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Zmarł po krótkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami dnia

Rok XXI.

T Е

Stanistaw Kubilus|-
9 czerwca 1937 r., przeżywszy lat 55. :

Eksportacja zwłok, z domu żałoby, Sosnowa 10, do kościoła św.

Kazimierza odbędzie się w piątek 11 b. m. o godz. 18-ej,
Msza św. żałobna w kościele św. Kazimierza w sobotę, 12

b. m. o godz. 9-ej, po czym pogrzeb na cmentarzu Rossa.

MATKA, ŻONA, SYN, BRAT i RODZINA a

sfe.

Inž. Stanistao Kubilus Į
DŁUGOLETNI RADNY M. WILNA i ŁAWNIK MAGISTRATU

zmarł dnia 9 czerwca 1937 r.

Eksportacja zwłok z domu żałdby (ul. Sosnowa 10) nastąpi w
piątek dn. 11 czerwca r. b. o godz. 18-ej do kościoła św. Kazimie-
rza. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele w sobotę
lim. 12 czerwca r.b. o godz. 9-ej. po czym nastąpi złożenie zwłok na
cmentarzu Rossa.

O tych smutnych obrządkach zawiadamia

PREZYDENT MIASTA WILNA

LkLLAALTAS|

PKT, ABALITESS

Przejęci głębokim żalem zawiadamiamy o zgonie

zw:

Inż, Stanisława Kubllusa
niestrudzonego i zasłużonego członka Narodowego Koła Radnych,
naszego najlepszego kolegi oddanego całem sercem sprawom na-

rodowego Wilna.

Zapraszamy wszystkich, którym droga jest pamięć Zmarłego
do wzięcia udziału w eksportacji zwłok oraz w pogrzebie.

NARODOWE KOŁO RADNYCH

UD IZBADZAПНЕа СОНЕР

Powrót P. Prezydenta R. P.
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ž Panowie tryumfują!!!
bo noszą ubrania praktyczne, chłodzące w upałach, wykonane z czystego polskiego Inu
męski kostium lniany, starannie wykonany od zł. 28—
płaszcze impreśn., nieprzemak., różnych odcieni od zł. 23—
koszule sportowe od zł. 3—
krawaty letnie
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Redakcja | Administracja ul. Mostowa Nr. 1, telefon 12 - 44,
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Wilno, Piątek 11 czerwca 1937 r.
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POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA
FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul

Nr. 158
 

wielkim wyborze poleca

Zamkowa 9, tel. 6-46.
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Porozumienie 1-1h mocarstw W sprawie Aiszpani
LONDYN 10.6. Agencja Reutera ;ców. Wojska rządowe zostały ener- obecnej sytuacji w Hiszpanii.

„donosi: Niemcy,
|przyjęły już propozycje angielskie w

Włochy, Francja

sprawie procedury: mającej na celu
jzapeiwnienia bezpieczeństwa  okrę-
tom, pełniącym kontrolę na wodach
hiszpańskich. Jutro w Foreign Offi-
ce min, Eden przyjmie ambasadorów
Niemiec, Włoch i Francji i omówi z
mimi ostateczną już redakcję tekst
propozycji ,która zostanie prz:
obu stronom walczącym w Hiszpa-
nii, W Londynie panuje przekonanie
że stanowisko Sowietów nie będzie
poważną przeszkodą w: pracach ko-
mitetu i że działalność jego będzie
się toczyć z powodzeniem z chwilą
gdy tyliko «współpraca wszystkich
członków kiomitetu zostanie ponow-
nie nawiązana.

WALKI W ASTURII

SALAMANKA 106. Komunikat
urzędowy głównej kwatery powstań
„czej donosi, że na froncie Asturii nie
przyjaciel usiłował * noc ubiegłej
odzyskać pozycje pod la ca, Zaję
te w ostatnich dniach przez powstań

gicznie odparte, pozostawiając około
50 zabitych.

POŻAR SŁYNNEJ BIBLIOTEKI
SALAMANKA 10.6. Pożar wywo

łany przez bomby zniszczył bogatą
bibliotekę ufundowaną przez Carme
Echegaray. kronikarza prowincji ba-
skijskiej. Biblioteka ta posiadała naj

bardziej kompletny zbiór materia-
łów dotyczących kraju Basków.

„DZIEŃ CALVO SOIELO*
SALAMANKA 10.6. W: rocznicę

zabójstwa Calvo Sotelo rada miejska
„Salamanki. postanowiła nazwać
dzień 13 lipca „dniem Calvo Sote-
lo“. Dnia tego wszystkie dzieci Sala
manki wysłuchają przemówień wybit

inych osobistości o życiu i śmierci
„pierwszego obywatela nowej Hisz-
panii“.

GILL ROBLES © SYTUACJI
LIZBONA10.6. Gill Robles po-

idzielił się z ikorespondentem Hava-
sa swoimi spostrzeżeniami na temat 
 

RZYM, 10.6. Agencja Stefani do-
nosi z Castel Gandolfo, że panujące

SIŁY OJCA ŚW. SŁABNĄ
go trapi nocami, mimo to jednak nie

chce zmienić codziennego trybu ży-

w ostatnich dniach upały odbiły się cia i w dalszym ciągu udziela audien

niekorzystnie na zdrowiu Papieża. |cyj. Jakkolwiek choroba nie rozwija

Ojciec św. wydaje się bardzo zmę- |się, siły Papieża powoli słabną.

czony również bezsennością. która'

Nowa Koistytucja estońska
TALLIN 10.6. Projekt nowej kon pracowano w ciągu 4 miesięcy w ko

stytucji estońskiej został wczoraj misjach. Nowa konstytucja oparta
przyjęty jednogłośnie na plenarnym jest na zasadach parlamentarnych.

LWÓW 10.6. Pociąg specjalny.
którym Pan Prezydent R. P. powra-
<a z Rumunii do Polski zajechał na
dworzec główny we: Lwowie o godz.
13.28. *

WARSZAWA 10,6. O godz. 21.43
wjechał na peron dworca zachodnie|
o w Warszawie przy dźwiękach

nistra Becka i towarzyszącej mu
świty powitał pan marszałek Śmi-
@у - Rydz, następnie p. premier,
„marszałkowie Senatu i Sejmu, człon
jkowie rządu i kolejno wszyscy obec
ni na peronie dostojnicy.

Odebrawszy raport od dowódcy
iompanii chorąświanej, Pan Prezy- ymnu narodowego pociąg specjal- dent R. P. przeszedł przed jej fron-

m wiozący Pana Prezydenta R.P. tem: po czym zajął miejsce w samo

Wysiadającego z wagonu Pana Pre-|chodzie, który, w asyście szwadronu | Ajzyk Śzczerbowski: a. tylko: syn je |Szczei
zydanta R. P. w towarzystwie p. mi- | gzwoleżerów, ruszył na plac Zam- |go 18-letni Welwel|kowy.

Obrady Komitetu ekonomicznego
WARSZAWA 10.6. Komitet eko 'dniem 1 marca 1936 r. W chwili о-

nomiczny! ministrów uchwalił wnio-  becnej przybywa ok. 1100 nowych
sek min. Przem.iHandlu w sprawie pojazdów miesięcznie. :
stosowania krajowych surowców. w |

przeinyśle garbarskim i futrzarskiim | > |

Następnie komitet ekonomiczny| Antysemityzm

uchwalił wnioski ministra komunika| w Ameryce

cji, zmierzające do dalszego popa"| NOWY JORKOE r. 10.6. Na dorocznym
cia akcji A zjeździe oddziałów Żeńskiego Rar
№ toku dyskusji stwierdzono, że |can Jewish Congress w Nowym Jor

liczba zarejestrowanych pojazdów |ku szereg mówców, zarówno żydów,

 

"czej Kędziory w Brześciu nie jest Zabójstwo, w$.

Prezydenta wybiera naród zposiedzeniu pierwszej izby Zgroma-
trzech kandydatów. sdzenia Narodowego. Nad projektem

 

PIŃSK 10.6. Jak się dowiadujemy mordu, 'wyjaśniając, że czynu tego
ze źródeł miarodajnych.napodsta- |dopuścił się powodowany  clięcią

wie zeznań naocznych świadków, za |lzemsty za odebranie mu mięsa, po:

Įbėjcą posterunkowego policji sled- |chodzącego z  potajemnego uboju.
zeznań Welwela

rbowskiego zostało dokonane
Szczerbiowski, |nożem rzeźnickim. '

który w śledztwie przyznał się do|

Kionika telegraficzna
W Joungstewn przed wejściem do za- z Syryjczykami i są zdecydowani udzielić

 

|kładów Republic Steel Corp. doszło do wszelkiego poparcia w ich walce przeciw-

starcia pomiędzy policją a  posterunkamiko wyodrębnieniu Sandżaku i Aleksandret

strajkujących robotników, 14 strajkujących|ty.
i 2 policjantów odniosio rany.
— Chilijska Izba Deputowanych odrzu-

— Upały panujące w Rzeszy osiągnęły

nie notowane od 80 lat nałężenie. Tempe-

 

|ciła projekt ustawy uznania rządu ZSRR |ratura wynosiłao godz. 1i-ej 32 st. w cie-
43 głosami przeciwko 35. |niu, a w południe doszła do 35 st.

— W prowincji Dżehol 4 tys. mieszkań | — P. prezes Rady Ministrów gen. Sło

ców powstało przeciwko wojskom mandżur woj - Składkowski przyjął delegację sena-

skim i japońskim, Rewolta grozi rozsze- torów i posłów żydowskich na czele z po- mechanicznych podniosła się do [jak i chrześcijan, podkreślał widocz-
40,523 na 1 czerwca r. b, a więC lny wzrost prądów antysemityzmu w |
wzrosła o 7,350 w porównaniu Z społeczeństwie amerykańskim. !

rzeniem się na północną część prowincji siem Sommerstelnem.

Czahar | — Plename Sejmu  zwo-

— Członkowie naczelnej rady arabskiej łane zostało na dzień 16 bm (środa) na
w Palestynie oświadczyli swą solidarność | goda. 11-tą

Gili
Robles sądzi, że gen. Franco obej-
'mie obecnie całkowicie władzę poii-
i tyczną w państwie, będąc jednocześ
inie szefem państwa i szefem rządu,
podobnie jak to jest w St. Zjed. Ame
*ryki Płn. Chwilowo nie będzie usta-
inawiana żadna reprezentacja  poli-
| tyczna. Te wrażenia moje są ściśle
osobiste — mówił Gill Robles—lecz
domysły, jakie utrzywują się zagra-
nicą w tych sprawach są mąło praw
dopodobne- lszelkie zmiany poli-
tyczne w Hiszpanii powstańczej na-
istąpią prawdopodobnie dopiero po
donioślejszych akcjach wojskowych
jan np. zdobycie Bilbao.

ŽNIWIARKI
i kosiarki

oryg. szwedzkie

_ VIKING
najnowszych modeli z trybami
w oliwie, stalowym stołem

oraz części do nich

poleca
Centrala $p. Roln.- Handi.
w Wilnie, ul. Mickiewicza 19

Tel. 256.
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P. Miedziūski
w dyplomacji?

P. Wicemarszałek sejmu Bogu-
sław Miedziński wygłosił w sali ra-
dy: miejskiej odczyt o polskiej poli-
tyce zagranicznej. W związku z tym
odczytem sanacyjny „Dziennik Pol-
ski“ notuje pogłoskę o postanowio-
mym już rzekomo przejściu p. Mie-
dzińskiego do idyplomacji. P. Mie-
dziński miałbyobjąć placówkę pol-
ską przy Kwirynale.

Podobno również i b. minister
Ikarbu I Matuszewski ma przejść

   

dol dyplomacji — niewiadomo tylko,

Zabójcą Kędziora — Welwel SZCZETKOWSKI Ao oem
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' Pogrzeb gen. Mola w Pampelunie,
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Kongres Maryafskiw Wilnie ||

Bociański, WojewodaWileński Gen, A NożyPod sztandarem Maryi, za prze-

wodem Namiestnika Chrystusowego do
walki z bezbożnym komunizmem,

Hasło Kongresu

U tronu Maryi — Matki Miło-
sierdzia na Ostrej Bramie w Wilnie, |
w; dniach 1-ym, 2-iw, i 3-im lipca br.|
zgromadzi się cała północno-wschod;
nia Polska... Stanie u stóp Jej ludi
wierny, staną zakoniy, staną kapłani
i Arcypasterze — u stóp swej Kró-
lowej i Matki — Bogorodźicy.

Dziesięć lat upływa, gdy na kró-
lewsikie Jej skronie włożyliśmy ko-
ronę, ślubując uiność niezłomną i
miłość gorącą, a Symowi Jej wiarę
najgłębszą i posłuszeństwo.

Najwyższe Władze Ojczyzny na-
szej, sławetni Rajcowie grodu, dziel |
ni Zołnierze i ich Wodzowie oraz
nieprzeliczone rzesze w karnych|
szeregach stanęli w on czas przed;
majestatem Najjaśniejszej Królowej;
Polski i Niebios Monarchini, |

Nie od dziesięciu jednak latNie-|
pokalana jest Władczynią ziem na-
szych. 550 lat w tym roku upływa
cd czasu, gdy świętobliwa Królowa
na polskim tronie;Jadwiga —odda-|
ła swą rękę Księciu tej ziemi, a ser-|
ce razem ze swą wiarą gorącą tej
krainie i jej ludowi.

Lat 550 upływa od chwili wej-
ścia Litwy przez łaskę chrztu świę-
tego w rodzinę narodów  chrześci-

 

stwa na cześć Maryi ukażą nam
„Najświętszą Panienkę jako Krėlowę
wszechświata i serc. Nasze  szczę-
ście doczesne i wieczne, jak i dobro

I byt nasz polityczny i społeczny —
związany jest jak  najściślej z Jej
Imieniem, które jest wielką tajem-
nicą zwycięstwa,

ldźmy więc do Maryi błagać o
'pomoc. Uciekajmy się pod obronę
|tej Świętej Bagarodzicielki. Nasze-
„mi prośbami Ona nie wzgardzi, Od
wszystkich złych przygód zawsze
"nas wybawi — ta Pani, Orędownicz-
ka i Pośredniczka nasza, Ona z Sy-
lnem Swoim nas pojedna, Synowi
o 2 nas zaleci, Swojemu naj-
imilszemu Synowi nas odda w. tych
| dniach uroczystych modłów: obrad i
ma zawisze,

| Głos Namiestnika Chrystusowego
w. liście okólnym o komuniźmie bę-
dzie nam hasłem do walki o dobra
najwyższe — o Wiarę i Ojczyznę
miłą — będzie drogowskazem do po
myślności doczesnej i rzetelnego po

| stępu współbraci przy każdym war-
'sztacie pracy.

ilno — w uroczystość N. M. P.
Wspomożenia Wiernych 1937 z.

