
styczne i zawody, w których wezmą
udział Sokoli wileńscy i Harcerze.
Początek o godz. 16-ej.

Na program zawoliów złożą się:
I. 1) Defilada zawodników, 2)

harce Zuchów, 3) ówiczenia Sokolic
i Sokołów, 4) ćwiczenia Harcerek i
Harcerzy — sygnalizacja żywych li-
ter, zalkładanie stacyi' telefonicz-
nych, pokaz samarytański,  rozbija-
nie dbozu.

IL 1) Popisy Sokołów na porę-
czach, drążku i koniu, 2) a. bieś
100 m., b. rzut granatem, c- skok w
dal itp. 3) wyścigi, 4) zawody врог-
towe harcerskie,

III, Popisy Zuchów.
Wstęp dla dorosłych 50 groszy, stronie niemieckiej. dla szeregowych, młodzieży, Harce-

& > FIE)
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Słońce, powietrze, woda i Tyl — ale:
w ksstlumie kąpieiowym I spodenkach plażowych,
szlafroczku jeńwabnym maławanym od zł. 20 —

Kapziuszu iub „amerykance" | pantofelkach
kupionych w firmie

J. KŁODECKI*isz

 

rek i tegoż dnia rozpoczęte zostały
| wstępne narady, z których wszakże
było widać,iż przyjazd: zwierzchni-
ka „Arbonu” nie rozwikła, jak się

(tego wszyscy spodziewali, szybko

sytuacji Dyr. Habs bowiem odrazu
"się zastrzegł, że w obecnych cięż:

|kich dla Towarzystwa warunkach
trudno będzie mówić o podwyżce,

a jedyną drogą, którą można byłoby
| uzyskać ową podwyżkę, widział w
|ustępstwach Magistratu na rzecz

| „Arbonu'. Głównie zaś chodziło mu

lo bonifikatę tego ryczałtu, który
„Arbon” płaci samorządowi, oraz o

  

;rzy i Sokołów 20 groszy. Czysty dor
| chód przeznacza się na Zlot Sokoli
|w Katowicach i Zlot Harcerski w
Wilnie,

(W. związiku ze Zlotem Sokolim w
Katowicach (27—29 bm.) przypomi-
namy, że zapisy na pociąg popular-
ny, który wyruszy z Wilna doKato-
wic, przyjmujeBiuro Zlotówe Okrę-
gu Wileńskiego (lokal Spółdzielcze-
go Kredytowego Banku) ul. Wileń-
ska 29 m.5 (telef. 22-24) tylko do
15 bm. w godzinach 12—14 i 17—19,
w soboty 12—14.

Turniej propagandowy siatkówki
pań i panów.

Turniej propagandowy  siatków-
ki pań i panów odbędzie się w
dniach 12 i 13 czerwca br. w parku
sportowym im. Gen. Żeligowskiego.
Wi wypadku niepogody turniej zo-
stanie rozegrany w sali Okręgowego
Ośrodka W. F. przy ulicy Ludwi-
sarskiej Nr. 4.

* Zbiórka wszystkich zawodników
(czek) a godz. 15.40 poczym nastąpi
otwarcie: turnieju.

Propagandowy turniej.koszykówki.
"W. dniach 26 i 27 czerwca rb. ro-

zegrany zostanie mecz koszykówki
męskiej o nagrodę Wileńskiego O-
kręgowego Związku Piłki Ręcznej.

"Termin zgłoszeń 'w dowolnej ilo-
ści drużyn upływa w dniu 17 czenw-
ca br.

Wpisowe do turnieju w wysoko-
ści 1 ACZ a zgłoszonej S
žyny naležy acać przy przesia-

niu zgłoszeń. :

Zawody srzeleckie o mistrzostwo
Okr. Szkolnego.

W/ dn. 6 bm, ma strzelnicach małokali-

browych w Wilnie odbyły się międzyszkol-

ne zawody strzeleckie o mistrzostwa Okrę-

gu Szkolnego i O. K. III, na rok 1937/38.

Stawało 123 zawodników z pośród nauczy-

celi i uczniów. Wyniki:
W/ konkurencji kbks. 3a, o nagrodę

Kuratora Okręgu Szkolnego 1-sze miejsce

zespołowe zdobyło Gimn. im. Z. Augusta

w Wilnie, osiągając 875 pkt. na 1200 mo-

żliwych, 2-gie miejsce gimn, im. Adama

Mickiewicza, 3-cie gimn. Elektryczne. In-

dywidualnie 1-sze miejsce zajął  Gajewsk'

Henryk z gimn. T. Zana w  Mołodecznie

173 pkt. na 200 możliwych, 2-gie Bartosze-

wicz Władysław gimn. A. Mickiewicza,

3-cie Wazbis Przemysław gimn. Z. Augu-

sta, 4-te Poniatowski Jerzy gimn. Mecha-

niczne, 5-te miejsce Głazek Czesław gimn.

Z. Augusta,
W zespołach nauczycielskich — (-sze

miejsce zdobyło gimn. im. Z, Augusta

(165 pkt. na 600 możliwych), 2-gie gimn.

kupieckie i 3-cie Państw. Szkoła Tech-

niczna.

W konkurencji o nagrodę D. O. K.

Nr III (strzelanie do figurek): pierwsze

miejsce zespołowe — Gimn. im. Kr. Z.

Augusta (310 pkt. na 570); indywidualnie I

Gajewski Henryk (Gimn. T. Zana, Moło= deczno) 75/95, 11 Głazek Czesław (Gimn.

gezwolenie na padwytžk ę biletów. z do późna, lecz bez rezultatu. O-
Zarówno jedno, jak i drugie żądanie |statecznie przerwano układy.
Magistrat z punktu odrzucił, Dziś mai być d

To też wczorajszy dzień, który dl mają one być prowadzone w

miał mieć znaczenie decydujące w| 777 SBE.
tym zatargu, rozpoczął się w naprę- RACE
żonej sytuacji. Z rana od godz, 10-ej
toczyły się narady wstępne, mające
na celu uzgodnienie stanowisk obu
stron. Okręgowy Inspektor Pracy p.
Leszczyński, przyjął naipier w dele-
jację właścicieli autobusów w oso-

bach: dyr. Habsa, dyr. Jankowskie-
$o, mec. Beittera i p. Preissera: a
później reprezentację pracowników
Towarzystwa. Z jedną i drugą dele-
gacją p- insp. Leszczyński omawiał
warunki, na których godziłyby się
szukać dróg porozumienia. Niestety,
kompromisu nie osiąśnięto, gdyż о-
ikazało się, że obie strony wciąż ob-
stają przy swoich postulatach.

O godz. 3 pp. w Okręgowym In-

spektoracie Pracy rozpoczęła się

pod przewodnictwem p. insp. Lesz-
czyńskiego i przy udziale inspektora

pracy 62 Obwodu pierwszawspólna
Ikonferencja reprezentantów  dyrek-
cji „Arbonu“ z delegacją pracowni-

ików. Do przerwy, którą zarządzono

o godz. 7 wiecz., narady nie dopro-

wadziły do uzgodnienia stanowisk.

'

  

JAPOŃSKI FRYZJER
ASTRONOMEM

 Po przerwie znowu pertraktowa-

 

Amerykański poseł w Tokio wręczył
fryzjerowi japońskiemu (z lewej stro
ny) złoty medal za prace z dziedzi-
ny.. astronomii, P. Ichivo Gomi w
wolnych od zajęć chwilach odkrył

nieznaną świazdę.

eMSK TSRITAIE a LDtL
Z. Augusta, Wilno) 65/95. Nauczycielskie

zespoły: I Gimn. Mickiewicza 185/28, Il

Gimn, mechanicznego 145/28, III Gimn. Zł Kowy starosta
Augusta 135/28. W konkurencji dla mało-

iżdj zabdoń: I miejsce zespół Obw w Brześciu

"P. W. 1 p.p. leg. (10 szk. Powsz.) 529/60,| Starostą brzeskim na miejsce p.
"II miejsce zespół Z. S$. Worniany (Orlęta! Czerniaka mianowany został dior

1465/600, III miejsce zespół Kom. Obw.|tychczasowy starosta prużański p.

Р, W, 5 p.p. leg. (Orlęta Z. S. Wilno) Chmielewski, który z dniem 10 bm.

434/600. obejmuje urzędowanie. (h)

LOGICE

4 Em Michał Girda
Wilno, Zamkowa 20. Tel. 16-28

poleca

"Rowery Janus, Indian, Kordian
mocne, lekkie, eleganckie

Radioodbiorniki: Dux-Radio

Akumulatory
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Niezwykły wypadek na ćwiczeniach
wojskowych |

Jeden z oddziałów wojskowych widząc to i zdając sobie sprawę z

w okolicach Siedlec prowadził ćwi-|niebezpieczeńktwa, zaczęli nawoly-

czenia w rzucaniu granatami ręcz-| wać psa i rzucać w niego kamienia-

nymi. mi. W ten sposób powstrzymali psa

W] pewnym momencie przy rzu- przed szeregiem na kilkanaście me:

ceniu granatu pies, znajdujący się w |trów.
pobliżu placu ówiczeń, rzucił się w Wi tym momencie granat wy-

stronę  'wyrzuconego granatu i, buchł rozrywając psa ma strzępy.

wziąwszy go do pyska, zaczął apor-|Nikt z żołnierzy nie odniósł szwan-

tąwać w stronę żołnierzy, którzy ku.

Unieruchomienie fabryki „„Ardal”
Największa fabryka wyrobów nieni na przeciąg 2 miesięcy, gdyż

gumowych w Lidzie zatrudniającaw ciągu tego terminu ma być rze-

ponad 800 robatników, została unie komo przeprowadzony remont ma-

ruchomiona. Robotnicy zostali zwol- szyn. (h)

Prace konkursowe przysposobienia
rolniczego

We wszystkich powiatach Wi- nych bydła oraz nierogacizny. —

PNA rozpoczęły się już pra: | Piękna pogoda, która umożliwia

ce konkursowe prz sobienia rol- powodzenie racjonalnej pracy roku-

niczego. Wi koncen- je w roku bież. jaknajlepszewyniki

 

przy- chwili

trują się one na poletkach konkur- dla zespołów konkursowych

; 4 w ktwikitwach "hodowla- sposobienia rolniczego. (m)  



 
 

GROZNA
PRZESTROGA ©
„Voelkischer Beobachter“, w ko-

respondencji z Rotterdamu, donosi,
że w dniach 16, 17 i 18 maja odbyła
się w Amsterdamie tajna narada
Kominternu, poświęcona sprawie
wzmożenia podziemnych prac wy-
wrotowych.
Według relacji korespondenta, w

wyniku tej narady postanowiono

wzmóc działalność rewolucyjną we

Francji oraz rozszerzyć akcję pomo-
ey dla czerwonej Hiszpanii,

Obie sprawy łączą się, zresztą, ze

sobą bardzo ściśle. Zapleczem czer-

wonego frontu hiszpańskiego jest

„front ludowy” francuski, w szcze-

gólności zaś francuska partia komu-
nistyczna i jej przybudówki. Gdyby
przeto akcja komunistyczna we
Francji nabrała nowego rozmachu i

doprowadziła do większego jeszcze
umocnienia wpływów Kominternu,

sprawy czerwonych w Hiszpanii zy-
skałyby na całej linii. ;
Wtedy ostateczne pawet zwycięst-

wo Hiszpanii narodowej nie przed-
stawiałoby się dla komunizmu tak
tragicznie, Wyparty z Hiszpanii, zna-
lazłby mocne podstawy we Francji,
wciągnięcie zaś Francji w wir rewo-

lucji komunistycznej, niechybnie do-

prowadziłoby do wybuchu wojny
europejskiej, o której doktryna leni-
nowska mówi jako o nieodzownym
warunku powodzenia  komunistycz-
nej rewolucji światowej.

Już z tego ogólnego względu kno-
wania komunistyczne we Francji ob-
chodzą bardzo żywo opinię polską.

Są jednak jeszcze powody szczegól-
nej natury, które nakazują nam obo-
wiązek bacznego śledzenia wypad-
ków francuskich,

Francja jest naszą aliantką i cho-
elaż sprzymierzeńcy nie powinni
mieszać się do swoich spraw we-
wnętrznych, nie mniej jednak wła-
Snie te sprawy stanowią często o
wartości przymierza. Rozwój stosun-
ków wewnętrznych państw sprzy-
mierzonych wpływa bowiem w spo-
sób bardzo istotny na znaczenie da-
nego przymierza w układzie poli-
tycznym świata.