KOMITET EIONOROWY KONGRESU
| MARYAŃSKIEGO

i + Romuald Jałbrzykowski, Arcybiskup

Metropolita Wileński — Gen. Dąb - Bier-

berg Franciszek, D-ca O, K. III — Gem.

Skwarczyński Stanisław — Dr. Wiktor Ma-
leszewski, Prezydent Miasta Wilna — Proi.

Dr. Witold Staniewicz, Rektor Uniwersyte-

tu Stefana Batorego

KOMITET WYKONAWCZY

1 Kazimierz Michalkiewicz, Biskup Su

iragan Wileński, Przewodniczący — Dr. Fe
liks Świeżyński, Prezes Arch, Instytutu

Akcji Katolickiej — Ks, kan. Antoni Ci-

choński — Wiceprzewodniczący — Ks. Ro
muald Świrkowski, dyr. Arch. Instytutu
Akcji Katolickiej, Sekretarz. Członkowie

Komisyj — Proi, Jan Borowski, inż.-arch,

— Tadeusz Birecki, dyrektor Arch. Instytu
ju Caritas — Nadkom. Jan Frankowski,

Komendant P.P, Wilna — Prof. Jerzy Hop-
pen — Ks. Red. Józet Grasewicz — Ks.
Kan. Jan Kretowicz — O. B. Kozłowski,

Przeor OO. Karmelitów — Ks. Dr. Kazi-
mierz Kucharski T.J. — Dyr. Józef Lewon
— Prof, Dr. Mieczysław Limanowski —
Inż. W. Narębski — Juliusz Petri, dyr, Pol-
skiego Radia — Major St. Pilczewski —
Ks, kanclerz Adam Sawicki — Prof, Ludo-
mir Slendziński, Dziekan USB. — Maria

Sokoiowska, Prezydentka Sodalicyj Pań —

Ks. Prof, Dr. Ignacy Świrski, Dziekan USB.
— Mieczysław Szpakiewicz, dyrektor Te-

atrów Miejskich — Tadeusz Wielowieyski,

Starosta Grodzki — Prof, Dr, Marian Zdzie
chowski, Rektor USB. — Ks, Prałat Leon
Żebrowski — Bolesław Żynda, dyr. księgar jańskich, Tedy! to na dolinie księcia nacki Stefan, Inspektor Armii — Ludwik

Świntogora, na gruzach upadłego:
bałwochwalstwa, stanęła pierwsza,
świątynia katolicka, obecna Bazyli-
ka Wileńska, a obok tytułu Trójcy
Przenajświętszej, nadano, jej tytuł
Maryi, Przebłogosławicnej * Matki
Zbawiciela i Świętego Stanisława,
Biskupa-Męczennika, Polaka.

Moment zrękowin królewskich i
dwóch wolnych narodów, uświęcony
został objęciem w wieczyste włada-
nie krainy maszej przez Królowę
Niebios. W. półtora wieku później
na murach biskupa Tabora nad
Ostrą Bramą zajašnieje wdzięczne
oblicze Matki Zbawiciela, a ta prze-
można niebios Pani swym płaszczem
macierzyńskim kryje Wilno i całą
krainę.

Przejdą wieki, a Marya będzie
Strażniczką grodu i kraju naszego.
Od Moskali i Szwedów zasłoni je
swą potężną prawicą. Ścigać będzie
łud wierny do stóp swoich. — ГНа
Domu Jagiellonów, anielski Króle-
wicz Kazimierz, na Jej cześć špie-
wać będzie „Dnia każdego..." tę-
sknotą serca czystego za niebieską
Ojczyznę. Popłyną do niej tłumy po
błogosławieństwo, otułchę, . pio łez
otarcie — popłyną z chwalbą, bła-
ganiem, ięką...

Wi mrokach niewoli stuletniej
błagać Ją będą pokolenia całe o
światło i wytrwanie. A. gdy Ojczyzna
z martwych powstanie, dziękować
Jej będą „Za Polskę'* wolną.

Nie ustają i teraz wrogie: kno-
wania. Odwieczny wróg zbawienia
reklu ludzkiego występuje przeciw
Królestwu Chrystusowemu w  ser-
cach i Ojczyźnie naszej. Bezbożny
komunizm zagraża podiwalinom cy-
wilizacji zachodniej i chrześcijań-
skiej. Niebieskie i piekielne potęgi
zmagają się o panowanie nad świa-
tem.

Śpieszmy więc do tronu  Oktro-
bramskiej Pani jak Ojcowie i Pra-
ojcowie nasi. W! blaskkach Jej maje-
statu zaczerpniemy światła, siły i
prężności do stawiania mężnego 0-
poru wrogom Wiary i: Ojczyzny:

Wileński nabożeń-  
Kongres i

DE  

 

NAJWIĘKSZY MOST ŚWIATA

PPS bojówką żydowską
PPS. wydała wespół z żydow-

skim „Bundem' oświadczenie, w któ
rym ofiaruje swe usługi żydostwu w
Polsce w charakterze bojówki. Speł-
niają się życzenia „Nasz. Przeglą-
du", ktėry niedawno domagał się od
żywiołów filosemickich, by: stworzy-
ły pewnego rodzaju korpus posiłko-
wy dla Żydów.

Oświadczeinie PPS i „Bundu“ nie
widzi innego nieprzyjaciela w Pol-
sce poza ruchem narodowym, który
krótko i fałszywie nazywa  łaszyz-
mem. Czytamy w nim:

„Jako przedstawicielstwo (I) zorganizo-
wanych sił mas pracujących stwierdzamy
jednocześnie, że w walce demokracji z ia-

szyzmęm odegrać muszą decydującą rolę
masy pracujące, które w obronie swego

prawa do życia i rządzenia w państwie
muszą zorganizować szeroką akcję samo-

obrony, zdolną do natychmiastowego prze-  

 

Pogłoski o aresztowaniach w Sowietach
Kicrespondent moskiewski  nie-

mieckiego Biura Informacyjn sy-
śnalizuje krążące w ostatnich dniach
pogłoski na temat aresztowań, do-
konywanych w Moskwie. Z pośród
wybitniych osobistości. które + po-
dobno zostały aresztqwane, wymie-
nić maležy szefa  Ossoawiochimu
(Sowiecka Liga Obr. przeciwlotni-
czei j przeciwgazowej) dowódcy
korpusu Eidemana. Dalej krążą po-
głoski 0 aresztowaniu dyrektora
moskiewskiej Aikademii Wojskowej
Kurka, który pełni funkcję dowód-
cy armii i przez dłuższy czas zajmo-
wał stanowisko naczelnika moskiew,
skiego okręgu wojskoego. Krążą
rónież dalej pogłoski o aresztowaniu
marszałka Tuchaczewskiego. Co do |
losów marszałka  Bliichera istnieją!
wysoce sprzeczne informacje. Dal-!
sze pogłoski sygnalizują usunięcie

!
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Tysiące aut namoście między Oaklandem i S. Francisco.

 

„wszystkie

| dostali

|towskiego. Również usunięty został

ni św. Wojciecha.

ciwstawienia się wszelkim prowokacjom

iaszysiowskim i antysemickim.
Masy pracujące Polski mają dziś jed-

nego wroga: Faszyzm. Wrogowi temu musi
być przeciwstawiona solidarność w walce
wszystkich ludzi pracy niezależnie od wy-

znania czy narodowości, zjednoczonych

wspólnotą własnych celów, zdobycia wol-
ności demokratycznych i urzeczywistnienia
przebudowy społecznej, zapewniającej peł-
ne równouprawnienie każdej narodowości,
masom ludowym dobrobyt i możność roz-
woju wszystkich sił fizycznych i ducho-
wych, a państwu siłę wewnętrzną i ze-

wnetrzną“.

Dokument ten, w którym PPS i
„Bund!“ nawołuje robotników  pol-
skich do walki z antysemityzmem,
zostanie przez społeczeństwo  pol-
skie zapamiętany. PPS znajdzie te-
raz zwolenników i pomoc  pienięż-
ną u Żydów. Ale rola jej po stronie
polskiej skończyć się musi.

ze stanowiska zastępdy! przewodni-
czącego Rady Komisarzy” Ludowych
i kandydata ido Biura Politycznego
Rudzutaka oraz zastępoy komisarza
ludowego leklkiego przemysłu Elia-
wy i zastępey ludowego komisarza|
przemysłu wojennego Garewicza. |
Podobno aresztowany. również zo:
stał zastępca komisarza  sprawied-
liwości Krdstinskij oraz ambasador
sowiecki w Madrycie Rosenberg i w
Ankarze. Wi niedzielę wieczorem
sowieckie czynniki urzędowo ogłosi
ły zaprzeczenie, stwierdzające,. że

krążące pogłoski o no:
wych aresztowaniach w armii, m
Hi į w administracii są nieprawdzi-
we. i :

Organ Ossoawiachimu ogłasza
artykuł, w którym stwierdza, że or:
ganizacja ta Ea została
zez wrogów państwa, którzy e
a = a naczelnychwia:
Pismo donosi o usunięciu kierowni-
ków prowincjonalnych oddziałów
Ossoawiachimu z szeregu  miejsco-
wości.

Havas donosi z Moskwy o usu-
nięciu ze stanowiska kierownika
działu teatralnego komitetu sztuki
pray radzie komisarzy ludowych Li:

dyrektor teatru artystycznego Ar-
kadiew. Przyczyną dymisji było nie-
przestrzeganie dyrektyw partii ko-
munistczynej w sztuce. Akademik
Dzierżawin i korespondent Alkade-
mit“ Obnorski zostali pociągnięci do
odpowiedzialności przed specjalną;
komisją za lekceważenie zasad ko-
munistyczniytch przy redagowaniu

Po zgonieŚ.p. Inż. Stanisława Kubilusu
Narodowego Koła Do Prezydium Kola Narodowego

Radnych Wileńskiej Rady Miejskiej Radnych w Radzie Miejskiej
! m. Wilna

Prezydium Klubu Radnych Bio-
ku Gospodarczego Odrodzenia Wil-

| otrzymało następujące pisma i de-
'pesze:

Do Narodowego Koła Radnych
Wileńskiej Rady Miejskiej |na składa na ręce Pana Prezesawy-

na ręce p. D-ra Z. Fedorowicza. razy głębokiego żalu z powodu
Składam na ręce Pana wyrazy ciężkiej straty, jaka dotknęła Samo-

głębokiego współczucia z powodu | rząd Wileński przez zgon śp. ławni-
zgonu długoletniego radnego mia-|ka inżyniera Stanisława Kubilusa.

Sta i ławnika Magistratu śp. Stani-|
sława Kubilusa,

Samorząd nasz poniósł z Jego|
śmiercią niezastąpioną stratę; od-,
szedł człowiek prawego charakteru.|
niezłomnych zasad, wielkiej dobroci|
serca i rzetelny pracownik społecz-
ny, który: obowiązki swe pojmował i|
traktował idecjwo, nie szczędząc sił|
i czasu na ich wylkonanie.

Niech mu ziemia masza, której!
szmat życia swego poświęcił lekką

SEWERYN WYSŁOUCH

Prezes Narodowego Kola Кас-
nych: prof, dr. Wacław Komarnicki
wysłał w dniu wczorajszym depeszę

następującą:
Wielmożna Pani Anna
Kubilusowa w * Wilnie

Najszczersze wyrazy współczucia
i najgłębszego żalu z powodu zgonu
ś. p. Męża Pani, zasłużonego naszego
Towarzysza Pracy składa

WACŁAW KOMARNICKI
Prezes Narodowego Koia Radnych

ędzie
Prezydent m. Wilna

Dr. W. MALESZEWSKI

na krążownik
BERLIN 9.6. Niemieckie. biuro

iniormacyjne ogłosiło jeszcze raz 0-
pis przebiegu incydentu z krążowni-

 

wyniki śleńztów © sprawie napadu
„Deutschland“
samoloty te zbliżały się nie było
więc żadnego pawodu do  ostrzeli-
wania ich. Przynależność samolotów

ikiem „Deutschland“ ma podstawie została stwierdzona dopiero po zrzu
danych, dostarczonych przez do- ceniu przez nie bomb. Ani krążow-
wództwo niemieckich sił zbrojnych nik ,Deutschland" ani torpedowiec
na wodach hiszpańskich. Napadna Leopard" nie dały żadnego strzału.
krążownik  „Deutschland* został W, chwili gdy nastąpiła napaść, wi-
dokonany 29 maja. Ogłoszony przez dziano w odległości 28 km dwa
niemieckie biuro informacyjne ko- hiszpańskie krążowniki rządowe, a
munikat nie zgadza się z twierdze- w odległości 14 lkm. cztery kontr-
niem pewnych organów prasy za- | torpedowce, które w kilka minut
granicznej, iż niemiecki krążownik później ostrzeliwały wybrzeża Ibi-
nie powinien był znajdować się na zy. Wszystkie twierdzenia rządu
redzie portu Ibiza. Komunikat wska |Walencji, jakoby okręty niemieckie
zuje na fakt, że okręty kontrolujące |użyły broni, są nieprawdziwe. Są
zarówno francuskie jak i angielskie one świadomie kłamliwe lub też
zjawiły do portów hiszpańskich rzą- kłamstwo pochodzi od lotników,
dowych i powstańczych. kitórzy w ten sposób chcą uspra-
Na redzie Ibizy obok krążownika|wiedliwić swą napaść.

„Deutschland'* stał na kotwicy, nie-
aniecki  okręt-cysterna „Neptun“.
Przy molo zatrzymał się torpedo-
wiec „Leopard”, Żadnych okrętów
hiszpańskich ani w porcie, ani na
redzie nie było.

Krążownik  „Deutschland'  zo-
stał zbombardowany przez dwa sa-
moloty o gadz. 19-ej. Zrzuciły one
liczne bomby, z których dwie tra-
fity w pokład krążownika, wyłączo-
ne jest, by lotnicy mogli pomylić
się, przypuszczając, iż krążownik
„Deutschland“ jest okrętem  hisz-
pańskim. Ponieważ samoloty zjawiły

     
Z KOGUTKIEM

się od strony, z której świeciło BaZNAC ie
słońce, niemożliwe i rozpozna-| paznekeiem. P-repls ożycie a0 opokowoniu.
nie ich typu i przynależności z po- 2224

 

 ikładu krążownika. W chwili, gdy
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Znowu post żydowski
Prasa żydowska przynosi zapo-|nizacjami rabinów w poszczególnych pań-

wiedź-nowej manifestacji światowe-| stwach.
go żydostwa, zamieszczając  infor- Po wypadkach (brzeskich żydzi
macje następującej treści: demonstrowali dwugodzinnym zam-

Wczoraj, we wtorek odbyło się posie-| knięciem sklepów w godzinach о-
dzenie egzekutywy i Rady  Centralnej|biądowych w dniu wyroku na Cha-
Związku rabinów R. P. skielewicza, mordercę polskiego po-

Uchwalono ogłosić „dzień postu i mo-|idoficera, zapadła — dziwnym zbie-
dłów* żydostwa światowego w związku z| siem okoliczności — uchwała o dniu
tragiczną sytuacją ludności żydowskiej w postu światowego żydostwa w

niektórych krajach. Co do terminu dnia| związku z sytuacją żydów w niektó-
postu, uchwalono porozumieć się z orga- rych krajach. -

SUDAS PTSSSTATUSTIE LRUSSKKNCSA R

STRAJKI W AMERYCE }

 

   słciwnika encyklopedycznego.
„Prawda” cytuje jako przykładi

przekroczenia tych zasad fakt, iż w;
słowniku poświęcono obszerny trak-
tat teologiczny ina temat słowa|
сНОЙ ‚
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WYROK Dolska i Rumunia
Sąd Okręgowy skazał Judkę Cha-

skielewicza, zabójcę &. р. wachmi-

strza Bujaka, na karę śmierci,

Wyrok oparty został na całości o-

koliczności sprawy, wśród których
miejsce poczesne zajmuje antypolska

postawa środowiska do jakiego o-

skarżony należał,
„Nie bez poważniejszego wpływu

choćby pośredniego na czyn zbro-
dniczy Chaskielewicza, na ostatecz-

ną być może decyzję w tym wzglę-

dzie — czytamy w motywach wyro-

ku — był nienawistny i wrogi sto-
sunek pewnego odłamu żydowskiej

ludności i prasy do państwa polskie-
go, jego władz i do armii polskiej,

przy czym wrogi ten stosunek w

czasach ostatnich przed zabójstwem

stawał się bardziej jaskrawym i na-

pastliwym”.
W tym stwierdzonym obiektywnie

przez Sąd stanowisku ludności žy-

dowskiej kryje się wyjaśnienie wie-

lu, bardzo wielu, wydarzeń ostatniej

doby.
Czyż można uznać za dzieło przy*

padku jedynie, że wszystkie niemal

poważniejsze rozruchy antyżydow-
skie powstawały z powodu mor-
derstw popełnianych na Polakach
przez Żydów?
Czy można zaprzeczyć wrogiemu

stosunkowi Żydów do państwa pol-
skiego, kiedy się widzi, że wszelka

robota godząca w całość tego pań-

stwa, w jego byt i niezałeżność poli-

tyczną, z reguły kierowana jest przez

działaczy żydowskich?

Czy byłoby słusznym, wreszcie,
zamykanie oczu na zorganizowaną,

szeroką akcję obliczoną na zdemo-

ralizowanie i ogłodzenie ludności
polskiej „aby tym skuteczniej zape-
wnić żydostwu pozycję i dobrobyt w

kraju?

Żyrzi dziwią się, że rozprawa prze-

ciwko  Chaskielewiczowi, dzięki

przemówieniom prokuratora i powo-

dów cywilnych, przeistoczyła się po-
średniow sąd nad społeczeństwem

żydowskim, nad „Bundem', Talmu-

dem i całym zachowaniem się ludno-

ści żydowskiej miast i miasteczek.
Sądzimy, że zdziwienie to jest naj-

zupelniej nieuzasadnione. Przestęp-

stwa tego typu, co czyn Chaskielewi-
cza, nie mające żadnych osobistych

powodów, są przestępstwami, które

się rodzą jedynie dzięki atmosferze

środowiska. Wyrastają one z całości

dążeń, wierzeń i przekonań w tym

środowisku panujących i nie mogą
być traktowane w oderwaniu od

swego macierzystego podłoża.

W. naszym przekonaniu, sąd nad

Chaskielewiczem musiał być do pe-

wnego stopnia sądem nad żydostwem

w ogóle i w ten sposób został zrozu-

miany przez cał ąaopinię polską. Dla
oskarżonego — jako jednostki — mo-
gą tkwić w tym pewne okolicznośeł

łagodzące, dla opinii tkwi w tym se-
dno sprawy, nadając procesowi i wy-
rokowi szersze i istotniejsze znacze-
nie.

Żydzi, zresztą, zdawali sobie do-
brze sprawę z charakteru zbro-

miany przez całą opinię polską. Dla
tego to, nazajutrz po zamordo-

waniu ś. p. wachmistrza Bujaka usi-

łowali, starym zwyczajem, uczynić z
morcercy człowieka niepoczytalne-
go. Piszemy — starym zwyczajem —

gdyż w każdym niemal wypadku, kie-

dy Żyd popełnia zbrodnię tego ro-
dzaju, puszcza się w ruch wszystkie

wpływy, aby, czyniwszy zeń niepo-
czytalnego, uchronić społeczeństwo

żydowskie przed następstwami po-

dobnego czynu. i
Czasy się jednak zmieniły. Dziś

już innymi oczyma patrzą ludzie

na całokształt sprawy żydowskiej,

rozumieją ją głębiej i reagują na nią

w sposób bardziej stanowczy.
Dlatego też opinia polska w zupeł-

ności podziela stanowisko Sądu, któ-

ry orzekł, że „kara wymierzona osk.

Chaskielewiczowi bynajmniej nie ma

charakteru li tylko odwetu, a jest

reakcją, skierowaną ku obronie spo-

łęczeństwa”, = 6

 

 

ns terenie miedzynarodowym
Jeśli chodzi o stosunki bezpośre-

dnie między Polską i Rumunią, to do-
prawdy nie masz już nic więcej do
powiedzenia. Mało jest sąsiedztw
tak spokojnych i szczęśliwych, jak
między nami i Rumunami, Lecz nie
żyjemy ani my, ani Rumuni w odo-

sobnieniu. Należymy do państw
wschodnio - europejskich, bierzemy

udział w polityce europejskiej i mię-
dzynarodowej. .

Jeśli zaś zapuścimy się w te dzie-
dziny, to już sprawy nie są tak cał-
kiem naturalne i proste. Polska jest

związana ze sprawami morza Bal-

tyckiego, a Rumunia z tymi wszyst-
kimi sprawami, które wywołały po-

wstanie Małej Ententy, Nie mogą Ru-

muni wymagać ażebyśmy przestali

uważać nasze oparcie o morze za
najpierwsze zagadnienie polityki
polskiej nie możemy my wyma-
gać: ażeby Rumuni przestali my”
śleć o zabezpieczeniu trwałości swe-
mu zjednoczeniu terytorialnemu i na-
rodowemu.

Jeśli się chce usunąć trudności,
mikające z przyczyn powyżej za-

e trzeba całej dobrej woli
i całego zrozumienia wspólności in-
teresów zasadniczych naszych dwóch
państw.

Istotę trudności i  niebezpie-
czeństw polityki polskiej stanowi
fakt natury geograficznej, fakt, iż na” |,
ród połski ma terytorium położone
między dwoma liczniejszymi od sie-
bie narodami — niemieckim i rosyj-
skim. Z tego faktu wynika na chwilę
bieżącą wskazanie, że państwo pol-
skie musi dążyć do zachowania do-
brych sąsiedzkich stosunków z oby-
dwoma swymi sąsiadami, wschodnim
i zachodnim, musi być zatem jakna!-

—

 

dalsze od wszelkich „bloków ideo-
wych, czy innych, które mogłyby po-
wstać w Europie, To jest najgłębsza
przyczyna, która nakazała Polsce być
przeciwną t .zw. paktowi wscho-
dniemu; ta sama przyczyna nakazuje
nam wielką ostrożność wobec poro-
zumienia francusko - sowieckiego.
Gdybyśmy postanowili wstąpić do ja-
kiegoś „bloku ideowego", to musie-
libyšmy byė w „bloku“ antykomuni-
stycznym, a więc antyrosyiskim. Po-
winni nareszcie zrozumieć politycy
moskiewscy, że opinia polska wypo-
wiadająca się przeciwko  blokom
ideologicznym, stanowi maksimum
tego, czego Rosja może się spodzie-
wać od Polski,

Nie sądzimy, ażeby leżała w inte-
resie Rumunii polityka „bloków ideo-
wych”, którą zalecał p. Titulescu.
Nie sądzimy także, ażeby Polska
miała jakikolwiek interes w utru-
dnianiu Rumunii jej polityki na tere-
nie Małej Ententy i w polityce euro-
pejskiej. Trzeba liczyć na wymowę
faktów i konieczności polityczne.
Zbytnie kropki nad i mogą tylko u-
trudnić logiczny rozwój stosunków.
Upowszechnił się w Połsce brak
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zaufania do Ligi Narodów; instytucja
ta jest uważana nie tylko za niezdol-
ną do pozytywnego czynu, lecz na-
wet za czynnik szkodliwy w życiu
międzynarodowym; nie można je-
dnak przywiązywać zbyt wielkiej
wagi do znaczenia współczesnej fra-
zeologii politycznej, narzuconej przez
Pie organizacje międzynarodowe,

óra zyskała powszechne prawo o-
bywatelstwa.

Musimy się przecież liczyć z tym,
że dogmatem polityki polskiej jest
szczery i trwały sojusz z Francją (na-
leży to także do dośmatów polityki
rumuńskiej), polityka francuska zaś
oparta jest dotychczas na uznaniu
Ligi Narodów za niezbędne narzędzie
w polityce międzynarodwej.

W polityce nie ma sytuacyj łat-
> zawsze potrzebny jest wysi-

łek. Stosunki bezpośrednie polsko-
rumuńskie nie nastręczają szczegól-
nych trudności. Jeśli chodzi wszak-
że о współdziałanie polsko - ru*
muńskie na terenie Europy środko-
wo - wschodniej i na terenie euro-
pejskim, to sprawa jest bardziej
skomplikowana. Ażeby wszystkie
możliwości wyzyskać, ażeby Polska
i Rumunia mogły wyzyskać swe do-
godne położenie między morzami
Bałtyckim a Czarnym, muszą się
zdobyć na mądrą, przewidującą i głę-
boko przemyślaną politykę.
Pobyt P. Prezydenta Rzeczypospo-

litej w Bukareszcie i zapowiedziana
wizyta Króla Karola w Warszawie
dają doskonałą okazję do ścisłego po-
rozumienia między rządami dwóch
zaprzyjaźnionych państw i do zbliże-
nia między dwoma narodami.

S. K.

 

Szlachetny naród
Tym mianem ozdabiano w przysz -

łości naród polski To określenie to-
warzyszyło mu w pochodzie jego,
rzez dzieje. Czy był potężny, czy

był w uyvadku, czy był mocny, czy nie
mocny, słynąt z tego, że dbał o dobre
imię, że pragnął sławy, ale zasłużo-
nej, że wreszcie wierzył mosno, że tyl
ko szlachutny czyn jest wiełki i poży-
teczny.

Ta jego dbałość 9 szlachetność czy
nu nadalt mu tytuł, który zrósł się z
imieniem polskim i z treścią miesz -
czącą się w zbiorowym rercu narodu.
Tytuł ten przetrwał po dziś dzień.
Przetrwa: on i lata upadku i lata nie
woli i dziś jeszcze nie zapomnłano cał
kiem nim.
Jeszcze dziś przedstawiciele państw

obcych stosują go do ras przy obej
mowaniu przez nich wyznaczonych
im pos'e.unków, dlają oni o utrzy-
manie tradycji, bo wiedzą, że nie jest
ona bez znaczenia.

I my również winniśmy dbać
o nią, bo nie jest to ani ma-
ła rzecz, ani rzecz pozbawiona
realnej wartości dla polskiej po-
lityki Tradycja ta nie powinna być

zaliczona do słów, które tylko mile
pieszczą ucho nasze, lub być poczyta-

ną za zdawkową grzeczność. Jest w

tej nazwie znacznie więcej znaczenia

į treści, aniżeli w słowach, tak często

teraz pod naszym adresem wia -
danych, a wyrażających ziw dla
dokonywanych w Polsce dzieł, dla o-
siąganych zdobyczy i rozwoju pań -
stwa.
Warto jest przecież uprzytomnić so

bie, że dziś wartości moralne mają
coraz większe znaczenie, znacznie
większe, aniżeli w pierwszym okresie
po wielkiej wojnie. To, co się dzieje

na naszych oczach, to nietylko zmaga
nie się dwóch kultur pod dwoma

„ sztandarami. Jest to również zmaga -
nit się ducha z materią, cnoty z wy-
stępkiem, pierwiastków szlachetnych
w naturze ludzkiej z pierwiastkami
niskimi i przyziemnymi. Wielu nie
wierzy, aby doskonałość ludzka za -
triumfowała w stosunkach międzyna-
rodowych, — niektórzy nawet wąt -
pią, aby zapanowała ona w jednym
narodzie. Prawdopodobnie nie powtó-

Byłoby karygodną ślepotą, gdy-
byśmy nie zdawali sobie sprawy z
tego, że żydostwo godzi w jego mo-

ralne i materialne podstawy i że nad-
szedł czas skutecznej obrony.

Wyrok w sprawie mordercy ś. p.
wachmistrza Bujaka powinien roz-

wiać estatnie eo do tego złudzenia.  

rzy się tak prędko dysputa filozoficz-
no-moralna między papieżem Innocen
tym III, a cesarzem Konradem, w któ
rej władza świecka i duchowna rywa
Hzowały między sobą o lepsze rozu -
mienie myśli Bożej i właściwe jej sto-
stosowanie w rządzeniu państwem.
Ale niewątpliwie siła materialna prze
msp ideałem ludzkości, Przesta-
je ona być celem wyłącznym, do któ-
rego ludzkość dąży. W każdym razie,
ona sama bez siły duchowej mocnej i

szechnej, przedstawia się już, ja -
o wartość nikła dla znaczenia naro-

du, dla zapewnienia mu właściwego
rozwoju i wpływu na arenie świata.