Nasz niepokój związany z nowymi
zamiarami Kominternu, wymierzony-
mi przeciwko Francji jest przeto naj-
zupełniej uzasadniony i pragnąć na-
leży, aby udzielił się on również tej
części opinii francuskiej, która nie-
dozeniła jeszcze w dostatecznej mie-
rze niebezpieczeństwa, zagrażające-
go od tej strony krajowi.
Wypadki rozgrywające się obec-

nie w Europie mają swoje tło głeb-
sze. Poza grą interesów mocarstw,
wynikających z ich dążeń ipozycyj
państwowych, poza próbami rewolu-
cyjnej akcji bezpośredniej Międzyna-
rodówki komunistycznej wiele miej-
sca zajmuje w nich systematyczna
walka polityczna ideologii masońń-
skiej z nacjonalistyczną.

Została ona wywołana przez wol-
nomularstwo i ma na celu przywró-
cenie jedności rządów masońskich
w Europie oraz powszechności za-
sad ideologocznych tej sekty, Łączy
się z nią cały splot spraw i intere-
sów bardzo żywotnych, jeśli się zwa-
ży, że współczesna masoneria jest w
najsilniejszej łączności ze światową
finansjerą żydowską, 8
Gdyby nacjonalizm w Europie z0-

stał złamany i gdyby cele masonerił
zostały osiągnięte, Polska znalazłaby
się w bardzo trudnym położeniu,
Przede wszystkim sprawa żydowska,
wysuwająca się na czoło zagadnień
naszej polityki narodowej nie mogła-
by być w pełni rozwiązana, Stanę-
łyby temu na przeszkodzie potężne
siły triumfującego wolnomularstwa,
które, w myśl swojej tradycyjnej po-
lityki zaczęłyby pracować na naszą

 

zgubę.
Ponieważ wcale nie pragniemy

powtórzenia się najtragiczniejszych

rozdziałów naszych dziejów, przeto
jesteśmy zdecydowanymi stronnika-
mi nacjonalizmu europejskiego 4 

W. zawiadomieniu o obchodzie
dwudziestolecia Armii Polskiej we
Francji, rozlepionym na domach

| warszawskich, czytaliśmy takie uza-
sadnienie znaczenia politycznego tej
armii:

„Dekret ten wraz z późniejszym u-
znaniem w r. 1918 przez Francję, An-
glię, Włochy 1 Stany Zjednoczone
Armii Polskiej we Francji za sojusz-
miczą i współwojującą dał początek
serii aktów politycznych ściśle zwią-
zanych z Armią Błękitną, które były
odstawą prawną do uczestniczenia

Polski na prawach równego z rów-
nym w konferencji pokojowej w Wer-
salu”,

Z małym uzupełnieniem  uzasa-
dnienie to jest słuszne, Polityce
polskiej po stronie koalicji, której to
polityki armia utworzona we Fran-
cji była jednym z narzędzi, należy
zawdzięczać udział delegacji pol-
skiej w konferencji paryskiej. (trak-
tat był podpisany w Wersalu. Konfe-
rencja odbyła się w Paryżu) i na-
stępstwa tego udziału uznanie
niepodległego państwa polskiego i u-
stalenie jego granic.
Zawodne są wszelkie przypuszcze-

nia w stosunku do przeszłości. Mo-
żna jednak, sądzę, stwierdzić, że w
wyniku wielkiej wojny europejskiej
(1914 — 1918) byłoby, niezależnie od
wyniku tej wojny, powstało państwo
polskie, Jeśli jednak do państwa te-
$o przyłączone zostały ziemie
 

 

 

?
zachodnie, należące doe nie"
mieckiego, jeśli otrzymało ono r-
cie o morze Baltyckie, to zawdzię-
czamy to dwum przyczynom; 1) zwy-
cięstwu koalicji państw zachodnich
nad państwami aa i 2) po-
lityce tych Polaków, którzy byli
zwolennikami „orientacji” koalicyj-
nej i zorganizowali politykę odpo-
wiednią—z armią we Francji włącz-
nie,
Kto te dwa niewątpliwe fakty

weźmie do swego rachunku, ten mu-
si przyznać, że polityka polska (ta
po stronie koalicji) w czasie wojny
europejskiej (1914 — 1918) го-
wadziła do wyniku, który w dzie-
jach Polski może i musi być posta-
wiony obok wyniku polityki i zwy*
cięstw Chrobrego,  Krzywotwstego,
Łokietka, Grunwaldu, wojen i pokoju
toruńskiego za Kazimierza Jagielloń
czyka. Wszystkie fakty powyższe są
ogniwami łańcucha polityki polskiej,
która rozumiała, że szerokie oparcie
o Bałtyk jest niezbędnym warun-
kiem istnienia państwa polskiego.

Jeśli w wieku XX-naród polski do
tej polityki nawiązał, jeśli poszedł w
swej większości wielkiej trady-
cyjnej linii, zgodnej z jego misją
dziejową, a: zapewne ludzie, a
może człowiek, którzy stanęli czy
też który stanął na wysokości odpo-
wiedzialności dziejowej

Polityka, której jednym z wyra-
zów było utworzenie armii polskiej

0907 a ее оо
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we Francji I te armii samodzielnej |
rawdziwie polskiej, musiała być

być dziełem ludzkim, boć nic się nie
= ma tym padole, bez udziału lu-
i,
Cechą Saias w Warszawie
obchodu dwudziestolecia bylo to, že
nie padłonanimani jednosłowo o
tym, kto był autorem i sprawcą tego
mes co tak uroczyšcie
czczono. Myślałby kto, że trudno u-
rządzić obchód ku uczczeniu powsta-
nia Kościuszkowskiego bez wspo-
mnienia o Kościuszce, otóż pokaza-
no nam, że rzecz podobna jest cał-
kiem możliwa.
Nad całym przedsięwzięciem nie”

dzielnym 2 się wielki znak za-
pytania: kto i a.

tami 1 na-Zastąpić go mogą
zwiskami współcześni. Zrobi to samo
historia,
Będzie musiał natomiast szperać

przyszły historyk, by się dowie-
dzieć, w czyjej le powstała
myśl ślepego i kulawego obchodu,
kto się poza znakiem zapyta-
nia osobę tęD“ I będzie
lepiej i dla dobrej opinii o kulturze
politycznej Połski i dla osoby czy o-
sób zainteresowanych, jeśli zagadka
ta nie będzie nigdy rozwiązana, jeśli
czyny ich utoną w morzu niepamię-
ci, jeśli e. incydent naszego
życia w latachiistnie-
nia odrodzonej Polski będzie jak naj-
prędzej zapomniany. 
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Propaganda federalizmu —  któ-
ry tak jaskrawo przypomniał się Pol-
sce procesem łuckim, a zwłaszcza
słowami adw. Paschalskiego o „o-
gródku doświadczalnym”, — w cie-
kawy sposób usiłuje ostatnio przy-
stosowywać swoje argumenty do
zmieniających się w kraju nastro-
jów, coraz wyraźniej krystalizują-
cych się, jako narodowe.
Propagatorzy federalizmu, dotych-

czas jawnie i ostentacyjnie przyjaź-
niący się z kołami masońskimi całej
Europy, oraz związani z tradycją so-
cjalistycznego radykalizmu w zabo-
rze rosyjskim ery przedwojennej,stale
popierający Żydów i głoszący hasła
„wolnościowe” w stylu masońskim,
— przystosowują się dzisiaj, prawem
mimikry, do antymasońskich i anty-
lewicowych poglądów społeczeństwa
i głoszą swoje zasady operując teo-
rią, że ukrainizm z samej swej natury
należy do obozu antymasońskiego 1
antykomunistycznego, a więc zwal-
czanie ukrainizmu, to jest świadome
lub mimowolne popieranie masone-
rii i żydo - komuny,
Np. znany propagator „zbliżenia”

aaa - ukraińskiego (polegającego
na budowaniu ukrainizmu polskimi
rękoma), p. Bączkowski napisał w
tych dniach, że antagonizm polsko-
ukraiński podsycany jest po obu
stronach (polskiej i „ukraińskiej')
przez — jaczejki.

„To, co poczęło zachodzić potem —
pisze p. Bączkowski — można wytłu-
maczyć w ten oto psy sposób: а-
gentury i mafie w Polsce, nastawione
przyjaźnie wobec czerwonej Jassy
zwa będące jawnymi eks-

zyturami Kominternu, przelękły się
lo rozwoju wypadków. Zamrożone

do chwili potrzebnej jaczejki, uloko-
wane od dawna, w lepszej koniunktu-
rze, i tu i tampoczęły nadanyz#6-
udziałać. szystko zaczęło

ne
psuć i dziwnie rozłazić, atakowa-
od zewnątrz i od wewnątrz. Przy-

szła izacja agentur ludowo-fron
ZO „polskich” i u-

Twierdzenie, że w  zarysowują-
tym się w Europie podziale politycz-
nym na dwa obozy: biały i czerwo-
ny, ukrainizm z natury rzeczy należy
do obozu białego, opierają lu-
dzie o poglądach w rodzaju p, Bącz-
kowskiego na fakcie, że właściwa
Ukraina leży pod władzą sowiecką,
a więc orientacja polityczna ukrai-
nizmu musi nieuchronnie być anty-
sowiecka,
Czy tak jest istotnie?
Wydaje nam się, że gdy chodzi o

przeciwieństwo między  masonerią,
radykalizmem lewicowym, komuniz-
mem i f, d. z jednej strony, a starą

а о tradycjach katolickich i
n lowych, ukrainizm z natury rze-
czy należy do obozu pierwszego.

 

Przede wszystkim — przyczyną
tego jest jego pochodzenie, rai-
nizm — tak jak liczne inne ruchy se-
paratystyczne — jest typowym pro-
duktem wieku XIX i jego ideologii.
Był onbądź bezpośrednio organizo-
wany przez loże, bądź pośrednio in-
spirowany i zapładniany przez ma-
soński światopogląd. Е
Ш‹піпіто%уі używany za narzę-

dzie do osłabiania zmienawidzonej
przez masonerię polskości (głównie
na terenie galicyjskim), oraz do -roż=
bijania również zniena' przez
masonerię carskiej. Rosji. Niezależ-
nie od tego, że był on orem
prądów „wolnościowych” w stylu
masońskim, wibrujących w wieku

niejako w powietrzu, oraz
dziełem kół konspiracyjnych, niewąt
pliwie x masonerią związanych —
służył on za polityczne narzędzie
Prusom,których słałe związki z ma-
sonerią są znane, oraz pewnym ko-
łom masońskim w Austrii, a także

Ruch wkrakóski olejest Bynajm(© aiński nie jest b niej
jedynym  „nacjonalizmem”, który
wziął początek z ideologii masoń-
skiej i którego losy nierozerwalnie
się z ami masonerii sprzęgły.
Wszystkie pseudo - nacjonalizmy,

eciwstawiane wielkim narodom
toliokim, mają tę samą cechę, O-

bok ukrainizmu można tu przede
wszystkim ienić separatyzmy li-
tewski i baskijski.
Mogą ze szczerego przekonania

współdziałać z ruchem „ukraińskim”
liczni dostojnicy grecko - katolic-
kiej cerkwi, może ruch litewski aż
się roić od księży, może liczny od-
munizmem i z masonerią. Katolicy
popierać „nacjonalizm” baskijski —
a mimo to, w decydującym momen-
cie, logika dziejów pchać musi te
ruchy do walki ramię w ramię z ko-
munizmem i z masonerią. Katolicy
baskijscy walczą w szeregach obozu,
kt chce skomunizować  Hiszpa-
nię, Litwini jawnie i ostentacyjnie
wzięli w 1920 roku udział w wojnie
polsko - bolszewickiej po stronie
Sowietów, a „Ukraińcy” na przeło-
mie 1918 — 1919 roku, bez CE
pożytku dla doktryny własnej, ode-
grali w praktyce rolę narzędzia,
riai ja oo odbudowaniu Pol-
ski,

Jakie jest istotne oblicze tych ru-
chów, dowodzi najlepiej fakt, że ani
wśród „Ukraińców”, ani na Litwie,
mimo wielkiego zażydzenia teryto-
rialnych obszarów działania tych ru-
chów, nie ma poważniejszego kierun-
ku antysemickiego. Mogą sobie Ru-
sini 1 Litwini mieć z Żydami konku-
rencyjną walkę gospodarczą i ście-
rać się z nimi w rzeczach mniejszej

przeciwnikami zarówno komuni-
stycznych knowań, jak i przebiegłej

intrygi wolnomularstwa,
Francji zaś życzymy, aby jak naj-

rychlej zorganizował się tam mocny
obóz narodowy i aby znalazł w so-
bie dostateczne siły do opanowania
niebezpiecznego położenia i spowo-
dowanla głębokich przemian w du-

sku saródowym, :
 Tajna narada Kominternu pod ha-
słem wzmożenia akcji wywrotowej
we Francji, powinna obudzić czuj-
ność patriotów francuskich i przy”
śpieszyć proces konsolidacji narodo-
wej, bez której potężna pozycja po-

lityczna Francji może być w sposób
bardzo istotny podkopana i pomniej-
SŁONA, 3 TE

wagi, ale na forum „wielkiej polity-
ki” Żydzi stanowią dła nich niety-
kalne „tabu“.

Idzisiaj również, twierdzenie ©
nieuchronnej antybolszewickości
frontu „ukraińskiego" oparte jest na
nieporozumieniu. _ Nieporozumienie
to —i złudzenie — jest źródłem
sympatyzowania z Ukraińcami pew-
nych kół hitlerowskich, a nawet ła-
szystowskich.
W istocie, postawa polityczna „u-

kraińska" jest i musi być nieuchron-
nie pr W Polsce leży
istotna siła ukrainizmu — i tu jest
jego twierdza, jego kadra, której mu-
si bronić 'ktėra a — jedyną
podstawą jego ekspansji. Na tere-
nie właściwej Ukrainy ukrainizm był
zawsze słaby. Wystarczył do tego,
by stać się jednym z czynników,
podwažających „carat“, ale gdy ca-
rat obalono, okaza! się juž niepotrze-
bny i z łatwością został odsunięty
na bok. Dziś w Rosji jest czynnikiem
o sile, równej zeru.
Na to, aby ukrainizm mógł jakąś

rolę odegrać nad Dnieprem, musisł-
by być wpierw obalony — bądź
przez, siły rosyjskie, przez in-
terwencję zagraniczną — ustrój so-
wiecki. Ukrainizm ani ustroju so-
wieckiego nie obali, ani się do jego
obalenia nie przyczyni. Obóz anty-
komunistyczny nie ma od ukrainiz-
mu nic do uzyskania. Co najwyżej
może z nim mieć do czynienia, ja<o
z ewentualnym amatorem do uczest-
nietwa w posowieckiej sukcesji ,gdy-
by Sowiety obalił — ktoś inny.

Dzisiejsze interesy ukrainizmu
zwracają go przede wszystkim —
przeciw Polsce. To znaczy, że ukrai-
nizm podważa przede wszystkim
ten bastion katolicyzmu i cywiliza-
cii europejskiej, jaki stanowi Polska.
Na'eży on więc w liniach general-
nych, nie do obozu „białego”, ale
„czerwonego”.
ROTINAAASPODAECS AEK

Jak pracuje Poznań?
Z POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA

PRZYJACIÓŁ NAUK
Ze sprawozdania wygłoszonego przez prof

dr, Lisowskiego na ostatnio odbytym wał-
nym zebraniu Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk wynika, że postęp jego
prac zwłaszcza w dziale wydawniczym jest
ogromny, Dorobek wydawniczy roku spra”
wozdawczego przewyższa dwukrotnie plon
1 r. 1935. W ciągu 1936 r. wydano 146 arku-
szy druku, podczas gdy w roku poprzednim
tyliko 77 arkuszy.
Wydano prace! J. Szczygielskiej „Przy-

byszewski jako dramaturg”, K „Górskiego
„Wojciech z Żychlina”, A. Żółtowskiego
„Descartes", Т, Grabowskiego 2 tomy „Hi-
storił Hteratury polskiej od początków do
dmi dzielejszych"| J. Matuszewskiego „Im-
munitet ekonomiczny w dobrach Kościoła
w Polsce od #, 1381" R. Paczkowskiego
„Renta pieniężna w postaci ciężaru realne-
go I dłagu rentownego", R. Błachowskiego
„Moriologia ozėw sremskich”, Jana Tutaja
uWadopójki” (Hydracarina) na”bliższych о-
Kolie Poznania ze szczególnym uwzględnie-
niem jeriera Kierskiego", W. Rakowskioto
„Narzutowe trybolity wielkopolskie" oraz
3 zeszyty „Sprawozdań”.
Wydatkowano na te wydawnictwa skoło 44006 oł, góy, w soku poprzednim 16,000. U-

„ wszystko

formie politycznej. 

PRZEGLĄD PRASY
RUINY LWOWA

O smutnym stanie polskości w
Małopolsce Wschodniej pisze w po
znańskiej „Kulturze” p. Jerzy Ban+
drowski, niegdyś jako „Tersytes”|ae
pularny satyryk lwowski, Przyjechał
teraz do swego kochanego groduĘ
Wysokim Zamkiem i co zastał? Nę«
dzę i a o

„Żydzi wszędzie, pewnisiebie, aros
ganccy, zuchwali, natrętni, łysząd
lokoła siebie bezustanny charkot żar
gonu i widząc wzgardliwe miny dufe
mych w siebie Semitów, szczerze wyż
knam — stchórzyłem...
Aby Małopolskę przy Polsce utrzy-

mać, trzeba było stoczyć krwawe boja;
naprzód z Rak a zp
wikami, zas mie należałoją choć jae
ko tako odbdować TegoPolak 4

zał,
Ale dziś, gdy ta dzielnica zaczyna

żyć, wszystko odbiera jej Žd. ktėrės
o wspomagają nasze pod wielu wzglę
ami nieszczęsne urządzenia. Bo tu
dzie dawniej szkoła aż do uniwers
tu wyłącznie była zą darmo, dz

chłop polski ani robotnik korzystać ®
niej nie może, mimo, że on tworzy,
podstawę, na której opiera się pań
stwo polskie. Może z niej natomiast
korzystać Żyd, który jako karczmara
czy szynkarz, kupiec, pośrednik m

jekulant, rozporządza większymi
łopa środkami materialnymi,
Najwyraźniej cała tutejsza ludno
r" tylko po to, aby dostarcz
ydowi coraz e, kotów SZ
jarnięcia wszystkiego pod swą w.
opanowania tak miast jak i wsi, go*

rzej, całego '
Lwowianin jednak z tą sytuacją

się nie pogodził, P. Bandrowski wyż
czuł wedariadsAdelė ys

„pewne napiecie, ktėre,., o rak
w om: jeśliby doszło do tecz«
ności... trudno powiedzieć, jakby się
to mogło skończyć. Wyczuwając to,
Żydzi gotują się do obr i we
Lwowie komuniści, wódkich Ży»
dów jest około 85 proc, jak twierdzą
ludzie, znający tutejsze stosunki, resze
ta zaś, 15 proc. — to lenie, n'er
hultaje, słowem — hołota”.
Gdy się struna przeciągnie, „hura-

gan może przelecieć przez miasto”.
Polak chce i musi być em w

swym własnym domu" — kończy p.
Bandrowski.
Przede wszystkim panem we Lwo«

wie, zaniedbanym dziś, „ewakuowa-
nym”, zbiedzonym i zażydzonym, alę
„knującym“, ale dzielnym i pełnym
wiary w przyszłość,

PRZYWRÓCIĆ SAMORZĄD
W, STOLICY

p. StarzyfłaKomisarskie rządy
skiego w Warszawie zosta: е-
dłużone. P. premier Składkowski
wyrazil w Seįmie nadzieję, že wybo=
ry odbędą się w atmosferze 07
jenia politycznego. Odpowi mu
a EE й 1 1
„lm prędzej będą wybory do

Miejskich, tym toplej. Nastroje opozy
cyjne będą wzrastać w społeczeństwie,
a nie jak się spodziewa premier Skład-
kowski, maleć i niknąć, do
samorządów byłyby otwarciem klapy
w którą wleją się te nastroje, — fi
wzywają oe, niż taką klapę. Pan

Składkowski obiecuje sobie, że dobra
koniunktura gospodarcza uspokoi gu:
bliczność....Starzy cynicy rosyjscy, do
świadczeni ministrowie rosyjscy sta»
rego autoramentu pom i najła»
twiej, a nie najtrudniej jest r: 16
ludem zgłodniałym, niesz iwym,
biednym. Z chlebem w brzuchu przy»
chodzą i ambicje polityczne. Dobro-
yt nie umniejszy, lecz powiększy a»

spiracje do krytyki, do ujawnienia nie-
zadowolenia, do rządów.

aju”.

Również nie ma racji premier
Składkowski, gdy marzy o apolitycz-
ności wyborów do Rady PAR
Warszawie. Tego Oda hasła są
cją — nie było i nie będzie w tak wiel-
kim i decydującym środowisku jak w.
Warszawie w borów, któreby były a-
polityczne, Coprawda przy ARA
wyborach współzawodnicy wołają gło-
śno o swoo: apolityczności i wysta-
wiają szyldy gospodarcze i apartyjne,
ale przecież każdy rozumie, że to

;zys bajeczki dla grzecznych
dzieci. Wreszcie obowiązująca >rdyna
cja wyborcza powołująca samorządy
o udziału w wyborze centralnym po-

litycznych i a = SA
mym zrywa Z -
Aon"miejskich * bok md

„Czas* przestrzega rząd przed ta-
ką ordynacją wyborczą do rady,
miejskiej w Warszawie, któraby u-
niemożliwiała (jak ordynacja sejmo--
wa) wypowiedzenie. się ludności.
Trzeba na to wypowiedzenie się ро-
zwolić, choćby ono „miało akcenty,
polityczne”, Inaczej „obywatele znie* -
chęcą się do udziału w pracach sa-
morządu wogóle".

Również „Czas” uważa za utopię
wybory apolityczne .de samorządu
stołecznego i zachęca O. Z. N. by,
stanął do walki wyborczej naplat-

Ale te =. odbędą się w naj»

1689,olep,Slamyśskinie оюХГ ‚ о Це p. Starz i nie
ska dalszej prolongaty swego A
sarstwa. !

AKSAVIA РЕСЕаEITI T

możliwiły to większe niż w ubiegłym roku
subwencje na cele wydawnicze w umię -
24.450 zł, Tow. Przyjaciół Nauk liczy 424
c onków czynnych iwspiorającygy 9/08 ю
szionków honorowych 7 чоб „wobec— >
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Licea handlowe i administracyjne
Absolwent gimnazjum  ogólno-

kwztałcącego ma do wyboru dwa za:
saldniczei kierunki dalszych studiów
może kontynuować studia ogólno-
(kształcące lub też kształcić się w
jednym z liceów zawodowych, mię-
dzy innymi w liceach handlowych
lub administracyjnych.  Uruchamia-
ne z początkiem roku szkolnego
1937-38 licea handlowe i administra-
cyjne są nowością w naszym szkol-
nictwie średnim.

Licea handlowe i administracyjne;
są dwu i trzyletnie, Licea dwuletnie
dają wyłącznie przygotowanie han-
dlowe lub administracyjne ogólne,
Licea trzyletnie, obejmując catko-
wicie program liceów dwuletnich,
uwzględniają nadto w klasach trze-|
cich specjalizację w zakresie jednej
lub kuiku pokrewnych dziedzin, czy
to funikcji handlu, czy też admini-
stracji. Świadectwa ukończenia o

" pełnych uprawnieniach bęaą wyda-
wane już po ukończeniu dwuletnie-
go liceum lub dwóch klas trzyletnie-
go. ra

Licea handlowe i administracyi-
me przygotowują teoretycznie i prak
tycznie do pracy zawodowej w han-
dlu lub administracji, dzięki czemu
absolwent może rozpocząć pracę za-
robkową bezpośrednio po ukończe-
miu szkoły, w wieku lat 20—22.

Licea handlowe przygotowują
młodzież do następujących zawo-
(dów: — przyszłych sprzedawców,
|korespondentów, įprzedstawicieli
handlowych, Iksiegowych, reklamow
ców i propagandzistów, ikierowni-
ków działów przedsiębiorstw han-
dlowiych i przemysłowych itp. Licea
administracyjne zaś kształcą urzęd-
mików: ubezpieczeniowych, samorzą-
dowych, administracji państwowej
ogólnej, jak kolejnictwa, poczty i te-
łegrafów, służby celnej, skarbowości
i innych,

Program nauczania
handlowych £ administracyjnych ©-
bejmuje przeldmioty zawodowe i o-
gólnokształcące, dając absolwentom
wykształcenie równe co do poziomu
z wykształceniem jakie uzyskuje się|
w liceum  ogólnokształcącym, lecz

SISUDRS ZPWRZWORZORO STENN R IIA BTI |
"AUROCZYSTE OTWARCIE NO
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Wyprawa nad Narocz
Pogoda niezbyt fortunna. Mówiąc

stylem komunikatów PiM'a  „po-
chmurno z przejaśnieniami, przelot-
ne deszcze'. Pociąg normalno-toro-
wy dowieść ma „ekipę“ gości, za-
proszonych na otwarciej kolejki Ko-
bylnik — Narocz, do Łyntup, gdzie
przesiądziemy się na wąskotorówkę.
Od. Santoki do Podbrodzia widać co
chwilę z okien wagonu  Żejmianę.
pięknie wijącą się równolegle -do
szlaku kolejowega. Za Podbroaziem,
laski i piaski o nieco  „królewiac-
kim” typie, co wywołuje dość zjad!i
we uwagi na temat „litewskich so-
sen' wśród dziennikarzy, przyby-
łych z Warszawy. Skąd inąd miłe
„Warszawiaki wyobrażały sobie wi
docznie, że na Kresach szumi jedna,
nieprzerwana, a przecięta z rzadka
drogami i rzekami puszcza. Cóż
zatem dziwnego, że Francuzi są roz-
czarowani, nie widząc w Warszawie
białych niekiźwiedzi.