Rycerskość, szlachetność bynaj -
mniej nie są atrybutem pewnej war -
stwy społecznej, czy stanu. To nie
jest wcale atrybut elit społecznych w
nowoczesnym pojęciu i w najnowszym

stosowaniu.
Wszystkie probierze, mające posta

wić jednych ludzi ponad drugimi za-
wodzą i zawodzić będą, jeżeli będzie
chodziło © odnalezienie tych, którzy
są najszlachetniejsi, którzy wartość
tego pierwiastku w życiu podnoszą,
znaczenie jego rozszerzają, stosowa -
nia jego w codziennym życiu, przy-
kładem własnym uczą i w ten sposób
życiu narodu dają właściwy bieg.

Szlachetne postępowanie składa się
u największej ilości ludzi z małych
czynów, niękiedy codziennych, nie-
kiedy rzadko spełnionych, a niezaw -
sze i niewszędzie z jednego wielkiego.
Ten wielki, a szlachetny czyn jest
wielki, gdy go się spełnia w wielkiej
chwili „albo, gdy spełniający go stoi
na wysokim posterunku, Przez to sa-
mo, wszystko co czyni ma rozgłos,
ma wielkie i doniosłe znaczenie,

Niewątpliwie jednak, jeżeli cho -
dzi, aby naród tradycję szlachetnych
czynów odnalazł w sobie, utrzymał i
rozwinął, a nie tylko tym mianem co-
raz mniej zasłużonym się sławił, po-
trzeba, żeby byli i jedni i drudzy.

Zarówno liczne rzesze, jak i poje-
dyńczy kierujący ludzie.

Zarówno ludzie żyjący cicho i ci-
cho spełniający swoje obowiązki na-
rodowe i społeczne. A również ludzie
stojący u szczytu społeczeństwa, kie-
rujący nim,a dla których szlachetność
postępowania jest tej samej treści, co
i u tamtych, dla których pojmowanie
szlachetności, jest to same i takie sa-
me jest jej stosowanie,
Q jednolitość pojmowania sziachet

nego czynu powinni wszyscy bardzo
się starać.

Ale to nie jest trudne, Jest ło ła-
twiejsze od uzgodnienia pojęć, eo jest
wielkie, a co nie jest wielkie  Wiel -
kość, a tymbardziej wielkość rzeczy-
wista musi czekać na skutki czygy, za4 

owoce, które wielkie czyny przynoszą
Szlachetność postępowania, szlachet-
ność czynu, a nawet szlachetność mo
wy bywa ocenioną odrazu, znajduje o-
na bowiem oddźwięk w sercach wszy-
stkich szlachetnych ludzi, szlachetnie
pojmujących swoje obowiązki i dlate
go zdolnych pojąć i szlachetność czy-
nu i szlachetność słowa, przejąć je do
swoich serc i odpowiednio ocenić.
Nie jest wcale paradoksem, żeła -

twiej jest określić wartość narodu,ga
tunek społeczeństwa od dokonywa -
nych przez niego dzieł. Dzieło to świa
dectwo dzisiejszego dnia, dzisiejsze-
go wysiłku. I w Rosji przecież pow -
stały wielkie budowle, wielkie urzą-
dzenia,które przecież tylko są mami-
dłem i świadczą tylko o fałszu, w któ
rym naród rosyjski się pogrążył i w
którym żyje bezwiednie.

Jest to również nietrudne zadanie
dlatego, że szlachetność wypływa z
poczucia sprawiedliwości.
Kto posiada poczucie sprawiedli -

wości, ten sprawiedliwie ocenii ludzi
i ich postępki, ten nie stosuje dwoja- |
kiej miary. Dla niego niema odrębnej
miary interesu państwowego lub mia-
ry interesu politycznego, lub jeszcze
innej. Jedna miara może i winna być
stosowana. Tą jednakową miarą mie-
rzony interes państwa, przedstawi
się wówczas w całym swoim znacze -
niu, i przez wszystkich będzie rów-
nie rozumiany, równie odczuty. Ta je-
dnakowa miara pozwoli odnaleść rów
nież interes polityczny, który przecież
polega na tym, aby interes rządu był
ten sam, co interes narodu,

Nie darmo powiedziane zostało
przed wiekami: „Szukajcie przede
wszystkim Królestwa Bożego i Spra-
wiedliwości Jego”.

Jeżeli pozwoliłem sobie przypom-
nieć dawne dostojeństwo narodu, to
dlatego, że innógo dostojeństwa nie-
ma i niema różnych tytułów, aby je
posiąść. Kto pragnie być dostojny, ten
musi postępować szlachetnie. Ten mu-
si rozumieć, na czym dostojeństwo du
szy ludzkiej polega. Ten musi rozu-
mieć, że nie można tłumić ani szla -
chetnych dążeń, ani szlachetnych od -
ruchów, ani domagania się i szukania
sprawiedliwości. Zdawałoby się, że
jest między nami wiele dobrych usi-
łowań i dobrych pragnień. Jeżeli spo- |
łeczeństwo nie zawsze nazywa je rze
telnymi, to dlatego, że wychowane w
tradycji szlachetnego czynu nie do-
strzega ani tej szlachetności w postę-
powaniu, ani szlachetności i szczeroś
ci w mowie.
A naród praśnie, aby zdobyte i za-

służone przez niego miano było utrzy-
mane w eałym jego znaczeniu i bla -
sku.

Žž Seweryn CzetwertyAski,

 
 

 
 

PRZEGLĄD PRASY
NIEPOTRZEBNY NIEPOKÓJ

FRANKOFILÓW,

„Robotnik“ reklamuje obecnie xe
zdwojoną gorliwością politykę Leo-
na Bluma i różne „sukcesy” jego je-
dnorocznych rządów we Francji.
Płatne urlopy robotnicze i 40-g0-
dzinny dzień pracy figurują oczywi-
ście na czele listy, Oburza się przy
tym organ PPS, na prasę narodową,
która krytycznie oświela niektóre
reformy rządu Fronlu Ludowego,
Frankofile z „Robotnika” nie mogą
poprostu znieść, by ktoś w Polsce
widział jakieś plamy na słońcu rzą-
dzonej przez marksistów Francji.
Zdaje się, że podobnie rzecz się mia-
ła z poglądami naszych socjalistów
na początki komunistycznych  rzą-
dów w Rosji. Od tego czasu — trze-
ba przyznać — zmienili poglądy.

CO MÓWI DALADIER?

Atakom „Robotnika“ zawtėrowa-
la nieoczekiwanie katowicka „Polo-
nia”, która przestrzegając przed
niedocenianiem siły mocarstwowej i
moralnej Francji, kieruje swe ostrze-
żenia pod adresem tych,

„którzy wczoraj jeszcze byli maj-
$gorliwszymi frankofilami, a których
dziś ciąśnie więcej w stronę Muesoli-
niego i Hitlera, w których widzą
twórców zbawczego ruchu narodowe-
go, ładu i karności, zaś we Francji
tylko „fołksfront” i „żydo - komunę”.
W swych sądach o Francji mylą się
tak, jak Niemcy przedwojenne, a 60
śorsza, poddają w wątpliwość wartość
naturalnych więzów, łączących nas z
Francją”.

Przestroga „Połonii” jest zupełnie
zbędna, gdyż jeśli chodzi o serce, to
(niestety czy na szczęście) ciągnie
nas ono zawsze ku Francji. Ale dla-
tego z tym większym niepokojem i
troską stwierdzamy przejawy chao-
su gospodarczego i oslabienie=
tycznego naszej sojuszniczki.
śnie dzisiaj znajdujemy w prasie u-
stęp z mowy ministra wojny Dala-
diera, który nasze opinie najbardziej
autorylatywnie potwierdza:

„Gdy produkcja światowa — mówił
Daladier — podniosła się o jadną 6s-
mą w rolnictwie i o dwie trzecie w
przemyśle, nasze postępy w stosunku
do cyłr przedwojennych sprowadzają
się do zera. Dodajmy do tego bez-
przykładny dełicyt naszego bilansu
handlowego, wzrastającą cenę pienią-
dza, brak wszelkich nowych przedsię-
biorstw, oraz ciągłą zniżkę obrotów
handlowych w epoce, kiedy nowocze-
sna gospodarka opiera się na bezustan
nym ruchu. Czyż to jest kompensata
za ciężary, wypływające z nowego u-
stawodawstwa socjalnego?"

Obraz ten wygląda trochę inaezej
niż idylla, malowana na szpaltach
„Robotnika”.

CO JOUHAUX? |

Aw polityce? Jeśli szef marksow-
skiej Konfederacji Pracy, p. Jou-
haux, zapowiada, że

„$dyby wskutek jakiegoś manewru
parlamentarnego rząd obecny został
obalony, nie zgodzilibyśmy się na po-
dobną decyzję. Mamy prawo stawiać
nasze żądania, przemawiamy bowiem
w imieniu większości świata pracy”.

to zapytać się trzeba, kto właści-
wie rządzi we Francji? Gabinet cie-
szący się zaufaniem większości par-
lamen'arnej, czy też socjalistyczno-
komunistyczne związki zawodowe?
Gdzie jest owa sławiona przez „Ro-
botnika" demokracja parlamentarna,
jeśli poza Izbami znajduje się siła,
grožąca nie uznaniem ich uchwał i
decyzyj?
Podobnie było w Rosji przed doj-

ściem do władzy bolszewizmu. Obok
rządu księcia Lwowa i Kiereńskie-
go, istniał sowiet, oparty 0 organi-
zacje marksowskich robotników i
ten swą presją działał na rząd legal-
ny, uniemożliwiając mu jakąkolwiek
pożyteczną działalność. Aż ta dwu-
torowość skończyła się zwycięst-
wem Lenina,
Mamy nadzieję, że we Francji ko-

munizm nie dojdzie do władzy, ale
to nie będzie zasłusą Bluma. Wręcę
przeciwnie.

Gruntowna znajomość
spraw Pomorza jest
obowiązkiem każdego
Polaka!
AE Sc
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Ż Tow. Przyjaciół Nauk
W] dniu 8 b. m. odbyło się XXIX

walne doroczne zgromadzenie T-wa
Przyjaciół Nauk w Wilnie. W ciągu
r. 1936, który był rokiem 30-tym
istnienia t-wa, działalność jego wzo-
rem. lat ubiegłych skierowana była:
z jednej strony ku dalszemu urze-
czywistnieniu jego zadań ściśle nau-
kowych, a z drugiej ku zapewnieniu
mau podstawy materialnej, Mimo na-
ogół niesprzyjających nadal warun-
ków działalność ta rozwijała się po-
myślnie, czego. wyrazem są pomię-
dzy innymi: wyjście w świat licz-
nych mowych wydawnictw, ożywi2-
na praca naukowa w poszczególnych
aziałach i wyaziałach oraz stosunki
utrzymywane przez t-wo ze światem
naulk. „ W. marcu r. 1936 T-wo
Przyjaciół Nauk w wyniku zaszczyt-
nej dlań uchwały walnego likwida-
cyjnego zebrania Komitetu Uczcze-
nia Pamięci ś. p. Edwarda Woyniłło-
wicza: wielce zasłużonego obywate-
la kresowego, przejęło jego agend;
i mienie w postaci gotówiki w wys>-
kości zł. 3.251,48 i 1.000 rubli w zło-
cie, pewnej ilości egzemplarzy tomu
pierwszego Wspomnień Edwarda
Woyniłłowicza i materiałów archi
walnych.

W, dniu 26 kwietnia r. b. T-wo
gościło w swych murach ministra
oświaty! dr. Wojciecha Świętosław-
skiego. W związku z tym doręczo-
ny został ministrowi memoriał wyra
żający 'qpinię t-wa o zamierzonych
przez Komitet Ortograficzny przy
Polskiej Alkademii Umiejętności
zmianach pisowni.
W lutym roku sprawozdawczego

TPN powołane zostało na członka
założyci mowopowstałego  Piadol-
skiego T-wa Przyjaciół Nauk w Tar-
nopolu, któremu na zapoczątkowa-
nie księgozbioru wysłano komplet
własnych wiyddawnictw.

3Posiedzenie naukowe (poza
działami) odbyła się w okresie
jętym sprawozdaniem jedno, miano-
wicie 104-te i poświęcone było spra
wie zmian pisowni polskiej, zamie-
rzonych przez Polską Akademie
Umiejętności.

Jeżeli chodzi o byt materialny
T-wa, to główną jego podstawę sta-
nowiły nadal dotacje Funduszu Kul-
tury Narodowej ministerium W. R.
1 О. Р., przeznaczone jednak przede
wszystkim na cele wydawnicze. Po-
trzeby ogólne t-wa zaspokajane by-
ły głównie z tąkjch źródeł, jak:
składki członkowskie. opłaty mu-
zealne i t. d., lecz wobec szczupło
ści tych źródeł nie mogły być te po-
trzeby uwzględnione w sposób na-
leżyty. Poważną pomdąc wyświad-
czyło te«wu Wojewódzkie Biuro Fun-

duszu Pracy, Pow. Zakład Ubezp.
Wzajemnych oraz Kasa im. Mianow-
skiego. Niepomyślny stan material-
ny t-wa nie pozwolił zarządowi na
przystąpienie do zrealizowania pro-
jelktu rozszerzenia posiadłości t-wa
i rozbuaowiy gmachu,
'jest to sprawa paląca, Należy jednak
wspomnieć, że w związku z doko-
namym ostatnio opracowaniem pla-
nu regulacji miasta, w szczególności
dzielnicy, w której gmach t-wa jest
położony, istnieje dla t-wa nadzieja
znalezienia się w otoczeniu bardziej
niż obecne odpowiednim dla siedz:-
by poważnej placówki naukowej,

Walne zgromadzenie doroczne
jt"wa odbylo się w 36 r., zarząd t-wa
miał w tym roku posiedzeń 6, W cią
gu całego roku sprawozdawczego
skład zarządu był następujący: pre-
zes prof. dr. Marian Zdziechowski,
wiceprezes prof. dr. Stanisław Ko-
Śściałkowski, sekretarz mgr. Ale-
ksander Jodziewicz, skarbnik Okta-
wiusz Rackiewicz, kustosz muzeum
dr. Michał Brensztejn, kierownik
książnicy prof. dr. Stan. Zajączkow:
ski, redaktor wydawnictw prof. dr.
Bolesław Wilanowski oraz przed-
stawicielej trzech wiyddziałów: prof.
Manired Kridl, prof. Wład, Dziewui-
ski, prof. Jozef Trzebiński,
W dniu i stycznia 1937 r, TPN w

Wilnie liczyło  człcników: honoro-
wych 18. (korespondentów 4, pro-
tektorów 5, dożywotnich i wieczy-
stych 35, zwyczajnych 320.