Ponieważ w  Łyntupach trzeba
było wysiadać, zaczął padać deszcz,
Przebiegliśmy tedy szybko do cze:

w liceach)

"ag

różne co. do kierunku, ze względu
'na gospodarczy charakter szkoły.
Dlatego też ukończenie dwu lub trzy

* Programy liceów handlowych zo-
stały ułożone przy ółpracy ster
gospodarczych, oraz liceów admi-

pięknej
ob:

Górce literackiej
wileńskiej inowacja:

Na
OSSY:

„lelnich liceów, daje absolwentom te nistracyjnych zaś — przy udziale dość opuszczonego nagrobka Włady
same uprawnienia wpaństwowej zainteresowanych resortów państwo sława Syrokomli, obecnie położona

„służbie cywilnej i wojskowej, coli- wych, co daje gwarancje, że szkoły została bardzo ładna tablica namo-
ceum ogólnokształcące i prawo do
studiów w szkołach wyższych w cha
,rakterze . (studentów --zwyczajnych,
przede wszystkim „w akademickich
szkołach handlowych oraz w szko-
łąch nauk politycznych.

je wstęp świadectwo ukończenia
dwu lub trzyletniego liceum han-
'dlowego i administracyjnego:

O przyjęcie
biegać się kandydaci w wieku od
16-tu do 20-tu lat, którzy ukończyli
„gimnazjum ogólnokształcące, albo 6
klas gimnazjów dawniejszego typu,
albo trzy względnie czteroletnią
„szkolę zawdiową, do której warun-
kiem przyjęcia jest ukończenie
7-mio klasowej szkoły powszechnej.
Poza tym ikandydaci zdają egzamin
wstępny, a mianowicie i
gimnazjów ogėlnoksziaiącego i 6-ciu
Iklas gimnazpum dawnego typu tyl-
ko egzamin ustny z języka polskie-
go, z którego mogą być zwolnieni na
podstawie ocen zawartych w świa:
dectwie, zaś absolwenci trzy i czte-
roletnich szkół zawłodowych,. zdają
egzaminy: piśmienmy z języka pol-
skiego, ustny z języka polskiego i
obcego mowożytnego, oraz matema-
tyki.
W handlowe będą otwarte w
Białymstoku, . Bydgoszczy, Chorzo-
wie, Częstochowie, Gdyni, Grodnie,
Krakowie, Lublinie, Iiwowie, Łodzi,
Przemyślu, Poznaniu, .Rzeszowie,
Stanisławowie, Sosnowcu, Tarnopo-
lu, Tarnowie, Toruniu, Warszawie i

| Wilnie. Licea administracyjne — w
Krakowie, Lwowie,. Poznaniu, War-
jszawie i Wilnie.

Opłata roczna za naukę w liceach
wynosi: w państwowych. 170 zł. rocz
nie; w prywatnych od 200 do 450 zł.
rocznie, przyczym stosowane są ul-
gi dla młodzieży niezamożnej.

 
EJ PŁYWALNI W LONDYNIE
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   Pierwszy skok do basenu.

 

kającego pociągu na torze wąskim i
ruszyliśmy ku Kobylnikowi;  kraio-
braz zrobił się falisty, lesisty, prze:

Warszawiaki zaczęły nabierać res-
pektu, tym bardziej, że jeden z Wil-
nian wygłosił dość gruntowny refe-
rat o faunie i florze, której przoduje

W. Kobylniku' słońce wyjrzało
za chmur, chcąc widocznie przyjrzeć
się uroczystości otwarcia odcinka
ikolejki do samej Naroczy. Jak to
się odbywało, wszyscy wieldzą z ko-
munikatów, które już się w naszym
piśmie ukazały.

Nowy odcinek
mtr, długościi kosztował 68.000 zł.
Przeraziłem się, że to bardzo dużo,
ale okazało się później, kiedy za-
cząłem się pytać speców, że to! nie-
słychana tanizna. Zrozumiałem, dla-

nas tak wolno. Skąd biedne P. K, P,
mają brać forsę ma budowę mniej-
szych i większych magistrali, jeśli 90
proc. obywateli Rzplitej jeśdzi dar- 

|
Co Ido innych wyższych uczelni,|

specjalne przepisy określają na jakie|
wydziały i na jakich warunkach da*|

do liceów mogą u-|

absoiwenci |

, ludzi pociąga bardza

liczy sobie +20]

(te będą miały charakter: wybitnie
„praktyczny, całkowicie  dostosowa-
(my: do naszych warunków.

i
|
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W mysi zarządzenia J. Em Ks.
kardynaia Frymasa Archidiecezjal-
ny lmstytut Akcji Katolickiej zwo-
jtuje — jak  wiaaomo — dniach 28 i
29 czerwca MVIiL Zjazd Katolicki
Wielkopoiski do Poznania.

Łącznie ze Žjazdem Katolickim
Katonckie Stowarzyszenie Miodzie-
ży Męskiej urządza Ziot Jmubiieuszo-
wy mmoazieży, na ktory przybęazie
do iu.uuU arunów. Usobno  bęiazie
też obradować sekcja charytatyw-
na. Związek Sodalicyj Marianskich
zapowiaaa spotkanie sodalicyjne dla
przybywających 2z' caiej Foiski na

nougres 1 Zjazd  sodaisów. Ków-
nież mfodzież akademacka będzie o-
,bradować w: czasie Zjazau.

 

Komitet porozumiewawczy Orga-
nizacyj tmerytalnych cywunych i
wojskowych _ Kzeczypospolitej pa
wyczenpaniu wszelkich śr ów
zmierzających do skłonienia wła-
ściwych czynników do naprawienia
iwyrządzonych emerytom krzywd
czuł się zmuszony — jak pisze w
przedmowie do listu otwartego —
odaać sprawę emerytalną pod sąd
bezistronnej opinii publicznej, przez
wystosowanie listu otwartego,

Po stwierdzeniu faktu, że liczba
emerytów w. Folsce stale wzrasta,
po zanalizowaniu przyczyn tego
wzrostu, Komitet Porozumiewawczy
stwierdza. „decydującym czynni:
kiem w całym zagaanieniu emery-
talnym jest nie liczba emerytów za-
borczych, lecz wytącznie tylko ten
olbrzymi, wprost , nieprawiiopodob-

Hel pod Kon
Na ' podstawie usiawy z dnia

28.1. 32 r. o stosunkach prawnych w
obszarach warownych i w rejonach

p meżaoa a» dekretu Prezydenta
| R, P, z dn. 21 «sierpnia 1936 r. *o u-
|znaniu Półwyspu Helskiego za re-
ijon umocniony oraz rozporzączenia
| Rady Ministrów z dn. 8 marca 1937
fr. o wprowadzeniu ograniczeń w
(rejonie umocnionym Hel został o-
| graniczony ruch i pobyt osób po-
| stronnych na poszczególnych  tere-
(nach rejonu umocniomego Hel, w
| sposób następujący:
| Z dn. 7 czerwca br. zostanie
zamknięty wstęp osobom  postron-

i mym, z lądu, morza i powietrza, na
jczęść rejonu umocnionego Hel, w
| granicach od drugiego z kolei ogro-
dzenia wojskowego na południowo-

 

mo, albo półdarmo...

Po poświęceniu nowej linii przez
J. E. ks. Arcybiskupa i przecięciu
„wstęgi przez marsz. Senatu ruszy-
liśmy w dalszą drogę na tych 8.520
mtr. szyn, Wszyscy, którzy niej byli
deitądi maid Naroczą, wciąż zerkali,

platany rzecznikami i strumieniami,czy się czasami jezioro nie ukazuje. trudno,
Wreszcie ktoś krzyknął: „Jest!
|jestl' Okna się zapełniły. Między

'drzewami błysnęło lustro ogromnej
tafli wód. Przypomni

się w: całej krasi
„wszyscy też pędzą
mo przy zbliżaniu.się do morza.
w tym coś niemal instynktownego—

silnie możność
zobaczenia pięknego widoku.

| Na. stacji Narocz, <chytrze spro-
Ikurowanej ze starych wagonów, co
'się pozna tylko wtedy, jeśli się o
|tym wie, znów krótka uroczystość
|oficjalna.. Wita władze i nas wszyst-
jkich wójt gminy Narocz. Potem idzie

czego sieć kolejowa rozwija się u my do Schroniska Szkolnego. Znów|
"krótka mówika PE jezioro
Irozciągnięte przed nami przez okna,
„bo „przelotny deszczyk” siąpi cał-
„kiem dokładnie, ezioro, nieco

|gilna, pod którą spoczęły w r. 1915
zwłoki ś. p. Władysława Kondrato-

|wicza, syna poety. Przeżył on lat 66,
był długoletnim ko urzędni
|kiem wileńskiego Banku Ziemskiego.

| - Wkrótce pjo nim, w tym samym

|rdku 1915 zgasł Ś. p. Kazimierz,

"młodszy brat Wadysława. Ten osta-

tni liczył sobie zalekłwie lat 13 gdy

ojciec odumarł. Poeta bardzo ko-

chał swych synkėw, starszego nazy-

 

Ulbrzymiemanifestacje katolickie w Poznaniu
Łjazci zapowiada się więc ze

jwszech miar imponująco. :

Frzypuszczać należy, że łącznie
z uczesinikami Zjazdu z samego Po-
znania w. nabożensiwiej pontytika|-

nym w dniu 29 czerwca na Fi. Wol-

ności o godz. 10 i w demonstracji

przed Pomnikiem  MWidzięcznošci ©

godz. 16 weżmie udziai do 20U.000

osob, Do Fomnika Mdizięcznošci

wyruszą pochoay; w. czterech Ko-

iumnach: mężczyzn, kobiet, mio-

jdzieży męskiej i żeńskieg. Potęžną

|manitestacją przed pomnikiem, na

ktorej przemówi Legat Papieski i

ucizien swego biogosiawieństwa, za-

konczy się tąk hongres Międzyna-
rodowy jak i Zjazd Katolicki.

  

List otwarty emerytów
do Kząau, dejmu, dendiu i >uułeczeństwa

nyjwzrost emerytów ze siużby  pol-
sikiej zwłaszcza wojskojwej. Bo,
podczas gdy t. zw. emeryci zabor-
czy wymierają, to liczba emerytów
|ze służby polskiej wzrasta w kata-

' strołalnym stosunku. Oapowiedzial-
nymi „za te masowe rugi urzędni-

ków, za masową prolaukcję emery-

tów są przede wszystkim  szełowie
urzędów i kierownicy biur personal-
nych”, Przechodząc do kwestii na-

prawy stosunków emeryci w liście

otwartym proponują: przerwanie do-

pływu nowych emerytów i reakty-
wowanie dawnych. Komitet w koń-

cowych słowach wzywa rząd do

naprawienia Ikrzywd  wyrządzonych

emerytom, gdyż przebieg sprawy

emerytalnej „kompromituje państwo

{ па szwank godność jego narąża”.

trolą wojska
wscaouuiej krawędzi terenów spół:
lki „Jurata” w miejscowości tejże
nazwy, do końca Półwyspu Helskie-
go iącznie z osadą Hel i stacią ko-
lejową Hel.

Przekraczenie granic tego terer
„nu jest laozwolone osobom — 2а0-
|patrzonym w przepustki specjalne,
|wydawane przez: kierownictwo ma-
rynarki wojennej, Warszawa, ul.
Wawelska nr. 7-a, lub b) D-two
Floty — komenda garnizonu  Gdy-
nia, ul. 10 Lutego mr. 29, oraz dla
mieszkańców Helu — przez oficera
placu rejonu umocnionego Hel, w
komendzie garnizonu Hel.

Osoby: zaopatrzone w przepust-
ki muszą legitymować się oprócz
tego dowodem osobistym, ze stwier-
dzonym obywatelstwem polskim. 
zmarszczone drobną falą, co chwila
zmienia barwę. Brzeg wschodni
(my jeseśmy na północnym!) znaczy
się cienką linią wyisokupiennego,
jalk powiadają tubylcy, lasu. .Brzeg
południowy prawie niewidoczny.
Jak wygląda zachodni stwiendzič

bo go zasłania półwysep Na-
.TOCZyć.
| . Narocz jest niewątpliwie piękna,
„głównie w swej, nazwałbym, części

ało mi się, że wodnej. Cudownie wygląda wciąż .z niego doskonale trasę
„taczający ją krajobraz.zając bielak. Zostali oszołomieni... kiedy się przejeżdża przez Sieniaw- įreagując na zmiany oświetlenia je,

z ską przełęcz w Beskidach i ukazuje powierzchnia, )

e“ taicuch Tatr — czyšciulką wodę. Warunki dla ludzi, normalnym.
do okien. Tak sa ktėrzy ponali wszystko cenią latem po szynach. Inž. Ginsbent, znany z

Jest słańce i wodę — idealne. Brzegi na ksiažek

ma  piasczyste dno,

itym odciniku, który (widziałem, nie
przedstawiają nic ciekawego: są. pła:
iskie, zarośnięte rzadkawym i dycha-
Imwicznym laskiem. Ale ostatecznie
'nikt nie przyjeżdża na takie wielkie
jezioro (84 km. kwadr.) ńa' kontem

żliwości, związane z jego wodami

zbyt są nęcące i absorbujące.

Po śniadaniu toarzystwo podzie-
1Но się na grupy i grupki. Jedni po-
szli szukać wrażeń w zie na
Sios i motordykach. Drudzy
bóbrówali po brzegach, odkrywając

ok Ludwik

U $robów rodzinach Syrokomli
iniektórych pomników profesorskich na Rossie

wa żartobliwie Wałdyjaszkiem. Gdy
Kondratowicz w Birszta-

nach odbywał kurację, pamiętał i o
swoim Kaziu; nawet w wierszyku
swym od rodziny w Wilnie z r. 1859
przy którym załączył wówczas dlań
ciikierki miejscowej produkcji.

Nagrobek betonowy ś. p. Kazi-
mierza Kondratowicza odldawim zo-
stał 'tu wzniesiony, za to poważna, z
czarnego granitu płyta, poświęcona
mtarszemu synowi (poety doskońale
się prezentuje, przylegając do nie-
dawno odrestaurowanego nagrcbka
tfstoryka,. Mikołaja Malinowskiego.

Smutno się robi na widok za-
niedbywanego przez społeczeństwo
pomnika Lirnika wioskowego; prze-
cież napis na jego nagrcfbiku dziś już
niełatwo daje się odczyiać, zaś
krzyż żelazny u jego szczytu, już
oddawna idomaga się odnowienia.
Gorszy to, oczywiście, szczególnie
przyjezdnych, odwiedzających tę
drogą pamiątkę po wiellkim pieśnia-
rzu Tymczasem zarówno na grobie
Syrokomli jak i jego żony, $. p. Pau-
liny z Miitraszewskich Kondratowi-
czowej, starannie są pielęgnowane
kwiaty.

Może obecnie, z powodu przypa-
dającej we wrześniu 75-ej rocznicy
śmierci sławnego naszego gawę-
dziarza i liryka, rodacy pomyślą o
należytym odnowieniu i uzupełnie-
niu jego nazbyt skromnego pomnika.

| Na samym wstępie na Górkę
jliteracką, 'wznosi się okazały nagro-
„bek Czesława Jankowskiego, który
„tak czcił talent naszego poety serca
i gorąco pragnął ujrzeć za życia mo-
'mument 'w ogrodzie publicznym
Luuwika  Kondraowicza. Tymcza-
sem aryście, kóry wykonywał mo-
dele dla tego pomnika, eksperyment
diwulkrotnie się nie udał. Da Bóg,
mclže jeszcze przed upływem setnej
rocznicy zgonu Ludwika Kondrato-
wicza Wilniddoczeka: się publicznego
czczenia, naprawdę artystycznym
'publicznym pomnikiem Władysława
Syrokomli. Przecież Adam Mickie-
wicz już od lat przeszło trzydziestu,
|nie może się dóczekać godnego sie-
bie pomniką /narodowego.

Już w/naibližszych tygodniach,
administracja cmentarza Ruossy przy
stąpi do rozbiórki starych kata-
ikumb, jak o tem już nadmieniliśmy,
obecnie tę wiadomość uzupełnić wy-
pada tym  szczegółem aktualnym:
oto szczątki 'wnętrz kolumbariów:
zostaną obecnie pochowane w ad
hoc obmyślanym dole przy samej
kaplicy cmentarnej, tuż obok dzwon
nicy, zaś tablice z niektórych pie-
czar puchodzące, zostaną wmurowa-
ne w ścianę omawianej kaplicy.

Nadmienić jeszcze musimy, że
niewspomniany w uprzednim  arty-
kule o Rossie, pomnik katakumbo-
wyi profesora filozofji w U. S, B.,
Horocyskiego, zmarłego w r. 1920, o
ile nie da się wyodrębnić z murów
Ikolumbarjum to zapewne przeniesio-
my zostanie na to miejsce przy mu-
rze obwodowym tego cmentarza,
gdzie stale, od pewnego czasu,
wznoszone są nagrobki profesorów
wileńskiej wszechnicy, dla których
zorganizowana została pewna ilość
miejsc, jak tymczasem 14-cie, Sze-
reg pięknych, wzniesionych tu na-
grobkėw łatwo można dostrzedz,
slkierowując swe kroki w lewo od 

plację pięknych widoków lądu, Mo-|

bramy cmentarnej. L. U.

 

EOS

wędzarnię ryb Dyrekcji Lasów. Po
chwili wyłonił się stamtąd sznur po-
staci ludzkich, 'dzierżących jakieś
dziwaczne przedmioty o postaci nie-
grubych maczug, zawiniętych w pa-
pier. To były wędzone węgorze.

Tak minął czas do podwieczorku
i odjazdu. Dyrektor kolei w Wilnie,
inž. Głazek, zaprosił dziennikarzy
dó swego wozu  salonowejgo, który
szedł na końcu pociągu. Widać było

kolejki i o-

Od Łyntup jedziemy znów torem
Miarowo dudnią koła

pisywanych pod pseud.
(Jima Pokera, opowiada znakomicie
'o.swych przygodach na morzachi
lądach Ściemnia się. Koło 9 i pół
wieczorem ukazują się światła Wil-

na. Jeszczej ostatnie uderzenie kół o
zwrotnice. Wróciliśmy.

A od dnia następnego można bę-
dzie dojechać aż nad Narocz, tak so-
bie po filistersku, zgodnie z rozkła-
"dem jazdy, Choć to tylko 4260 mtr.
įtej (kolei, Narocz zbliżyła się znacz-
mie więcej ldo Polski. Takie jakieś
dziwne, nielogiczne prawo komuni-

kacyjae... M. Tr.

 



 

 

Kronika wileńska |
JAKA DZI$ BĘDZIE POGODA?

W zachodniej połowie kraju skłonność do

burz. Bardzo ciepło, Umiarkowane wiatry |

z południo -

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE
— Pielgrzymki, Przybyłydo Wil haremistrzowi

alwina liczne pielgrzymki do arii
Spośród nich najliczniejsze są piel-
grzymiki z Suwałk i Gierwiat. |

Wi ciągu dnia wczorajszego ba-
wiło w mieście około 1500 pielgrzy-
mów i turystów. (m). |

Z MIASTA.
— Zasiłki z iunduszów miasta.

Na ostatnim posiedzeniu Magistratu
postancwiono wypłacić Radzie Wi-,
leńskich Zrzeszeń Artystycznych|
1.500 zł. tytułem subwencji na r.
1937-38 z następującym podziałem:
Związkowi Zawodowemu Literatów
Polskich — 700 zł. i Konserwatorium
Muzycznemu — 800 zł.
— Niehigieniczna sprzedaż napo

jów i słodyczy. Bolączką Wilna jest
handel uliczny słodyczami i napoja-
mi chłodzącymi. Okropny stan sani
tarny i higieniczny budek, gablotek
i straganów ikoszykowych ze słody-|
czami niecjwiniętymi w papierki i
wystawionymi nazewnątrz wśród ku
rzu ulicznego zmusza Zarząd Miej-

ski do przedsięwzięcia radykalnych
kroków w celu zlikwidowania tego
stanu rzeczy, Szczególnie chodzi o
stragany i kioski ze słodyczami, po-
umieszczane na szlakach szkolnych.
Młodzież, która jest głównym  od-
biorcą tego rodzaju artykułów czę-
sto ulega zatruciu lub chorobom in-
fekcyjnym. Magistrat postanowił
wszcząć przede wszystkim akcję
przeciwiko sprzedaży t. zw. słodyczy
bezpapierkowych oraz usunąć wiele
kiosków ze słodyczami w: centrum
miasta, jjiszśde| |
— Bruk do Wołokumpii, Wobec

tego, iż ruch letniskowy już się roz-
począł, a droga do Wołokumpii ze
względu na piasczysty grunt jest
trudna do przebycia dla pojazdów
mechanicznych i konnych. Magistrat
postanowił wybrukować drogę do
MWotokumpii na długości 702 m. od

szosy do przepustu z ułożeniem obu-
stronnych krawężników.
— Autobus linii Nr. 1 od dnia 10

czerwca od Hali miejskiej będzie kur

sował do Dworca trasą linii 2-ej, tak

że przystanki Ostra Brama i most
Kolejowy nie będą obsługiwane.

SPRAWY UNIWEKDYTECKIE.
— Z Uniwersytetu. Dziś dnia 10

bm. o godz. 13 w Auli Kolumnowej
Uniwersytetu odbędą się promocje
na doktora medycyny lekarzy: Bor-
szczewskiego Sawerego, Czeladzina
Piotra i Kudtoszyńskiego Eugeniusza.
Wstęp wolny.

SPRAWY SZKOLNE
— Gimnazjum i Szkoła Powszech

na OO. Jezuiów w Wilnie, Wiel-
ka 58 przyjmuje wpisy na rok szkol-
my 1937-8 w Ikancelarji gimnazjum
w śoliz, od 10 do 12. Do Liceum ty-

pu humanistycznego! i przyrodnicze-
go przyjmuje wpisy od 16 czerwca
roku bież.
Egzamina wstępne: do gimnazjum

mow. ustr. kl. I, II, III i oddziałów

szkoły powsz: rozpoczną się dn. 17
czerwca b. r. o godz. 8 rano, do Li-

ceum typu humanist. i przyrodni-
czego dn. 24 czerwca o godz. 8 rano.

Żawiadamiamy, że na rok szk.

1937-8 pierwszy oddział szkoły po-
wszęchnej będzie otwarty.

- Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia kas bezprocentowych:

W ub, niedzielę odbyło się zebranie

informacyjne Bezprocentowej Kasy

zachodu i południa jżym

wiersytteckiej.

z zewnątrz. (m).
— „Jedenasta Wileńska" Dru-/
a Harcerzy im. T. Kościuszki

składa serdeczne podziękowania iks,
Tomaszowi Roztwor

rowskiemu za dokonanie aktu po-
święcenia Ikrzyža ku czci, młodych
bohaterów przestworza, šp. podcho-|

„licznošciowym
M 'szą tamże sumą odbędzie się w naj-

|nęli śmiercią lotnika w dniu 8.VI. bliższą niedzielę, dnia 13 czerwca o

rążego Kiernowicza Czesława i plut.
Paprzyckiego Witolda, którzy zgi-

1936 r. przy ul. Dąbrowskiego.
Oraz wszystkim tym, którzy гасау-

rocznicy ich śmierci.
WYPADKI.

— Pożar pod Wilnem. 9 bm. popo:

łudniu, wyjeżdżał wóz terenowy  wiler-

skiej straży pożarnej do wsi Pilakonie, za

Wiotokumpią, gdzie palił się dom miesz-

kalny miejscowego chłopa. Chata spaliła

się, lecz straż zapobiegła przerzuceniu się

ośnia na inne zabudowania

KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie sprawców kradzieży

w farbiarni przy ul Wielkiej. Policja aresz-

towała 2 pracowników farbiarni „Express'

przy ul. Wielkiej pod zarzutem dokonywa”

mia systematycznej kradzieży w farbiarni.

Zatrzymamych skierowano do dyspozv-

cji władz śledczych. (h).

Z za ketar siudis
„SAMARYTANIN SPOD SOLFERINO“

Historia szczytnej idei Czerwonego Krzyża
„w Teatrze Wyobraźni,

Nikt u nas nie wie, kiedy narodziła się

idea samarytańska Czerwonego Krzyża,
która dziś opanowała cały świat, Jeszcze
w połowie XIX wieku ranni umierali na
polach bitwy, zapomnieni i opuszczeni, w
mękach i straszliwej nędzy. Na pobojowi-
sku pod Solferino zjawił się nagle nikomu
mie znany pan, cywilny podróżnik, który
spośród zwałów trupów począł dobywać

tych, co jeszcze żyli. Entuzjazmem swoim

porwał najpierw kobiety małego miastecz-
ka, później poszczególne rządy, wreszcie

całą Europę. Henryk Dunant — oto nazwi-

sko tego, który znak czerwonego krzyża

na białym polu postawił wysoko ponad
ludzkością, jako herb miłosierdzia,

Niemiec Franck Leberecht opisał w

fascynującym _ słuchowisku historię tej

szczytnej idei.

Zdzisława Bronisza usłyszymy premierę

Narazie prowadzone|

— W dalszym oiągu pogoda słoneczna Są prace nad odnawianiem budynku|

Poświęcenie kaplicy na Pośpieszce
odbędzie się w niedzielę © godz. 10-ej

Na miejscu budowyi kościoła OO.