Jak wynika ze sprawozdań wy
działów twa, wydz. filologii, litera-
tury i sztuki odbył trzy zebrania
naulkowe: sełkicja historii sztuki 11
posiedzeń, na których  rwygłoszono
15 referatów, wydz. nauk matemat.-
przyrodniczych i lekarskich odbył
posiedzenia, na których wygłoszono|
48 referatów i wreszcie wydz, filo-
zofii, historii i nauk prawno-spo
|łecznych odbył 5 posiedzeń nauko-
wych aS

1

„ABC“ idonosi, že z  polecenia
Sądu Apelacyjnego w Wilnie
wszczęte zostało .śledztwo przeciw-
ko konsystorzowi wileńskiemu ©-
wangelicko - reformowanemu, któ-
rega członkowie znaleźli się pod za-
rzutem przestępstwa z art. 286 K.
K., czyli nadużycia władzy.

Według zarzutów  oskaržycieli
członikowie tego konsystorza, nie
bacząc ma obowiązujące przepisy
prawne, które jurysdykcję w spra-

 
 

Po roku w
Korespondent „Orędownika”. po

zakończonym procesie towarzyszy
Doboszyńskiego udał się z Krako-
wa do Myślenic i opisuje następują-
cą przygodną rozmowę ze  spotka-
mym na rynku myślenickim  człon-
ikiem placówki Stnannictwa Narodo-
wego, którego zapytał: jak rozwija

i į handel:się
W czasie wędrówki po mieście

spotykam się z jednym z członków
miejscowej, doskonale rozwijającej
się placówki Stronnictwa  Narodo-
wiego. Informuję się 0 miejscowych
stasunkach. Wypyttuję się jak roz-
wija się polski handel.

— W ostatnim roku — objaśnia
mnie z radosnym przejęciem mój

' rozmówica — powstało w. Myśleni-
cach 9 nowych polskich placówek.
I tak i St Święch i Pitala założyli
składy z obuwiem oraz skórami,
Janikielewicz, Osiński i Ontkiejwicz
fabryki wody sodowej, Teresa Ja-
roniowa skład z materiałami dam-
skimi i galanterią, Antoni Miuniak i
Kazimierz Kutrzeba sklepy spożyw-
cze, oraz Marian Kazanecki skład
z żelazem.
— A jak ze straganami?

—Dawniej na targu był tylko je-
den stragan polski, teraz jest ich
blisko dwadzieścia. Mamy osiem gotówikąw myśl art. 43 rozporzą”|wyniku obszernie umotywowanych
straganów z płócienkami, cztery z dzenia Prezydenta Rzplitej o kon-| zażaleń złożonych początkowo do
obuwiem...

Następnie rozmowa schodzi na
zagadnienie: jak powodzi się kup-
com Polakom i kto popiera jeszcze
żydowskich handlarzy.
— Polscy kupcy zdobywają so-

bie coraz większe wzięcie. Nie wia-
domo dlaczego omijają ich urzędni-
cy, a zaopatrują się u żydów. Wielu
Polaków, : zcza ze wsi, trzyma
się Żydów dlatego, że są u nich za-
dłużeni. Zaprzestanie kupowania u
Żydów pociąśnęłoby za sobą ko-
nieczność natychmiastowego  spła-
cania długu. Żydzi umieją egzekwo-

Myślenicach
,wać swe należności u klientów, któ-
rzy się iaiq mich odwrócili plecami.

Jeden i drugi, wisząc u Żyda na
grube stosunkowo sumy, musi chcąc
nie chcąc u niego kupować.
A trzeba pamiętać, że chłopu ze

wsi, który żyje przeważnie zaled-
wie na paru morgach, trudno i w ten
sposób wyrwać się z żydowskich
szpon.
Pytam się dalej o stosunki na wsi.

Chodzi mi przede wszystkim o ruch
odżyjdzeniowy.
Dowiaduję się, że żydowskie skle-

piki we wsiach, okalających Myśle-|
nice. stają się coraz większą rzad-
kością: Te, które jeszcze istnieją,
„lełddwie że dyszą, jak się wyraził
mój rozmówica,

To jest .pocieszającel

ULGI DLA ROLNIKÓW
prowadzących księgi gospodarcze
Jak się dowiaduje Agencja Agrar-

na, u rolników, prowadzących Кз1е-
£i gospodarcze, nie będzie podlegać
opodatkowaniu podatkiem  doicho-
dowym. zysk uzyskany:

1) Na różnicachasp
przy spłacie długów rolniczych.

2) Na spłacenie długów  rolni-
czyich papierami wartościowymi lub

; wersji długów rolniczych.
| 3] Z tytułu zastosowania ulg w
spłacie zaległości podatkowych skar
owych i samorządowiych oraz za-

ległości w daninach i opłatach pu-
blicznych oraz

4) Z tytułu dobrowolnych ukła-
dów z wierzycielami. | :

Zwolnienia te wynikają z tego, iż
zyski wyżej wymienione z uwagi. na
charakter długów w rolnictwie są
przychodami nadzwyczajnymi, któ-
re w myśl art, 7 ustawy 0 podatku
dochodowym nie podlegają opodat-
kowaniu. :

aczkolwiek ‹

Jak i w latach poprzednich. dzia-
łalność 'wydawnicza t-wa skupia
się w jego trzech wydziałach i se-
kcjach historii sztuk, Wykaz wy-
dawnictw t-wa za rok 1936 obejmu-
je 8 pozycji.

dziale rękopisów rok sprawo-
zdawczy zaznaczył się większą niż
iw iktórymikolwiek z ostatnich lat
jdziesięciu ofiarnością oraz liczbą
dfiarodawców. Ogółem t-wo otrzy-
malo nabytki rękopiśmienne od 22
ofiarodawców z różnych stron kra-
ju, którzy: złożyli łącznie 25 tek,|
fascykułów i paczek treści jednoli-
tej oraz 26 listów i dolkumentów o-
sobistych. W, ogólnej sumie w dziale
rękopisów t-wo posiada 899 to-
mów, fascykułów- i: paczek manu-
skryptów o treści jednolitej, 1976
dklkumentów, aktów i listów  osob-
nych w tym 46 pergawinów.

Muzeum w  roku' sprawozdaw-
czym otrzymało ogółem od 30 ofia-
rodawców 358 przedmiotów  po-
mnażających działy: prehistoryczny,
historyczno-obyczajowiy,  numizma-
tyczny i dział sztuki,

x

Po złożeniu sprawozdania z dzia-
łalności T-wa zarok ubiegły i udzie-
leniu absolutorium ustępującemu za-
rządowi, Walne Zgromadzenie złv-
żyło specjalne podziękowanie prof.
dr. J. Otrębskiemu za prace związa-
ne ze sprawą nowej pisowni,

Następnie odbyły się wybory.
-. Zarząd T-wa ukonstytuował się w
tym samym składzie z prof. Maria-
nem Zdziechowskim ma czele, W
miejsce prof. Jana Safarewicza, któ-
ry wyjechał dior Krakowa, został wy:
brany jako członek Zarządu doc, dr.
Bronisław Szalkien.

| Po lknótkiej przerwie w drugiej
jczęści zelbrania prezes T-wa prof.
dr. M. Zdziechowski wygłosił odczyt
na temat „Latynizm a germanizm,
jako dwa światy”,

wach małżeńskich przekazują w

sk b. zaboru pruskiego aa
duchownym: tego wyznania, którego
duchowny udział ślubu, oraz leikce-

ści miejscowej, przyjmowali pod
swe  IGZpoznanie, prawie  wy-
łącznie sprawy małżonków katolic-
kich, i to bez wzglęjcu na miejsce
ich zamieszkania. Jest rzeczą zna-
ną, zwłaszcza od czasu opieczęto-
wania przez prok. Missunę akt roz-
wodowych t. zw. „Narodowego ko-
ścicjła prawosławnego”, który dzia-
łał w Warszawie, że Wilno stało się

tych, co uprzykrzywszy! sobie za-
warte małżeństwo pragnęli zamienić
męża lub żonę. Wystarczyło napisać
list do Wilna: wpłacić odpowiednią

; kwotę do konsystorza wileńskiego:
ja następnie wnieść skargę rozwodo-
.wą. Jeżeli obiąe amatorzy rozwodu
byli zgodni w swym pragnieniu wol-

/'ności, sprawa szła „z kopyta”. Za
| kilkasct złotych konsystorz w ciągu
|miesiąca udzielał rozwodu z powo-
du niezgodności charakterów, wza-
jemnego opuszczenia, lub innych po-

| dobnych powiddów.
| Trochę dłużej trwa sprawa, gdy
(strona katolicka sprzeciwiała się u-
dzieleniu rozwodu. _Następowały
zwylkłe protesły, wńeszcie skargi do
prokuratora z żądaniem ukarania
jtych, którzy udzielali rozwodów z
| pominięciem obowiązujących  prze-
|pisów prawnych. s jednak tych
'skarg był z góry przesądzony. Pro-
kurator okr: odmawiał ściga-
nią karnego członków konsystorza,
nie dopatrując się w ich czynno-
ściach cech przestępstwa. Prokura-
tor apelacyjny zaś postanowienie to
zatwierdzał. z

Tym większą więc sensację sta-
nowi obecny zwrot w dotychczaso-
wiym trybie postępowania. Oto w

| 

 

|prokuratora apelacyjnego, a na-
stępnie do Sądu Apelacyjnego w
|Wilnie przez pełnomocnika pani Z.
„N. adw. Janusza Poraj-Birnackiego,
którego klientka będąc katoliczką
|nie zgadzała się na rozwód kalwiń-
jsiki, sąd postanowił przeprowadzic
śledztwo z art. 286 K. K. przeciwko|
członkom konsystorza wileńskiego
ewangelicko - reformoiwanego.

Sąd Apelacyjny nie po wy-
wodów prokuratury, jakoby! człon-
kowie konsystorza działali w dobrej
wierze. Przeciwnie stanął na stano-

 

ważąc sobie przepisy o  właściwo-|

 

prawdziwą Mekiką dla "wszystkich |F.

puje miejsca większej,
cerówika

 wisku, że tylko w najlepszym wy-

w komisji
Sejmowa ikomisja oświalowa pro-

wadziła we wtorek dalszą dyskusję
szczegółową nad rządowym projek-
tem noweli do ustawy o sźkołach a-
kademickich. Rozprawa ta objęła
nie tylko zmiany proponowane
przez rząd, lecz także niemal
wszystkie artykuły. obowiązującej o-
becnie ustawy. Przed: południem
przedyskutowano w ten sposób 11
artykułów ustawy, przy czym nai-
obszerniej omawiano artykuły 6, 9
KITE

Art. 6 dotyczy wnoszenia skarg
przez władze wyższych uczelni da
Najwyższego Trybunału Administra
cyjnego. Ustawa wymaga w tyn
wypadku nie tylko uchwały senatu
akademickiego, ale także zgodły mi-
mistra. Pos. Tarnowski zapropono-
wał skreślenie ustępu o zgodzie mi-
nistra, powołując się na art. 1 usta-
wy, który przyznaje szkołom akade-
mickim osobowość prawną, a za
tym i prawo samodzielnego wnosze-
mia skarg do NTA. Za wnioskiem
pos. Tarnowskiego "wypowiedziało
się kilku posłów, jednakowoż w gło
sowaniu został on odrzucony.

Do art. 9, który określa czas
trwania kadencji rektorskiej istnieje
poprawika rządowa,
ją z trzech lat do dwuch. W dyskusji
wysunięto propozycję, abtyi tej spra
wy nie określać w ustawie, lecz ро-:
zostawić ją statutom poszczególnych
uczelni. Wlobec sprzeciwu p. mini-
stra Świętosławsikiego wniosek wy-
cofano.

Najobszerniej  idysikutowano art
11, dotyczący uprawnień rektora w
zakresie utrzymywania spokoju i
warunków bezpieczeństwa na tere-
mie wyższyich uczelni. W rozprawie,
w iktórej zabierało głos 18 posłów,
zastanawiano się nad sposobami spa
cyfikowania stosunków na wyższych
uczelniach i doprowadzenia do no: |
malnego toku prac. Debatowans,
czy należy zacistrzyć rygory. oprzeć

 

Rozwody „wiieńskie” zagrożone
padku może być mowa o winie nie-

przeważającej części obszaru EIB again również karalnej.

Obecnie więc z polecenia sądu
prowadzone jest śledztwo przeciw-
ko członkom konsystorza wileń-
skiego. Art. 286 K. K: qrzewidue
karę do 10 lat więzienia: jeżeli na-
dużyjcie . władzy nastąpiło z. chęci
zysku.

Ogólne zasady ruchu na drogach
wodnych.

Okręgowy Ośrodek Wiychowania
izycznego w Wilnie komunikuje

następujące reguły ruchu na dro-
gach woanyich:

1. Łodzie jadące pod prąd trzy-

mają się brzegów, 'wymijając od
środka rzeki,

2. Łodzie i kajaki jadące z prą-
dem jadą środkiem rzeki, Na wo-
dach szybko płynących dobijają do
brzegów po uprzednim nawrocie,

3. Wymijające się łodzie i kajaki,
wymijają się ma lewo. To znaczy
łódź, która jedzie szybciej, zjeżdża
na lewo. Jeśli obie łodzie znajdują
się na prądzie, wówiczas łódź wymi-
jająca zjeżdża na silniejszy prąd.

4, Na wodzie stojącej, łodzie, ja-
dące w przeciwnych kierunkach.
zawsze trzymają się igwojej prawej
strony.

5. Łódź ze sternikiem ustępuje
miejsca łodzi bez sternika.

6. Każda łódź wiostowa i kajak
ustępuje miejsca parowcom, łodzion
mojtorowiym i żaglówkom, albo też
zatrzymuje się, aby ułatwić im. przej- |
ście.
kom, aby ustępowali miejsca każdej
łodzi ną rzece. gdyż w ten sposób
unika się niebezpiecznych wypa1-
ków.