IWilnie wzniesionnino prawizoryczną
kaplicę, w której dla letników i oko-
icznej ludności odprawiać się będzie
Msza św. w niedziele i święta do
czasu wybudowania murowanej ka-
plicy, a w przyszłości+kościoła,

Poświęcenie kaplicy, wraz z oko-
kazaniem oraz pierw

godz. 10-ej przed południem.
! Po sumie na placu budowy koś-

li wziąć udział w dniu pierwszej ścioła pod owartym niebem znany|

Izba Rzemieślnicza w Wilnie (ul.
Gdańska 6) w dniach 21 — 28 czerw
"ca r. b. organizuje „Tydzień Porad-
nictwa Zawodowego”. W.czasie tym
udzielane będą młodzieży, tudzież
ich rodzicom i wychowawcom pora-
dy, dotyczące wyboru zawądu w rze
miosłach. Kandydaci na terminato-
rów zostaną szczegółowo poinformo-
wani o warunkach pracy i o korzyś-
ciach, jakie osiągnąć można w po-
szczególnych zawodach, oraz podda
ni zostaną wszechstronnym bada:

 

W pięknym przekładzie |

Miinsterstwo W. R. i O. P. wy-
jaśnia, iż w dn. 15 bm. kończą się
zajęcia tylko w ostatnich klasach
szkół powszechnych, celem umożli-
wienia absqdiwentom złożenia świa-
idectw przy przystępowaniu do egza

niom psychotechnicznym, wem)

„już w Wilnie ze sw tępė
Rdompterystów na Pośpieszce wj Dozespół artystów dramatycznych

T-wa im. św. Genezjusza odegra u-
twór sceniczny. Dochód przeznaczo
ny na budowę kościoła.

_ Od godz. 9-ej ilość wozów komu-
mikacji autobusowej na Pośpieszkę
z placu Katedralnego i z powrotem
będzie wzmożona. Na miejsce po-
święcenia wychodzi z kościoła św.
Bartłamieja na Zarzeczu procesja o
godz. 8 rano-

Na uroczystość poświęcenia za-
praszają społeczeństwo katolickie

00. Redemptoryści.

Tydzień porad zawodowych
cym przydatność kandydata do obra
nego zawodu.

| Porady uzupełnione zostaną po-
|lkazami wyrobów rzemieślniczych.
|Izba wzywa rodziców i wychowaw-
ców o przybycie ze swymi dziećmi i
wychowankami na porady, które się
odbywać będą w lokalu Izby co-
dziennie w dniach wymienionych od
gchiz. 9-ej ido godz. 14-ej. Udzielanie
porad poprzedzą konferencje z mi-
strzami m. Wilna, mające na celu
ustalenie możliwości zatrudnienia
kandydatów w poszczególnych
wodach

za-

2l czerwca koniec zajęć w szkołach
powszechnych

minów do pierwszej klasy gimna-
zjalnej.

| W innych oddziałach szkół po-
wszechnych zakończenie roku szkol
nego nastąpi 21 czerwca.

 

Mąż ciężko poranił żonę nożem
'

į Kazimierz Raczycki, trzykrotnie
karany za kradzieże, zasiadi wczo-
raj ma ławie oskarżonych Sądu
Usręgowego pod innym zarzutem;
zadania ciężkiego uszkodzenia Ciaia
żonie swej, Ksieni Kaczyckiej.
№ dniu 6.1X 36 Kaczyccy, wi:

н z: docznie z powodu jednego z uda- dzenia w przewodzie sądowym, po-;

polską „Samarytanina spod Solferino", Ww nych występów gławy aomu, wydali został, jako jedyny motywprzestęp- |

iowego i nie zdawał sobie sprawy
ze swych czynów.

Wobec tego,
alkcie oskarżenia motyw zazdrości
małżeńskiej i w związku z tym pew-
|na świadamość i celowość działań
|oskarżonego mie znalazły potwier-

czwartek dn. 10 czerwca o godz. 19.00. Na sucą libację, na której zebrało się stwa — atak turii w  zamroczeniu
obsadę składa się około 20 czołowych

aktorów stolicy.
HENRYK SZTOMPKA GRA

NA WAWELU

IM koncert muzyki polskiej w czasie

„Dni Krakowa”

Dnia 10 czerwca odbędzie się trzeci

koncert symfoniczny, organizowany przez

Polskie Radio na Wawelu z okacji „Dni

Krakowa”, Z pięknego dziedzińca prastare-

go grodu królów polskich dzięki falom ra-

diowym rozebrzmią na cały kraj i na za-

śranicę — dźwięki polskiej muzyki,

Skupiony i pełen powagi „Poemat Ża-

łobny”  Woytowicza, skomponowany na

cześć Marszałka  Józeła Piłsudskiego,

„Fantazja Polska" Paderewskiego, „Zy-

gmunt August“ Wallek-Walewskiego,

„Wariacje“ Palestra i „Epizod na maska-

radzie” Karłowicza,  zainstrumentowany

przez G. Fitelberga — składają się na pro:

gram ostatniego wieczoru wawelskiego. Jak

widać z powyższego w koncercie repre-

zentowane będą różne kierunki polskiej

twórczości muzycznej ostatnich czasów.

Utwory symfoniczne wykona Orkiestra

Polskiego Radia pod dyr. Grzegorza Fitel-

berga.
Koncert uświetni występ czołowego

pianisty polskiego Henryka Szompki, któ.

rego nazwisko zyskało sobie już”dzisiaj na- przy par. Bernardyńskiej. Obecnych
było około 100 osób. Przewodniczył

„ K. Sienkiewicz. Przemawiali pp.:|
Šv. Jankowski i R. Piekarski, oraz
ks. kanonik Jan Kretowicz. Wynik

był bardzo pomyślny, gdyż na człon-
ków w ciągu 2-ch dni zapisało się|
około 50 osób. Poza tym Kasa po:
zyskała jednega członika „Dożywot-
niego”, takiego, który zadeklarował
jednorazową sumę zł. 100. Z prze-

mówień wynika, iż Kasa przy par.
Bernardyńskiej rozwija się i zadania
swoje spełnia, gdyż jak rozdawanie,

tak i spłata pożyczek coraz szersze
zalkreśla koło.
— Oddział im. ś-go Krzysztoła

K. S. M. składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim tym, którzy
przyczynili się i dopomogli w orga-

nizacji pielgrzymki rzemieślniczej w
dniu 30 ub. maja do Kalwarii. Je-
dnocześnie komunikujemy, iž zapo-

wiadana pielgrzymka do Częstocho-
wy wyruszy na 21—22 sierpnia.

RÓŻNE
— Restauracja pałacu reprezen-

tacyjnego, W tych dniach rozpoczę-
te zostały roboty restauracyjne w=
łacu reprezontacyjnym przy ul. Uni  

leżne miejsce w świecie muzycznym, za-

równo w kraju jak i zagranicą a wielką

popularność i uznanie wśród publiczności

koncertowej i  radiosłuchaczy. Henryk

Sztompka, uczeń Paderewsiaego odegra w

czasie koncertu z towarzyszeniem orkiestry

„Fantazję Polską" swego mistrza.

Koncert rozpocznie się o godz. 20.00.

DIDELIS

Stały wzrost wkładów
oszczędnościowych

w P. K. O.
W. maju podobnie jak we wszystkich

miesiącach bieżącego roku, wkłady oszczę-

dnościowe w P. K. O. wykazują znaczny

wzrost. Wizrost ten wynosił za ostatni mie:

siąc 9,3 mił. złotych, tak że ogólna suma

wkładów oszczędnościowych na koniec ma-

ja wynosi 704,4 milionów el.

Równolegle ze wzrostem wkładów

zwiększyła się także liczba książeczek

oszczędnościowych W ciągu maja otwar-

to 49.836 nowych książeczek, dzięki czemu

ogólna liczba książeczek wynosiła w koń-

cu miesiąca 2.511.082.
Wzrost sumy wkładów od początku

roku bieżącego wynosi 41,7 mil, mł., zaś licz

sporo gości.
„Giowa ldomu' uraczył się so:

jlidnie, do utraty przytomności. Gdy
ljuż towarzystwo się rozeszło „pater
iłamiliae" legi na łóżko; czuła mat-

iżonika usiłowała go rozebrać, by mu
uprzyjemnić spoczynek, со  @орго-

wadzifo Kaczyckiego do ataku turii.

£erwał się z posiania, pochwycił

móż i zadał nim żonie pięć ciężkich

ran. Naskutek silnego krwotoku ze-

wnętrznego i wewnętrznego (rany

ipłucj, atiara dłuższy czas walczyia
ze śmiercią, jednak ostatecznie sta-

nęła na nogi i wczoraj zeznawała

przed Sądem Okręgowym, prosząc
o względy dla męża, ktory dziaiai W

stamie siinego zamroczenia alkoho-

“O

Teatr i muzyka
—Miejski Teatr Letniwogrodziepo-

(Bernardyńskim. Dzisiaj i jutro o gorz. 8.15
po cenach zniżonych komedia „Zabiję ją..."

Na niedzielnym popołudniowym przed-

stawieniu, po cenach propagandowych, po

raz ostatni — sztuka „Jutro niedziela” w

premierowej obsadzie zespołu.

Wę wtorek przeszłego tygodnia teatr

| wyeispojo z nową premierą sezonu kome-

dio-farsą Hennequina i Vebera „Pani pre-

Ima — Będzie to jednocześnie jubile-

usz 30-lecia scenicznej pracy aktora Kle-

mensa Romana.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 po cenach propagando-

wych komedia „Od wieczora do poranka”

z Ściborową i Ściborem, odtwórcami głów-

nych ról.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Otwarcie

sozonu letniego, W sobotę Teatr „Lutnia”

wznawia swą działalność. Jako pierwsza

premiera sezonu letniego grana będzie

przepiękna operetka „Baron Cygański".

Zespół teatru „Lutnia” został wzmocniony

takiemi silami, jak Kazimierz Dembowski,

Władysław Szczawiński, Maria Nochowi-

czówna, Barbera Halmirska, B. Folański,

których Wilno doskonale pamięta i ceni z

czasów największego tego Teatru rozkwitu.

Sądzimy więc, że nie będzie przesad-

nem twierdzenie, że zbliżający się sezon

letni będzie renesansem Lutnś t

Reżyserię Barona prowadzi B. Folań-

gki, ostatnio reżyser granych przed kilku

dniami oper „Cyrulik Sewilski" i „Tra-

wiata”,
Balet » udziałem M. Martówny pod

kierownictwem Józefa Ciesielskiego  De- by książeczek — 280,969. koracja Grajewskiago.

|narkotycznym, to też Sąd. wymie-
rzył Kaczyckiemu tylko 1 rok wię-
zienia z zawieszeniem wykonania
kary.

Jakkolwiek wykonanie tej kary
zostało zawieszone, Raczycki nie u-

dał się do liomu, lecz z powrotem
do więzienia, gdzie odbywa karę

6-ciu miesięcy za ostatnią kradzież.

| (mik)

 

Gdynapolachżytokwitnie

Sezon LINA Jest na Litwie.

OCS o———————————-—52 75254

Listy do Redakcji
Wielce Szan. Panie Redaktorze!
W: „Dzienniku Wileńskim” z

8 bm. w rubryce „Giosy czytelni-

ków” ukazaia się notatka podpisa-
na literami F. P. pt: „Lisków w Pol-

skim Radio”. Autor tej notatki zu-

petnie bezpodstawnie zarzuca Pol-

skiemu Kadiu, że pomija ono mil-

czeniem nazwisko ks. prałata Bli-

zińskiego w swoich audyciach o Li-

| skowie. Tego samego dnia tj. 8 bm.

Polskie Radio nadawało transmisję

z terenu różnych organizacyj na te-

renie
nając o zasługach ks. Blizińskiego.

13-go bm. Polskie Radio transmitu-

е ой godz. 9.00 io 11.30 przebieg

uroczystości z tej wsi, przy czym w

czasie nabożeństwa transmitowane

będzie również na wszystkiepolskie

stacje kazanie lks. prałata Bliziń-

a : :
przejmie prosimy а ZamieszCze-

nie w imię prawdy niniejszego listu

i kreślimy się z poważaniem
J. Petry

   

    

 

że wysuwany wj

ie Liskowa, pardkrotnie wspomi-

Dyrektor Rozgłośni.|trment 70/30

   

nigdy nie zawo-
dzą mineralne
wody KARPIŃ-
SKIEGO zaleca-
neprzez Lekarzy

Polskie. Radio Wilno
Czwartek, dnia 10 czerwca.

6.15 Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-
zyka z płyt. Dziennik poranny, Muzyka z
płyt. Audycja dla poborowych. Muzyka z
płyt. Audycja dla szkół. 11.30 Poranek mu-
zyczny dla młodzieży szkół powszechnych.

11.57 Sygnał czasu i hejnał, 12.03 Dziennik
południowy. 12.15 Wypadek przy pracy —
felieton. 12.25 Utwory Mozarta. 13.00 Mu-

zyka popularna. 13.35 Młodzież Czerwone-
go Krzyża śpiewa. 13.55 Muzyka popularna.
15.00 Wojsko gra. 15.15 Fragmenty z powie
ści „Krzyżowcy” Z. Kossak Szczuckiej.

15.25 Wileński poradnik sportowy, 15.30

Fragmenty z op. „Dzwony  Kornewilskie”
15.45 Wiadomości gospodarcze. 16.00 Pod-
róże międzyplanetarne — pog. dla dzieci.
16.15 Przyroda w pieśni i muzyce koncert,
16.45 Jak walczyć z okradaniem sadów —

pog. 17.00 Zespół salonowy Stefana Racho-
nia i M. Demar-Mikuszewski — piosenki.

17.50 Poradnik sportowy. 18.00 Chwilka li-
tewska w jęz. litewskim, 18.10 Skrzynka

techniczna. 18.20 Utwory Mieczysława Kar
łowicza. 18.35 Piosenki kabaretowe. 18.45
Wiad. sportowe. 18.50 Dlaczego komunizm
jest naszym wrogiem? — pog. 19.00 „Sa-
marytanin z pod Solferino"—słuchowisko,

19,40 Chłop wraca na rynek — pog. 19.50
Wiad. sportowe. 20.00 Koncert symfonicz-

ny. Transm. z Wawelu wyk, orkiestra
symf. i H. Sztompka — fortep. 20.45 Dzien
nik wieczorny. 21.45 Jazda z Ziurdanką —

humoreska A. Dygasińskiego. 22.00 Kalej-
doskop — aud. muzyczna. 22.30 Ostatnie

| wiadomości i komunikaty. 23,00 Tańczymy.
j23,10 „Fraszki na dobranoc”.

 

 
Giełda warszawska

! z d+. 9. Vi, 37.
Dewizy:

Berlin 212.51 211.67
Gdańsk 100.00 99.80
Amsterd. 290.52 = 291.22
Londyn 26.08 26.15
N. J. czeki 528'|, 520'|,
Paryż 23.54 23.60
Praga 18.40 18.45

Akcje:
Bank Polski 101.00

Paplery:
3 proc. poż. Inw. I emisja 64.00

64.75

l

” " ”
5proc. konwersyjna —
5 „ kolejowa — —
6 „ dolarowa 5400 kupon 20.97
4 .Р,  premj. dolarowa 38.72 -
7 „ stabiliz. 37000 kupon 26.86
4 „ konsolid. 5188 52.00

walut y:
Dol, amer. 528 | pół 526
Marki niem. 131.00 12.900

Giełda zbożow 6- towarowa
I Inlarska w Wilnie

z dnia 9. VI. 37.
Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy mor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

f-co wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun

dn. kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej:

srych ilościach.
W słotych:

Żyto I stand, 696 g/l *) 24.00 — 24.50
Żyto II stand. 670 g/l *) 23.50 — 24.00
Pszenica I stand. 730 g/l 31.00 — 31.50
Pszenica II stan. 710 g/l”) 3025 — 30.75
Jęczmień I stand.
j I EO: ń — — —

JęczmieńII stand. 64! a ze
Jęczmień III stand.

620,5 g/l 20.75 —  21./5
Owies I stand. 468 g/l 23.00 — 2350
Owies II stand. 445 g/l] 22.00 — 2250
Gryka 610 g/l 27.50 — 2800

Siemię lniane b. 90*/. t-o0
wag. stos. zał. z e,
Lea trzep. stand. Woło-
żyn b. I sk. 216.50
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. | sk. 216.50
Len trzep. Miory b. SPR
sk. 216.50
Len trzep stand. Traby Ъ,

I sk. 216.50
Len orzaany Horodsiej b
I sk. 303,10
Kądziel Horodziejska b. |
sk. 216.50
Targaniec moczony asor-

2080,00 — 2120.00 1100.00 — 1200.00

W dobrym czasie, 2
zmęczenia motoru jesteśmi
pierwsi u celu na olejach
+łamochodowych
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New-Jork--San Francisko
W rol. al. Joan šennet | Fred Mac Murray. Nad progr. Atrakcje i akt.

Polskie Kino Wielka epopea miłości i obowiązku na tle życia polskiej

Światowid „RapsodiaBałtyku”
W rolach głównych wybitni artyści ekranu polskiego: M. Bogda, B. Orwid, A. Bro-

dzisz, M. Cybuiski, J. *arr, i inni. _ Nad program atrakcje

leny zmiżone
na wszystkie seanse

balkon 84 gr.
parter od 60 gr.

2 godziny niezapomnianych

wrażeń! Rewelacyjny flim

Mbo—

 

„2МВб PANA PO ZEGARKU“ — oto dzisiejsze przysłowie

j modne precyz. arantowai
Zegarki naji e s z. h RBoleca

Ad. Mickiewicza 4
W. jUREWICZ Tel. 25-15 w Wilnie

 

Odpis

SENTENCJA WYROKU
. W imieniu Rzeczypospolitej Pol- Postanawia: |
skiej. Dn. 18 stycznia 1935 r. Sąd Romana Kaczmarczyka, lat 35, 6.
Grodzki w Sokoiach w składzie na-
stępującym: Sędzia p. o. W. Subda,
Protokólant l. Roszkowski, rozpoz-

Stanistawa i Anny uznać winnym do
Ikonania wyżej opisanego przestęip-
|stwa i skazać go na trzy miesiące a-

 

wielkim ipw KAY FRANCIS"

ÓW NAPIĘTNOWANA|tm:  Nad program Wspaniały dodatek w 2 aktach p t./ž“ tki
„Skradziony pomyst“ i aktualia i Es

 
Minaais
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Kompletna wyprzedaż piaterów, krysztłaów i alabastru
z 20 proc. rabatem tylko do 16 czerwca

Płyty gramofonowe.
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|J WŁ.

DH. |. ODYNIEC I.Malicka
wiino, ul. Wielka 159

Й VVVYVYYYVYVYVYVYVYVYVYYYYVYVYY! YYYYYYNŃ |

ULGA DLA CIERPIĄCYCHI ННЕ ПНИ
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach, CZYTAJCIE
fschias i t.p. skutecznie działa naciaranie z į> | ROZPOWSZECH-
„Embeta-Stawolit" „©: | wiaucie PRasĘ |

: Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO NARODOWĄ |
P Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych |

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz, ARESZTOWANIEM |

LETNISKO koło Werek, przepiękna miej-
scowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki,
łódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja
|statkiem lub autobusem. Odjazd z pl.

 

 

Miłość i powodzenie pozyskasz

» Wil”

używając wody kolońskiej z
zapachem kwiatu szczęścia

„L OKSOTIS"
Przemiły długotrwały zapach.

Deka 40 gr.
POEECA

Władysław TRUBIŁŁO
polski skład apteczny Ludwi-

sarska 12, róg Tatarskiej,

„Specjalność zioła lecznicze”
DUDUODOTUHTCWUBUBURTHHTOGOLA

Mieszkania i pokoje

nawszy dn. 18 stycznia 1935 r. spra- jresztu i sto (100) złotych grzywny z
wę: 1) Romana Kaczmarczyka z art. |zamianą w razie nieściągalności na
255 K.K. o to, że na początku roku dwa tygodnie aresztu; na uiszczenie
1934, w mieście Łapach, rozsiewał gwudziestu złotych opłaty sądowej i
oszczerstwa, pomawiając Ignacego |zwrot kosztów -postępowania na
Rzepkowskiego o postępowanie po- rzecz Skarbu Państwa i oskarżycie-
mażające $o w opinji publicznej i na- |ą prywatnego Ignacego Rzepkow-
rażające go na utratę zauiania, po- skiego, Wykonanie orzeczonej kary
trzebnego dla zajmowanego przez |aresztu zawiesić skazanemu Roma
niego stanowiska, okazując prywat- |ndwi Kaczmarczykowi na dwa lata.
mym osobom pismo, które zarzucało
Rzepkowskiemu, iż służył w ochra- P. o. Sędzia (—) W. Subda,
nie carskiej i był kontidentem poli-
tycznym za czasów b. zaboru rosyj-| Za (zgodność: Sekretarz Sądu
skiego, na zasaczie art. 10, 368-370,|(podpis nieczytelny). (pieczęć).
578, 581 k.p.k. art. 47, 48 p.oik.s.,

 

art. 54, 61, 255 $ 1 KK, Sygn. akt Ka. 61/37, 2:POKOJEf1 uacbiówiko przy: todzlkie

do wynajęcia. Portowa 19-11. _ @)Wyrok MIESZKANKO o jednym pokoju z kuchea-

Orzeszkowej 20 min. z Wilna. Oddaje się
pokoje z całodz. utrzymaniem Poczta Je-
rozolimka, kolonia Zgoda, willa „Urocza”
Zajączkowska.

PENSJONAT W SCHRONISKU NAD NA-
ROCZEM poczta Miadzioł, tel. 8 — ideal-
ny odpoczynek, najwyborniejsza kuchnia,
kajaki, łódki, tenis, Całodziemnie utrzyma-
nie 4 zł, od lipca do 15 sierpnia 5 zł. Dzie-
ci do lat 10 — 2,50 gr. Dojazd najdogod-
gm autobusem, Wi Plac Orzeszkowej|

rano,

W CZARNYM BORZE letniska do wyna-|
jęcia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 pok, na dogodnychi
warunkach. Informacje na miejscu Czarny|
e ul. Kolejowa d. Nowakowskiego i

įLETNISKO  NOWOWYBUDOWANE |
02i3 pok. w Kolonii Magistrackiej dó El
najęcia. Ul. Powiatowa po lewej stronie
szosy. K. Ambrożukowa. (3)

;sierdzia Św. Wincentego a Paulo

 

Kupno I sprzedaż
ERZZOZDAROZ  —2—
MOTOR o sile pół konia 385 obrotów na
minutę na stały prąd, mało używany do
sprzedania. Wilno, Mostowa 1. > 3
ODSTĄPIĘSKLEP z mieszkaniem w b.
dobrym punkcie, Adres w Admin. „Dzien.

1078—7

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

2 DOMY DREWNIANE przy zaułku Szka-
plernym za 7 tys. zł, sprzedam, Dowie-
dzieć się: Senatorska 11—2 od g. 9—12.

1075—3

PLAC BUDOWLANY 1000 m* sprzedam.
Od Mickiewicza 10 minut, Pośrednic: wy-
kluczeni. Kalwaryjska 53 m. 4 od godz. 13.

1103(3)
OKAZYJNE do sprzedania , dywan ru
muński 3X2 mtr,Dowfedźieć die ub Ww.
Pohulanka 41, pralnia „Pod Łabędziem”.

1102(3)
ESSKSISET

_ Praca poszukiwana
EMERYT za mieszkanie przyjmie admini-
strację domów. Adres w admin. „Dz, Wil.”
MLECZARZ SEROWAR z długoletnią
praktyką za granicą poszukuje pracy,
Oferty: ul. Wileńska 52—16 W. Kozer.

BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Miło-
poleca

uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-
chowawczynie, bony, pielęgniarki, pokojo-
we z szyciem, gospodynie i kucharki. ŻE

ic codziennie od 10—13 Mły-

 

pisy pracownic ©
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
wszelkie zabiegi. Poważne referencje. Wil-
no, ul. Wiłkomierska 3 m. 8 vis 4 vis ko-
ścioła św. Rafała. —З
ОНОБ TRAINESA TOSATNTERKS TSRS

Pomóżmy bliźnim!
MIŁOSIERDZIU naszych czytelników go-
rąco polecamy b, biedną wdowę z 2-giem

 

W. imgeniu Rzeczypospolitej Pol- go Romana Kaczmarczyka za drugą
skiej. Dnia 15 kwietnia 1937 r. Sąd instancję czterdzieści złotych opłaty
Okręgowy w Łomży w Wydziale Od sądowej i lkoszta postępowania sądo
woławczym Karnym, w składzie: wego. Karę aresztu i grzywny, wy-
Przewodniczący Sędzia (—) W. Wi- mierzoną wyżej wymienionym wyro-
szniewski. Protokólant: A. Brzeziń- | kiem Sądu Grodzkiego darować ska

* =]
ska, rozpoznawszy sprawę Romana|zanemu Romandwi Kaczmarczykowi/
Kaczmarczyka, oskarżonego oi znie- na mocy art. 3 p. l. Ustawy z 2 stycz
sławienie |lgnacego Rzepkowskiego mia 1936 roku o amnestji. Wyrok ska
na początku roku 1934 w m. Łapach |zujący Sądu Grodzkiego wraz z wy:
przez rozpowszechnianie o nim fał- |rokiem miniejszym ogłosić w myśl
szywych a hańbiących go wiadomoś |art. 255 $ 3 K.K, na koszt skazanego
<i, osk. z art. 255 K.K, na skutek а- |Romana Kaczmarczyka w następu-
pelacji, założonej przez oskarżoneg”|jących czasopismach: 1) Dziennik
od wyroku Sądu Grodzkiego w Sv-|Białostocki, 2) Dziennik Ziemi Ra- |;

domskiej, 3) Glos Kolejowca, 4) Ga-
zeta Poljjka, 5) Mały Dziennik, 6!
Dziennik Wileński,

Sędzia (—) W. Wiszniewski. Za

zgodność: Sekretarz Sądu  (poidpis

kołach z dnia 18 stycznia 1935 r.