1. Kajak ustępuje miejsca wszyst-
kim łodziom.

8. Łódź wiosłowa mniejsza ustę-

a więc spa-
— dwójka —-dwójce,

czwónce i t. p.
9. Podczas przejazdu pod mo-

rzekach gdzie prąd jest większy,
łódź jadąca yi górę rzeki <<zeka póki
łódź jadąca wdół rzeki nie przej2-
dzie. : ‚

10. Podczas przejazdów  wpo-
przek rzeki (przy zmianie brzegów| t c
i jeddzie pod prąd) łódź przejeżdża-;kurencyj sprawdzających technikę
jąca ustępuje miejsca łodzi, znajd: | pilotażu (starty, lądowania. spirale)
jącej się po prawej stronie łodzi
przejeżdżającej. p

11. Należy za wszelką cenę uni-

ażeby skrócić |

Zaleca się wszystkim sterni-;

iNowela do ustawy akademickiej
sejmowej
uprawnienia rektora ma straży po-
rządkowej i odwoływaniu się do poli
cji, czy też szukać raczej metod wy-
chowawczych.

Poseł rabin Rubinstein, zgłosił
następujący wniosek: Rektor jest
odpowiedzialny za bezpieczeństwo
|studiującej młodzieży i czuwa nad
porządkiem na terenie szkoły przy
pomocy specjalnej straży, szkolnej; w
razie gdyby ta straż nie wystarcza-
ła do przywrócenia porządku rektor
władniy! jest wezwać pomocy orga-
„nów bezpieczeństwa. Wniosek ten
odrzucono.

WI dyskiusji zabierał kilkakrotnie
głos minister oświaty p. Świętosław-
ski. zwracając uwagę na inicjatywę
marszałka Śmigłego - Rydza w za-
kresie spacyfikowania stosunków w
życiu młoczieży,
W krótkiej dyskusji, dotyczącej

opłat akad., pos. Eckert zgłosił wnio
selk, aby w ustawie zastrzec, że wy-
sokość opłat zależna jest od stanu
zamożności i zdolności słuchacza.
Wniosek ten odrzuccno i uchwalo-
no jedynie wniosek pos. Hofmana,
wprowadzająay. moliwość. stosowa-
nia odpowiednich ulg dla studentów
niezamożnych a zdolnych.

Całodzienne obrady komisji nie
przyniosły, jak widzimiy, poważniej-
szych rezultatów. Skończy się na
uchwaleniu tych zmian, które za-
proponował rząd.

PAT-iczna donosi: Sejmowa ko:
misja oświatowa zakończyła obradv
nad nowelą do ustawy o szkołach
akademickich,  uchwalając - projekt
tej noweli z kilku zmianami.
W art 11 przyjęto poprawkę

rozszerzającą władzę rektora przez
przyznanie mu prawa ulg w opłatach
akademickich na studentów  nieza-
możnych a zdolnych,

Dalej w miejsce stosowania du-
tąd kany o niezaliczenie roku lub
jego części, wiprowadzcino nową ka-
jrę dyscyplinarną, w postaci pozba-
jwienia prawa udziału w życiu aka-
'demickim, łącznie z zagrożeniem
„relegacji,
i Wreszcie mowelę uzupełniona
jprzepisem, przyznającym ministrowi
joświały prawo łaski w przypadku
|przewinień 0 charakterze zbior>-
wym po uprzedniem jednak. wysłu-
chaniu opinii atu.

Rezolucję pos. Tarnowskiego. po-
tępiającą system policyjny stosowa-
my w žyciu akademickiem i žadają-
|cą nowego rozporządzenia o stowa-
rzykzeniach akademickich na zasa-
dzie pełnej autonomii — odrzucono.

ert
kać przejeżdżania przy małej od-
ległości przed dziobem innych po-
jazdów wodnych, gdyż powoduje to
najczęściej nieszczęśliwy wypadek.

12. Wszelkim łodziom o napędzie
żaglowym należy usuwać się z drośj.
W każilym razie lepiej znajdować
się pd tej stronie żaglowca, która
nie jest zakryta przez żagiel.

13. Mijając zakręty lepiej jest
wyjeżdżać mieco do środka rzeki, a-
by uniknąć zderzenia z łodzią jadą-
cą wdół rzeki tuż przy brzegu.

14. Nie wolno zagradzać drogi
drugiej płynącej łodzi.

15. Nie wolno płynąć obok sie-
bie (równolegle) łodziom i kajakom
gdy nie są związane.

16. W nelcy łodzie sportowe po
winny mieć na przedzie białe świat-
ło ze wszystikich stron widoczne.

17. Nie wolno najeżdżać na znaki
sygnałowe, znaczące nurt i szla«
wodny: balkkany pływające, wietchy,
"tyki i t p. i w razie zniszczenia za-
wiadomić najbliższy posterunek Po-
licji wodnej.

Mistrzostwa pilotów o puhar
„Skrzydlatej Polski“.

W najbliższą sobotę i niedzielę
„rozegrane zostaną w Warszawie mi-
strzostwa pilotów stołecznych. Za-
(wody organizuje Aeroklub  War-
,szawski a główną ich nagrodę stano
jwi  puhar przechodni Redakcji
| „Skrzydlatej Polski”, idrganu lotnic-
| twa sportowego.

Do mistrzostw zgłosiło się 39 pi-
lotów, w tym dwie panie. Obok do-

| świadczonych, mających za sobą

'
!

|
|

į
Т

 

stami i w miejscach węższych na zwycięstwa w licznych zawodach, w
mistrzostwach bierze udział wielu
pilotów młodych, wyszkolonych w
latach stkawiaje zemną Ž=
dla nich specjalne nagrody, о-
wane przez Stołeczny: Okręg LOPP.

Zawody przewidują szereg kon-

joraz próbę orientacji. :
i Odbędą się na samolotach jedna-
"kowego typu, mianowicie RWD-8.  



 

Kronika wiieńska Cułkowitezetnieniładóww „Ąrhonie”
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Zarząd Koła
Z. O. R, po porozumieniu się z
władzami wojskowymi, uzyskał
możność przeprowadzenia ćwiczeń

strzeleckich z karabinów wojsko-
wych, na strzelnicy wojskowej 5
p. p. leg., dla wszystkich członków
7. O. R-u. Amunicja bezpłatna i bę-

„Sobótkędza ostatnią tegoroczną
Wileńskiego|Taneczną' w Salonach Ogniska A-

kademickiego, (ul. Wielka 24). Po-
czątek o godz. 21.

RÓŻNE ,
— Agencja pocztowa w Naroczy.

Na okres od 15 czerwca do 15
września rb. zostanie uruchomiona
sezonowa agencja pocztowo - tele-

dzie wydawana pol osiem sztuk naj komunikacyjna Narocz, pow. po-

osobę. W związku z powyższym bę-|stawsikiego województwa — wileń-

dą przyjmowane zapisy w  Sekre- |ekiego.
tariacie Koła na udział w tych
ćwiczeniach. Zbiórki w Kole w
dniach 13 i 20 czerwca rb., o godz.

w dniach 12, 19 i 267-ej rano i
czerwca rb., o godz. 17-ej.
mogą mieć miejsce i w innych
dniach i godzinach, przy zapisach
najmniej 20 osób i po porozumieniu
się z Sekretariatem Kola.

SPRAWY KOLEJOWE
— Wilno — Truskawiec - Zdrój.

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wil
nie podaje do wiadomości, iż poczy-
nając od soboty 12 bm. uruchamia
się na okres letni do dn. 18,9, r. b.
coklziennie kurs wagonu bełzpośred-
niej komunikacji I, Il i III klasy Wil
no - Truskawiec Zdrój przez Lidę,
Baranowicze, Łuniniec, Zdołbunów.
Lwów i Stryj.

Odjazd z Wilna o ‚ 18 min.
30 pociągami 313, 216, 1717. 1328 i
3021.

Przyjazd do Truskawca Zdroju
następnego dnia o godz. 18 min. 39,

Odjazd z Truskawca Zaroju o
godz. 10 min. 53 pociągami 3018,
1313, 1716, 215 i 314.

Przyjazd do Wilna następnego
dnia o godz. 11 min. 65.

ZABAWY
— (Ostatnia Sobótka Taneczna.

Zarząd Bratniej Plotwocy Pol. Młodz.

Zbiórki|ce skradziono marynarkę i

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradanie kąpiących się. Pawłowi

Kozakiewiczowi podczas kąpieli na Wilen-
papierośnicę

srebrną !
Br. Rodziewiczowi podczas kąpieli na.

Wilii skradziono z brzegu rower

— Udaremniona kradzież w Bazylice

W Bazylice Wileńskiej zatrzymano niejakie

go Bronisława Dewejnisa (Słowiańska 4),

nej z kaplic lichtarze srebrne.

Złodajeja przekazano do dyspozycji

władz śledczych

W związku z zatrzymaniem Dewejnisa,

prowadzą się dochodzenia również w spra-

wie poprzednich kradzieży w Bazylice. (Ł)

— Dostał obłędu podczas rozprawy są

giowej. Podczas rozprawy fałszerzy pię-

ciozłotowych monet, jaka odbywała się w

Sądzie Okręgowym w Wilnie, szef bandy,

G Michajłow dostał ataku obłędu wobec

no do kliniki psychiatrycznej pod  obser-

wację (h).

Rynek kijowski roi się od różnego rodzaju

złodziei i wymusicieli. Przekupni stragania

rze są terroryzowani przez różnych  „ta-

siemkarzy”, którym  opłacali tygodniowy

haracz. Wczoraj policja przeprowadziła o-

bławę na rynku zatrzymując kilku podejrza

mych rzezimieszków w tym 2 terrorystów Akadem. U.S.B. w dn. 12 bm. urzą- rynkowych. (h).

zwolnienie p. St. Gołębskiego
W środę popołudniu został zwol-

niony z więzienia śledczego na Łu-
kiszkach p. Stanisław  Gołębski,
stud. U. S. B., aresztowany w dniu
25 marca rb. w związku z docho-
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km Michał Girda
Wilno, Zamkowa 20.:Tel. 16-28

poleca

mecne, lekkie, eleganckie

Radloodbiorniki: Dux-Radio

Akumulatory

iRadiosprzęt

dzeniami władz bezpieczeństwa w
sprawie akcji petardowej.

Zwolnienie p- Golnbekiejo na-
stąpiło z decyzji sędziego śledczego.
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; Zakończenie pierwszego Kursu Handlu
Straganiarskiego T-wa

Dnia 9 bm. został zakończony
pierwszy Kurs Handlu  Straganiar-
skiego Tow. Oświaty Zawodowej w
Wilnie i odbył się publiczny egza-
min 28-miu adeptów handlu straga-
niarskiego.

W, skład komisji egzaminacyjnej
wchodzili: pp. T. Czapla — właści-
ciel składu skór, F. Frliczka — właś
ciciel hurtowni galanteryjnej, P. Ma-
licki — dyr. D. H. „Odyniec”, A
Mille — współwłaściciel firmy „Jan
Kozioro” oraz kierownik Kursu Z.
Sikorski. Wszyscy absolwenci złoży
li = powyślnie.

tymże dniu o god 18-ej od-
było się walne zebranie stowarzysze
nia „Kasa Bezprocentowa Stragania
rzy Polskich w Wilnie”, założonego
przez akjsolwentów Kursu Handlu

Oświaty Zaw. w wilnie
Straganiarskiego.

Sprawozdanie z pracy komitetu
organizacyjnega Kasy Bezprocento-
wej Straganiarzy Polskich w Wilnie
złożył kierownik p. Z. Sikorski. Po
ożywionej iyskusji przyjęto regula-
min Kasy oraz Sądu Polubownego
Kasy Bezprocentowej  Straganiarzy
Polskich w Wilnie, Prze iczą-
cym zebrania był pr. dr. J. Jaśmin.

Towarzystwo Oświaty Zawiodo-
wej na cele Kasy przeznaczyło 500
złotych.

Do zarządu wybrano pp.: Z. Si-
korskiego St. Rosochackiego, M.
Witkowskiego. W skład Komisji Re
wizyjnej zostali wybrani pp. pr. dr.
Jagmin, dyr. Tański oraz buchalter

aaa Banku Rolnego: Skin-
ler. 

wozy cygańskie z kradzionymi
rzeczami

Na szosie Wilno — Lida zatrzy-
mano obóz cygański. Podczas prze-
prowadzonej rewizji w wozach cy-

gańskich znaleziono mnóstwo rzeczy
pochodzących z kradzieży.
| Kilku cyganów zatrzymano. (h).

— Zatrzymanie terrorystów rynkowych.|
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| ;Do Wilna“przybywa Kkomisja ministeriaina
Mimo, iż upłynęło już dwa dni płaszczyźnie likwidacja zatargu jest

od chwili przybycia do Wilna dyrek niemożliwa, o godz. 6 ibcż(pól?
tora Saurera,
$u między pracownikami „Arbonu' |
a dyrekcją jego nie jest rozwiąza-
na, Z dotychczasowych narad widać
tylko to. że obie strony ani myślą o
ustępstwach, co w rezuitacie może
się przyczynić do dalszego zaostrze-
nia sytuacji. Podczas wczorajszych
narad „które trwały, dj 6 wiecz. in-
spektor pracy p. Leszczyński zapro-
ponował stronom arbitraż rządowy,
często prakitykowany, gdy między
kontrahentami trudno w drodze po-
lubownej usunąć zasadnicze rozbież-
ności w ich postulatach, Delegacja
pracowników w zasadzie wadia
na toi zgodę, natowiast dyr. Habs od
rzucił arbitraż, Inspektor Leszczyń-
(ski, widząc, że na dotychczasowej komunikacji.

koszule, krawaty, pijamy,
rękawiczki,
apaszki,

W. NOWICKI
letnie płaszcze,

poleca
B. P.-H.

Firma staie
šiedzi za modą.

absa, sprawa zatar- wał pertraktacje.
Jednocześnie okręgowy inspekto

rat pracy w Wilnie zawiadomił o
tym ministerstwo opieki społecznej,
prosząc o wydanie odpowiednich za
rządzeń,

(W, związku z zatargiem w komu-
nikacji miepskiej, w tych dniach ma
|przybyć do Wiina specjalna komisja
ministerialna, która zajmie się prze-
lie wpzystikiem zbadaniem sytuacji
„Arbonu“
piero, rozstrzygnie zatarg. Orzecze-
mie takiej komusji jest obowiązujące
dla obu stron, W
nie zastosowanie się „Arbonu” do jej

i po jej stwierdzeniu do-

nym wypadku

postanowień mogłoby. spowodować
cofnięcie koncesji na prowadzenie

mrs,

w trakcie gdy usiłował skraść z ołtarza jed|77772—7————25—2—222—5—575———5 5

L
skarpetki,
pończochy,

wytworna gaianterja

wieika
Codziennie nadchodzą
nowosci sezonowe

 

Sogo proce; odroczono Chorego: skierowa- | GŁOSY CZYTELNIKÓW

„0 odbudowę rzemiosła"
W n-rze „Dz. Wil.” z dn. 8 b, n..

„ukazała się wzmianka pod zagł. jak
wyżej, opisująca odbytą w dniu 3 b.
m. w Wlarszawie konterencję w Min.

' Przem. i Handlu piołświęconą potrze
|bom rzemiosła. Zapowiedź tej Коп-
Iferencji podawana była w prasie w
ub, tygodniu z zastrzeżeniem, iż w
takiej konferencji niezbędny jest u-
dział prawdziwych rzemieślników
Jak można było przypuszczać,

ikonferencja nosiła charakter ściśle
„urzędowy!, a rzemiosło było na
niej reprezentowane przez rzemie-

| ślników wyłącznie „urzędowych” ja-
jkimi są panawie Snopczyński i t. p.
oraz „rzeczoznawców' w osobach
dyrektorów -Izb Rzemieślniczych.

Między innymi był tam dyrektor
MANORKLLSI a S Ria T,

Listy do Redakcji
Sanowny Panie Redaktorze!

W związku z nieścisłymi informacjami,

jakie ukazały się ostatnio w prasie w

sprawie likwidacji Żłobka imienia Marii, a

które przedstawiały sprawę jako wynikłą

ma skutek jednostronnej decyzji Zarządu
Miejskiego, uprzejmie proszę o podanie
następujących danych.

* Decyzja o zlikwidowaniu Źłobka  zo-
stała powzięta przez Urząd Wojewódzki,
który, powiadomiając o tym Zarząd Miej-

ski pismem z dnia 12 marca 1937 r, pro-

sił'o mieskierowywanie dzieci do Żłóbka
im. Marii.

Decyzja ta poprzedzona została kon-
ferencją Naczelnika Wydziału Pracy, Opie-
ki i Zdrowia Urzędu  Włojewódzkiego z
Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Opieki
Społecznej Zarządu Miejskiego. Na tej kon-

ferencji była całkowita zgodność i iden-

tyczność poglądów przedstawicieli obu u-

rzędów na następujące zagadnienia: 1) że

oba istniejące chrześcijańskie Żłobki (im.

Dzieciątka Jezus na 150 dzieci i im. Marii

na 75 dzieci) dla postawienia ma należy-
tym poziomie wymagają znacznych  sub-

wencji na inwestycje; 2) że Urząd Woje-

wódzki, który wyłącznie udziela  Zakła-
dom Opiekuńczym subwencji na inwesty-

cje, gdy natomiast miasto udziela subwen-
cji na żywienie iutrzymaniedzieci, nie jest

w stanie, wobec zmniejszonych kredytów

Ministra Opieki Społecznej, udzielić sub-

wencji obu Żłobkom i 3) że potrzeby opieki
nad niemowlętami chrześcijanskimi całko-

wicie mogą być zaspokojone przez utrzy-

mywanie na terenie miasta Wilna jednego

Żłobka należycie postawionego.
Te okoliczności musiały posłużyć pod*

stawą decyzji Urzędu Wojewódzkiego.
Co się tyczy zagadnienia Opieki Ro-

dzinnej Zastępczej, zostało ono poruszona
w paru artykułach, które się ukazały w,

sprawie Żłobka im. Marii, widocznie przez

nieporozumienie, nie ma ono bowiem żad-
nej łączności przyczynowej z kwestią

istnienia w Wilnie jednego czy dwu Żłob-

ków, ponieważ przedmiotem  zaintereso-
wania Opieki Rodzinnej Zastępczej są wy*

łącznie dzieci, które ukończyły wiek nie-

mowięcy, objęty opieką  żłobkową, czyli

dzieci powyżej 3-ch lat, natonfiast Żłobki

opiekują się niemowlętami w okresie od

urodzenia do ukończenia 3-ch lat.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i po-

ważania
Dr. Ad. Narkiewicz

Dobosz! Któż w Wilnie nie słyszał o
panu Stanisławie Doboszu, b. pośle
BBWIR? Znany i wybitny działacz
Związku Nauczycielstwa Pol. na W:
leńszczyźnie, o którym mówiono, że
trzęsie całem Kuratorium, p. Dobosz
został dyrektorem [zby Rzem. w Ło-
dzi, no i siłą rzeczy „specem-rzeczo-
znawcą”. (Wilno reprezentował ży-
dowski rzemieślnik Kruk, który od
szeregu miesięcy, zastępuje poważnie
chorego prezesa lzby. A chociaż to-
warzyszył mu dyr. p. Niemiec, inte-
res wileńskiego rzemieślnika chrze-
ścijanina nie mógł być należycie
przedstawiony, gdyż p. Niemiec nie
mógł jeszcze w tak krótkim czasie
stąsunków wileńskich poznać, po:
chodząc z poznańskiego, gdzie rze
miosło jest w innych zgoła warun-
kach i nie jest tak zażydzone,

Jak widzimy, Izby rzemieślnicze
są podbite i opanowane przez pew-
ną grupę działaczy, których o znajo-
mość z rzemiosłem trudno posądzić,
a oni właśnie mają pretensję do od-
budowywania rzemiosła i oni nie:
stety znów do nowych eksperymen
tów się zabierają. Ma być przerobio-
na ustawa prżemysłowa! Czy będzie
ona lepszą dłą rzemiosła? Chyba
nie!

Cechowy.

(AMARADAR S kaiRKA

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
POLSKIEJ, CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

KASY BEZPROCENTOWEJ?

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: $-GO JAKU-
BA I FILIPA, BERNARDYŃSKIEJ,
OSTROBRAMSKIEJ I N. SERCA
JEZUSOWEGO ORAZ W NOWO-

WILEJCE.
Wciągubież. lata przewidzianajest

organizacjajeszcze 4kas,

Sak DER OMIARIDROWIESZEONARIRZZa

wypadł z pociągu
ponosząc Śmierć

9 bm. o godz. 16.29 na 366 km.
szlaku Olkieniki - Rudziszki z wa-
gonu pociągu nr. 711, będącego w
biegu, wypadł podróżny nieznanego
nazwiska i poniósł śmieć na miejsc.
Pociąg był opóźniony. o 27 minut.
—

Za litwinizowanie
nazwisk w metrykach

Sąd Okręgowy w Wilnie na sesji
wyjazdowej w  Święcianach skazał
ks. Adama Zarembę, proboszcza w
Poryndze, gm. daugieliskiej na 6
miesięcy więzienia bez zawieszenia
za fałszowanie nazwisk polskich w
metrykach i nadawanie tym nazwi-  Nacz. Wydziału Zdrowia i Op. Społ. skom brzmienia litewskiego,

; |Dembowskim w roli tytułowej,
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Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj i jutro wieczorem
o godz. 8.15 po cenach zniżonych powtó-

rzenie cieszącej się pełnem powodzeniem,

świetnej komedii „Zabiję ją...“ w premiero-

wej obsadzie zespołu pp: Masłowska, Nie-
dźwiecka, Wieczorkowska, Czapliński, Mro

żewski, Staszewski,

Na niedzielnem popołudniowem przed-

stawieniu, po cenach propagandowych po

raz ostatni w bież, sezonie, sensacyjna

nowość repertuaru „Jutro niedziela”,

— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj
i jutro wieczorem o godz, 8.15 po cenach

propagandowych w dalszym ciągu w pełni
największego powodzenia urocza komedia

„Od wieczora do poranka” z pp: Ściboro-

wą i Ściborem w rolach głównych.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Otwarcie

sezonu letniego po przerwie, spowodowa-

nej zmianą i wzmocnieniem zespołu arty-

stycznego, Lutnia w sobotę najbliższą przy-

stępuje do kampanii letniej, dając w dniu

tym premierę przepięknej, posiadającej

najwspanialsze tradycje operetki Johana

Straussa „Baron Cygański" z Kazimierzem

partnerką

jego będzie Maria Nochowiczówna. Ope-

retkę tę reżyseruje B. Folański, w innych

ważniejszych rolach wystąpią Barbara Hal-

mirska, Karol Wyrwicz-Wichrowski, oraz

znowu pozyskany dla Teatru Lutnia, wy-

bitny i lubiany tego Teatru artysta Wła-

dysław Szczawiński. Nowe balety układu
J Ciesielskiego z udziałem M. Martówny.
Wystawa całkowicie nowa.

Z za kotar studio
BEZPŁATNE WYCIECZKI MORSKIE

I DARMO PODRÓŻ DO PARYŻA —
DLA RADIOSŁUCHACZY

W bieżącym miesiącu rozpoczyna się

Wielki Radiowy Konkurs Letni, w którym

mogą uczestniczyć wszyscy  dotychczas>-

i nowo zarejestrowani abonenci Polskiego

Radia, jeśli opłacać będą abonament w

miesiącach letnich, tj. w czerwcu, lipcu i

sierpniu.

Warunki konkursu są łatwe!

W dniach 29 czerwca, 10 lipca, 24 lip-

ca, oraz 14 i 28 sierpnia około godziny

siedemnastej trzydzieści nadane będą  au-

dycje, w których udział wezmą czterej

pieśniarze: Mieczysław Fogg, Mieczysław
Janowski, Janusz, Popławski i Stanisław
Witas. Otóż po wysłuchaniu audycji, nale-
ży ułożyć listę tych artystów według ich
popularności.

Odpowiedzi należy nadsyłać dopiero

między pierwszym a piętnastym września

na kartach pocztowych, podając listy ar-

tystów, dalej swoje nazwisko i imię oraz

numer abonamentu radiowego. Kwitow

abonamentowych załączać nie potrzeba,

gdyż opłacanie abonamentu będzie spraw-

dzone w kartotekach Polskiego Radia. Sąd

Konkursowy przyzna kolejne nagrody tym
radioabonentom, których odpowiedzi  bę- dą najbardzei zbliżone do opinii większoś-

ci uczestników plebiscytu. :

A więc radiosłuchacze — uwagal Kto
chce zdobyė darmo: samochėd, kto chce

odbyć piękną wycieczkę lub otrzymać jed-

ną z pięciuset cennych nagród niech weź-

mie udział w Wielkim Letnim Konkursie
Radiowym.

Dla uczestników
czono pięćset cennych
wszystkim — piękny samochód - limuzynę

„Fiat pięćset osiem”, wycieczki morskie
okrętami Linii Gdynia — Ameryka, wy-

cieczki do Paryża i wycieczki krajowe

Polskiego Biura Podróży Francopol, wy-

cieczki samolotowe Polskich Linii Lotni-
czych „Lot”, dwadzieścia superheterodyn i

konkursu  przezna-

nagrójy a przede

odbiorników radiowych: firmy  „Philips”,

firmy „Telefunken”, firmy „Era”, „Elek-
trit“, „Natawis“, „Silesia“ oraz  Państwo-

50 nagród książkowych z firmy „Trzaska,

Ewert i Michalski”, aparat fotograficzny

„Kodak - Regent", jedwabie, drzewa 0-
wocowe oraz komplety nici jedwabnych

Centralnej Stacji Jedwabniczej w  Miła-
nówku, kupony ubraniowe i koce firmy
Leszczków, żelazka elektryczne do praso-

wania i maszynki do czarnej kawy firmy

B-cia Borkowscy, Jerozolimska 6, maszyna

do szycia firmy „The-Compisty"”, zegarki z
firmy F. Wioroniecki, nagrody firmy „Cen-

tra”, neseser spółki Polskich Rymarzy i

Siodlarzy i wiele innych pożytecznych

przedmiotów.

PIEŚNI CYGAŃSKIE BRAHMSA
przez radio.

Wielki kompozytor symfonii, kwarte-
tów, koncertów itp. Jan Brahms  intereso-

wał się żywo muzycznym folklorem. Znane

są powszechnie np. jego „Tańce węgier-

skie”, Natomiast do mniej znanych należą
„Pieśni cygańskie" na 4 głosy z towarzy-

stwem fortepianu. Utwór ten usłyszą ra-

diosłuchacze w audycji radiowej, transmi-

towanej z Wilna dn. 11 czerwca o godz.
16.15 w wykonaniu Podwójnego Kwartetu

Wokalnego „Pro Arte" pod kier. A. Lu-

dwiga. TĘ
 wych zakładów Tele i Radiotechnicznych, |
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Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 11 czerwca

6.15 Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-
zyka z płyt, Dziennik poranny; Muzyka z

płyt; Audycja dla szkół; 11.30 Audycja dla

szkół; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 1203

 

Dziennik południowy; 12.15 Dlaczego po:'

winniśmy cenić młodego konika? poż

12.25 Koncert ork, Pol. Państw. 13.00 Mu-
zyka popularna; 14.00 Audycja propagan
dowa; 15,00 Orkiestra cygańska; 15.10 Ży-

cie kulturalne miasta i prowincji; 15.15

Fragmenty powieści „Krzyžowcy“ Z. Kos:

sak Szczuckiej; 15.25 Muzyka jazzowa;

15.45 Wiadomości gospodarcze; 16.00 Roz-
mowa z chorymi ks, kapelana Michała Rę-
kasa. 16.15 Jan Brahms — Pieśni cygańskie
w wykonaniu „Pro Arte"; 16.45 Nafta naf-

ta... — reportaż; 17.00 Potpourri operetko
we w wyk. orkiestry; 17,50 Nasze drzewa
„Limba“ pog. 1800 Dokąd i jak jechać?

18.10 O praktyce względności  —felietn
pogodmy; 18.20 W rytmie tanecznym; 18.30

Muzyka egzotyczna; 18.45 Wiadomości spor

towe; 18.50 Pogadanka aktualna; 19.00 Kon

cert solistów; 19.50 Wiadomości sportowe:

20.00 Koncert rozrywkowy; 20.45 Dziennik

wieczorny i pog. aktualna; 22.55 d. c. kon-
certu rozrywkowego; 21.45 Śląsk w poezji
współczesnej — kwadrans poetycki; 2200

Muzyka hiszpańska; 22.50 Ostatnie wiado-
mościi komunikaty; 23.00 Tańczymy. 23.10

„Fraszki na dobranoc”,

 

Giełda warszawska

z dn. 10, Vi, 37.