Orzeka:

Na mocy art. 10, 360, 499 k.p.k.
zaskarżony wyrok Sądu Grodzkiego
w Sokołach z dnia 18 stycznia 1935

juczących się dzieci o dopomożenie wyku-
sm maszyny do szycia założonej w su-

oco; |mie zł, 50 plus procenta, — jest szwaczką
GERMANISTYKI |; maszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-

ką, lub pokój przy rodzinie potrzebny od,
zaraz, Oferty pod „Mieszkanie”. 3)
POSZIIKIIIE L > OO2171
POSZUKUJĘ mieszkania 2 lub 3 pokoje z INSTYTUT
kuchnią z wygodami od zaraz. Zgłoszenia:
Administracja „Dziennika Wileńskiego" 2
podaniem ceny, warunków i t. p. dla
„Gewu“. 1082—3

DO WYNAJĘCIA mieszkanie z 4-ch ume-
blowanych pokoi że wszelkimi wygodami

Zamkowa 10, m. 2. Kursy maturalne i kon-|
kursowe. Szybko — gruntownie — taniol|

STUDENT U. S$. B. wyjedzie na rowincję |
na czas wakacyjny. Przygotowuje a gimna.. į
zjum z įęz. niemieckim, Žgloszenia dla A.N,

adm. „Dz. Wil”, tamże adres. 1065(4)

 

oraz 2, 3 lub 4 pokoje, można z kuchnią lub doadm, „Dz.Wil,”,tamże adres. 1065(

pono Lark 19 m4 604 Oa STODENT U 5 B_duida UB «©
я : |wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły

średniej, przygotowuje do wszelkich egza-
Letniska minów. Mostowa 15—4, —5

LETNISKO stacji kol. z utrzymaniem, ABSOLWENT Gimn. Zygmunta Augusta po-
as sówowy Od Wilna 40 mi koleją, szukuje kondycji na wyjazd na okres waka-
tudzież organizuje się komplet chłopców w cyj letnich za skromne wynagrodzenie, |
wieku 9—14 lat pod aomieka, oraz Sosnowa 14 m.3B.P,_ 1061(5-

w. Druskienikach “na ogance  pokoie x WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze naucz: A : Ё. =
AE Informacje: Wilno, Zawał Ę PRzygótówiję w

(3) jciela na miesiące letnie,
ao oa w — — -— "© | zakresie gimnazjum humanist. (język nie-
DWÓR przyjmie letników z utrzymaniem
po 3 ał, dzień. Wiiad. Portowa 19 m. 11 od do adm. „Dz. Wil." sub. „Student U.S.B. z

 

  

 

r. zatwierdzić. Pobrać od oskarżone |nieczytelny). (Pieczęć).

  

miecki). Warunki do omówienia. Zgłoszenia

2—5 pp. —%8 wieloletnią praktyką”, (4)

Pięcioksiąg mojżeszowy podzielo-
my został na 52 części, stosownie do
liczby tygodni w roku, tak aby w
byan okresie mógł być przeczytany
cały.
Kohen znając język hebrajski tłu-

maczył na żargdn żydowski oklczy-
tywane ustępy, ażeby treść rozdzia-
łu mogli rozumieć jego słuchacze,
pochodzące przeważnie z Rosji, Pol-
ski i Niemiec.

HUGO WAST. ` 4

ZŁOTO
Przekład autoryzowany z języka hiszpańskiego.

(POWIEŚĆ)

Thora zawiera pięć ksiąg mojże- na co zresztą wskazywało jego naz-
szowych. Pentateuch, opisujący dzie|wisko (Kohen ofiarnik).

Chcę dziś, aby, stosownie do na:
szych praw i zwyczajów, Kahał za-
proponował kupno domu Justyna
Adalid przy: ulicy Florida, oraz jego
posiadłości, o rozległości osiemnastu
mill kwadratowych wraz z zabukdo-
waniami,
Dzięki słabemu oświetleniu Mau:

rycy Kohen mógł ukryć złość na twa

rzał na Blumena, który w nieco po-
rzy. Nie przemówił jednak, ani spoj-

je narodu izraelskiego od stworze- Również inne ławki zajęte były
przez osobistości 'w kapeluszachnia świata, aż do śmierci Mojżesza,
na głowie. Żydzi bowiem nie zdej-

chylonej jpostawie oczekiwał odpo-
wiedzi Kahału przez usta swego
przełożonego.

Potem izaczął czytać Zachariasz
Blumen. Ponieważ umiał on wpraw-
dzie czytać po hebrajsku, ale nie ro-oraz jego prawo cywilne i religijne. „gło i bo!

Na tych długich zwojach perga-|mują ich szczególniej w Synagodze,osz atóleI w. gddkiaść zumiał tego co czytał, niezbędna by
ła pomoc turgemana czyli tłumaczaminowych, starannie przygotowa-

nych przepisywacz o rzadkich zdol- Skoro zapełniły się wszystkie|Synagogi, który po każdym wierszu,
nościach, przy użyciu czarnego |ławiki, wstał z miejsca Rosch-hak |o ile to było Prawo, lub po trzech

przewodniczący ze- wierszach, o ile ustępy dotyczyły
Prorolków, dla okazania w tym wy-
padku mniejszej czci dla nich, niż
dla Mojżesza, przerywał czytające-
mu i przekładał na język potoczny.

Zachariasz Blumen, bogatszy od

Keneset, czyli
brania, którym był właśie przełożo
ny Kahału, Salomon Wofcy, o wiel-
kiej brodzie, w złotych okularach.

Miał na sobie teffilim, czyli rze-

atramentu sporządzonego ściśle po-
dług recepty rabinów, odpisał ad:
ręcznie starożytny telkst, nie popel-
iwszy najmniejszego błędu.

Jeden bowiem niepotrzebny zna-  czek, albo (kropla atramentu, spo-|mienie, którymi się umocowuje na;
rządzonego nie w sposób rytualny, |czole i przedramieniu zawarte w Maurycego Kohena, czuł się do pew
czy też użycie skóry, przygotowa- |skrzyneczkach zwitki pergaminowe nego stopnia upokorzony brakiem

z wypisanymi wyjątkami z Księgi umiejętności.
Wyjścia: „Słuchaj, Izraelu..." i t d.| Odczytanie pisma wobec zebra-

Na kapelusz narzucony był tales, nia było zaszczytem, który, jak
rodzaj białej narzuty, której brzegi zresztą wszelkie inne zaszczyty, na-
oddobione były frędzelkami, składa- leżało kupić sobie w Kahale.
jącymi się z ośmiu wełnianych sznu-' Istniało jeszcze poza tym prawo
reczków o pięciu węzełkach każdy. przemawiania na sposób: kazania,
Rosch okazywał majestat kapłana czy tdż lkcmentowania pisma, jak

i władcy. również debatowania o sprawach i
Rozwinął przed zebranymi jeden handlu.

ze zwojów Sefer Thory i głosem W tym ostatnim wypadku ga-
przenikliwym wypowiedział klasycz szono świece na ołtarzu na znak, że
ne słowa iksięgi świętej: „Oto jest

awo, które Mojżesz nadał synom
zraela“. I polecił Kohenowi, pomi-
mo! pierwszeństwa Blumena, odczy-

nej przez chrześcijanina, mogłyby
stać się powodem do odrzucenia tej
pracy, jako niegodnej pozostawania
w Synagodze.
Tuż przy arce Aarona, znajdował

się, bardziej wysunięty ku środkowi
sali lichtarz na którym cztery palące
się świece umożliwiały oldczytywa-
nie Thory, światło bowiem kołyszą-
cych się lamp było zbyt słabe, W
pozostałej części sali rozmieszczone
Ba ławiki dla wiernych.
Blumen usiadł na pierwszym miej-

scu, kupił bowiem od Kahału ten
przywilej.
Miejsce obok należało do Maury

cego Kohena z Warszawy, potomka jtać początek rozdziału, przeznaczo- słaby i bezbarwny, ale wzrok prze-
starożytnych lewitów z rodu Aarona |nego na ten dzień. nikliwy.

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

tych.
Tego wieczora Zachariasz Blu-

men pragnął przemówić. Głos miał 
       

   

odnoszeniem

 

będzie mowa o rzeczach mniej świę-

do domu lub

Sąsiad Kohena z prawej strony.
odezwał się do niego szeptem:

Ja zaproponuję za pana. Do
jakiej sumy? |

Kohen tak, aby nie zauważone
uczynił ruch, jakby pisząc palcem
ma ławce sumę, jaką możnaby było :
zaproponówać. !

S jednak, gdyż Blumen'
określił od razu sumę pięciokrotnie.
wyższą, co oznaczało, że nie chce|
aby go ktoś ubiegł.
— Oszala! — zasyczał przez zę-

| by Kohen.
| Sześciu członków Kahału z Ro-
|schem na czele, debatowali jakiś
|czas nad ponuszoną sprawą, od-
rzekłszy w końcu Blumenowi, że się
zgalizają na jego propozycje. Blu-
men więc odliczył setkami bankner
„ty pięciopesowe, złożył je na ołta-
irzu. Rosch powstał uroczyście i wy- /
ciągnąwszy ręce nad zwiniętą już
Sefer Thorą, wyrzelkł te słowa:

„Dzisiaj, we czwartek w przed-
dzień miesiąca Aira, roku 5648 niech
iedzą wszyscy, że Kahał sprzedał
Zachariuszowi Blumenowi za sumę
10.000 pesów, prawo użytkowania
domu ojcowskiego i majątku Justy-

   

przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50,

  

kwartalnie

dzona przez Tow. Św. Wincentego a Paulo.
Adres w Admin. „Dziennika Wileńskiego.

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
 

'|dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
ną stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 ш.
21 u Kaczyńskiego,

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO POLA
KA [I KATOLIKA JEST BYĆ
CZŁONKIEM KASY BEZPROCEN-
TOWEJ I ROZWÓJ KAS BEZPRO-
CENTOWYCH POPIERAĆ, W WIL
NIE SĄ CZYNNE TAKIE KASY:
PRZY PARAFIACH: Ś$-GO JAKU-
BA I FILIPA, BERNARDYŃSKIEJ,
OSTROBRAMSKIEJ I N. SERCA
JEZUSOWIEGO ORAZ W NOWO-

WILEJCE,

na Adalid, od środków ziemi aż do
majwyższych chmur przez samego
siebie i przez wszystkich jego po-
tomików. 'I niech wiedzą wszyscy
Żydzi, że żaden z nich nie może już
nabyć wymienionej własności, choć-
by nawet sam  Adalid chciał im ją
sprzedać w całości lub częściowo, za
żadną cenę pod żadnym pretekstem”.

Zalchariasz Blumen przemówił
Znowu:
— Kupiłem Hazaka, czyli prawo

użytkowania dóbr materialnych Ju-
styna Adalid, a teraz jeszcze propo-
nuję kupno Meropie, czyli prawo
użytkowania jego osoby»

Maurycy Koben odparł nagle:

I ofiarujesz dziesięć tysięcy pe-
setów za to prawo.

Rywal uśmiechnął się ironicznie.

—Dziesięć tysięcy pesetów? Ja
daję sto tysięcy.

Kohena przygniotła poprostu tak
olbrzymia suma, która wobec tej
imaginacyjnej tranzakcji była praw-
dziwym szaleństwem, patrzał więc
(tylko w wyczekującym milczeniu.
I znowu Rosch wstał z miejsca,
wziajłł sto tysięcy pesetów i uroczy-
ście ogłosił, że sprawa została za-
łatwiona, wabec czego żaden Żyd
ani w Buenos Aires, ani na całym
świecie nie może pożyczyć pienię-
dzy, ani handlować w innie tormie z
Justynem Adalid czy też z jego po-
tomkami aż do skończenia wieków.
I żeby o tym było wiadomo, rozsyła
się kopie: tego aktu zedaży do
wszystkich Kahałów deco świata.

— Zwariował! — mruknął tylko
Kohen.

D.

    

c. n.)

 

zł 7 gr. 50,

 

zagranicą zł. 6—
CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekświe (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

   

  

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za
d je przyjmuje

 

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYNSKL 1

zastrzeżeń miejsca,

e i tabelaryczae o 25%/e drożej Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.
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