Dewizy:

Berlin 212.51 211.67
Gdańsk 100.20 99.80
FAmsterd. 290.45
Londyn 26.08 26.15
N. J. czeki 528', 529'|,
Paryž 23.54 23.60
Praga 18.40 18.45

Akcje:

Bank Polski 100.25

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 63.88

64.75
7.005proc. konwersyjna 5

5 „ kolejowa — —
6 dolarowa 54.00 kupon 21.27
4 „ premįj. dolarowa 38.25  38./5
7 „ stabiliz. 370.00 kupon 2705
4 „ konsolid. 52.75 5238 =

waluty:

Doł. amer. 528 i pół 526
Marki niem. 131.00 12900

 

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

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

 

HUGO WAST.

ZŁOTO
Przekład autoryzowany z języka hiszpańskiego.

(POWIE Šš с)%

m=
Blumen dał jeszcze znak, aby go

słuchano i zawołał płaczliwym gło-
sem:
—Zapłaciłem wysoką cenę! Do-

magam się więc, aby Kahał kar.ił
i przeklinał tego kto będzie wyśmie-
wai moje prawa.
—Sprawiedliwie — rzekł Rosch,

po czym wznosząc po raz drugi rę-
ce ,wypowiedział uroczyste zaklę-
cie: aż Sia

„W imię Tego, który rzekł: Nie
będziesz miał bogów cudzych prze-

de mną, gdyż Jam jest Pan Bóś twoj,
Który cię wywiódł z ziemi egipskiej,
z aomu niewoli i znam grzechy oj-

ców, którzy odwrócili się ode mnie

w synach ich synów, i mam miłosier

dzie dla tych, którzy, Mnie kochają
i strzegą mych przykazań, jak też w

imię Kahału i Beth Din w Buenos
Aires oznajmiam wszystkim Żydom

świata prawo Zachariasza Blumena,
którego gdyby ktoś nie spełnił, lub

mie chciał uznać, niech będzie wiado

mym, że chleb jego nie jest chlebem

Żyda, a wino jest winem goja, i że
owoce jego są zgniłe, i że księgi jego

są księgami  szatańskimi, należy

więc uciąć cicis z jego chałata i zer-

wać mezuzę z jego drzwi i nie wol-

mo ani jeść, ani pić z nim, ani obrze-

zywać jego syna, śdyż stał się nahri
(poganinem).

-|ski, Niemcy w wyścigu udziału nie

 

Sport
Raid Motocyklowy Przysposobienia

Wojskowego.

Motocyklowy Klub P. W. w Wil-
nie organizuje w dniu 13.6. br. pierw
sze w tym szonie motocyklowe zawo
dy sportowe — raid szosowo - tere-
nowy na trasie Wilno - Święciany -
'Twerecz - Postawy - Oszmiana-Wi!-
no w ogólnej sumie 330 klm,

Należy z całym uznaniem — рой-
kreślić myśl zorganizowania imprezy
sportowej połączonej z jazdą w te-
renie, oraz wybranie trasy! raidu pro
wadzącej przez ośrodki prowincjo-
nalne — tym samym propagując mo-
toryzację, na dalekiej prowincji.

Wi raidzie udział wziąć może każ!
dy motocyklistą zrzeszony oraz mo:
tocylkliści niezrzeszeni posiadający
prawo prijwadzenia motocykila —
bez prawa ubiegania się o nagrody,
lecz jedynie otrzymując plakiety pa
miątkowe.

Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat
klubu Motocyklowego P. W. codzien
nie od godz. 18-ej do 19-tej w lokalu
klubu ' ml, Wileńskiej 12-8
(Gmach Sejmiku Wileńsko - Troc-
kiego).

Niemcy nie wezmą udziału w wy-
ścigu dookoła Polski.

Niemieccy kolarze nie wezmą
udziału mw międzynanadowym wy-
ścigu kolarskim dookoła Polski.
Niemcy postawili szereg warunków
finarjsowyjch zupełnie niemożliwych
do uwzględnienia, M. in. domagają
się, aby komisarz drużyny niemiec-
kiej otrzymał diety dzienne w wy-
sokości 50 zł. Ponieważ warunki te
nie mogą, oczywiście być uwzględ-
nione przez Polski Związek  Kolar-

į

wezmą,
DALISGSUIS

Nauka

STUDENT U. S. В. udziela lekcyj ze
wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły
średniej, przygotowuje do wszelkich egza-
minów. Mostowa 15—4.

STUDENT U. S. B. wyjedzie na prowincję
na czas wakacyjny. Przygotowuje gimna..
zjum z jęz. niemieckim. Zgłoszenia dla A.N.
do adm, „Dz. Wil”, tamže adres. 1065(4)

ABSOLWENT Gimn. Zygmunta Augusta po-
szukuje kondycji na wyjazd na okreswaka:
cyj letnich za skromne ie. U
Sosnowa 14 m. 3 B. P, 1061(5-

WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze nauczy
cieła na miesiące letnie. Przygotowuję w
zakresię gimnazjum humanist. (język nie-
miecki). Warunki do omówienia. Zgłoszenia

 

| Mieszkania I pokoje
MIESZKANIE parterowe, suche, słoneczne,
3 pokojowe, do wynajęcia od 10 czerwca.
Dowiedzieć się u właścicielki ul. Tomasza
Zana 23-b m. 3. '
2 POKOJE i 1 umeblowane rodziaie
do wynajęcia, Portowa 19-11. 3)

POSZUKUJĘ mieszkania 2 lub 3 pokoje z
kuchnią z wygodami od zaraz. Zgłoszenia:
dministracja „Dziemnika Wileńskiego" 2

podaniem it p. dla
у 1082—3

ceny, warunków
„Gewu“,

ką, lub pokój przy rodziaie
zaraz. Oferty pod „Mieszkani

Letniska

potrzebny 1

 

  LETNISKO przy rzece i lesię 1—2—3 pok.
z kuchnią do wynajęcia юмо _ Wilejka
Zamkowa 7/15. 1100(2)

LETNISKO pray stacji kol. z utrzymaniem.
Las sosnowy. Od Wilna 40 minut koleją,
tudzież organizuje się komplet chłopców w

w -Druskienikach na Pogance pokoje z
STORAA . © Informacje: Wilno, Zawal-

ma1 m. 1.

łódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja
statkiem lub autobusem. Odjazd z .pl.
Orzeszkowej 20 min. z Wilna. Oddaje cię
pokoje z całodz. utrzymaniem Poczta Je-
rozolimka, kolonia Zgoda, willa е°

W CZARNYM BORZE letniska do wyna-
jęcia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 pok. na dogodnych
wi ach. Informacje na miejscu Czarny
Bór, ul. Kolejowa d. Nowakowskiego101(3)

1

LETNISKO  NOWOWYBUDOWANE
o 2i3pok. w KoloniiMagistrackiej do wy-
najęcia. Ul. Powiatowa po lewej stronie
szosy. K. brożukowa. в)

Praca poszukiwana,
BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo poleca
uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-
chowawczynie, bony, pielęgniarki, sa

а.
codziennie od 10—13 Mły-

 

we z szyciem, gospodynie i Eos
pisy pracownic

  
   
  

    

Polskie Kino

Światowid
M -.

Wielka epopea miłości i obowiązku na tle życia polskiej
marynarki wojennej

„Rapsodia Bałtyku”
ołach głównych wybitni artyści ekranu polskiego: M. Bogda, B. Orwid, A. Bro-

dzisz, M. Cybuiski, J. "arz, i inni, Nad program atrakcje

HELIOS 2 godziny niezapomnianych (ony Tiżóne
welwrażeń! Rewelacyjny flim na wszystkie seanse

New-Jork-San Francisko!^ ®°*rter ой 50 gr.

W rol. gł. Joan Bennet I Fred Mac Murray. Nad progr. Atrakcje i akt.

ZA MATURĘ
najlepszy upominek

zegarek lub pierścionek
połeca

K. GORZUCHOWSKI
ZAMKOWA 9

 
 

 

 

  

 

 

  AUTORYZOWANE
MIEJSCE SPRZEDAŻY
ZEGARKÓW

L
    
   

zr  
SREBRO PLATERY

 

 

KAROL JANKOWSKI i SYN
FABRYKA SUKNA — BIELSKO

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

5 : Ma palta i suknie damskie

=:NIEMIE = Teleiony: 20-12, 20-11.
” CKA22

Rok zatoženia 1826. Rok założenia 1826.

—  
AAAAAA

  

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

Płyty gramofonowe.

Н „Т. ODYNIEC"
Wilno, ul. Wielka 19

4

wi.

I.Malicka 3

r

   

 

  

  mowa 2/9,

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonuje,
wszelkie zabiegi. Poważne referencje. Wil-;
no, ul. Wiłkomierska 3 m. 8 vis Śvisko-'
ściołaśw.Rafała 0 3
EMERYT za mieszkanie przyjmie admini-
strację domów. Adres w admin. „Dz. Wil.”

NAUCZYCIELKI,  korepetytorki, ' wyclio-
ie, bony i wszelkiego rodzaju

służbę domową poleca Wojew. Biuro Fun-
duszu Pracy, Poanańska2, tel. 12-06.

Praca zaotiarowana
КОСНАЕ? wykwintnie  gotujący po-
trzebny do dworu — świadectwa wymaga-

|

 

  

| 

do adm. „Dz. Wil.“ sub. „Student U.S.B. z
wieloletnią praktyką”. (4)

5

 

ne, oferty pišmienne. pod adresem: Zarząd
maj. Strubnica, poczta Piaski k/Wołko-
wyska. В = : (2)

šwiata calego a posiadamy polowę
jego bogactw. Nie koniecznie mamy

ULGA DLA CIERPIĄCYCHI
Przy reumatyzmie, artretyamie, nerwobólach, CZYTAJCIE
ischias i tp. skutecznie działa nacieranie

ROZPOWSZECH-
66 Rej.

į „Embeta-Stawolit M NIAJCIE PRASĘ

Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych NARODOWĄ
Fabr. Chem; „Pharmachemia”, Bydgoszcz. UI

iwalczyć o drugą połowę.  Wiystar-
iczy korzystać z setnej części po-
iwszechnego bogactwa. A gdy nie
(pozostawimy ani szelążka w rękach
irządów i osób prywatnych, zdołamy
osiągnąć to, że narody chrześcijań-

jednaknie”więdziaakio“tobyt ten będą pomadkizboże,stada|kopel-
„Justyn Adalid i jakiego rodzaju nie. Nie będą bowiem mogli zamie-
spraw nie możnaby było załatwiać z nić tego, co mają pod dostatkiem,

tym panem. ` ina to, czego im brak, i nie będą
Maurycy Kohen, wzburzony do zdolni wyprzeć się doktryny, którą

głębi, poprosił o głos i zbliżył się do | wmówiliśmy, w. nich,
ołtarza. Przenikliwe źrenice spoglą- | Nie troszczmy się ani o domy.

dały z poza grubych szkiełzłotych ani pola, ani posiadłości, których nie
okularów. Policzki były czerwone, można przenosić ani schować, a

aż ad „m a = oddalają serce nąsze od ziemi
S KAM SP wyrażał Się obiecanej.

os asi religijny? Czy Do,Siekia zaś, który. pragniesz
osi i i gmachów, zwracam się

aBlumen udawałtia|w duchu Talmudu:„ole yprawiaj

czasem sennego. S . łroli cudzoziemca, ótce | iesz

„ ,— Pamiętajcieoo ana własną. Niepoma a
żają czasy, zapow jakiej bądź ziemi, gdyż będziesz

zak Za osiemdziesiąt dziewięć kiermaswej ar Nie pod-

lat, podług naszej wspaniałej księśi gawaj się ż panu, gdyż nie

Zohar, czyli w 1966 roku chrześci- masz innego pana po nad Jehowę.

jańskim przyjdzie prawdziwy Chry- Ząchowuj się tak, jak gdybyś się

stus, który odda Z:„wybierał w podróż, a prędko ujrzysz

maż,wozyślimimarodami..Wszesj. wzęóra twychpezadków,kórebę1 я dkiem świata, о
Izraela, jak twierdzi Talmud, Prze-|sję „psi nóg".

dadowine„nei Brzypszcana4|" Niekiskopepo pony i
: ь а s na czole p :
szenie, W rzeczywistości zaš rozga- $ KE :

łęziliśmy się po ziemi i przeniknę- Zachariasz. Blumen 0 nie od
liśmy do wszystkich krajów. ZałOaka. > niej dotyczyła go

liśm rzyjwileje korony i sta-| A: :
o a> > lej soli, któ _Zebranie się skończyło i wszyscy
re Kapłan Najwyższy Aaron wzniósł „wyszli w milczeniu. :

w pustyni i czcili je izraelici mojże- Na rogu. ulicy stanęli razemBlu-
'men i Kohen, aby wsiąść do tego sa:  
    

kom w_ Giełdzie i w Banku miał

nm———————————OZZCĄ,

DOM — WILLA w Jerozolimce, budynki
gospodarcze, ogród owocowy ziemi 2 ha
sprzedam za 6500 zł., dopłaty do diugu B.
G. K.  Dowiedzieć się ul, Tomasza
jna 23-b m, 3.

DOM MUROWANY nowy 3 mieszkaniowy
do sprzedania, młody sad, dzielnica ładna.
Adres w administracji „Dziennika Wileń-
skiego” 1084(4)

Kupne i sprzedaż
ODSTĄPIĘ SKLEP z mieszkaniem w b.

punkcie. Adres w Admia. „Dzien.
WiL“ 1078—7

MIÓD leczniczy kg. 1.60 jedynie w skła-
dzie  spóżywczo - wi ym Czer-
wińskiego, Wileńska 42. (2) E S

MAJĄTEK 400 ha pow. święciański sprze- MOTOR o sile pół konia 385 obrotów na

dam niedrogo lub zamienię na -nierucho- minutę na stały prąd, mało używany do

mość miej: 3-go Maja 7-9 Steokiewicz. sprzedania. Wilno, Mostowa 1. 3

 

 

 

I było tak: że tego wieczoru Blu- porę. Uroczystość ta była epoko-

men dał konduktorowi dziesięć cen- wym wydarzenięm w życiu stolicy

tavos, zwracając się do Kohena: fi pozwalała mu ujrzeć wnętrze do-

— Maurycy, płacę tramwaj za mu, który tak mu się podobał od ze
ciebie. wnątrz.

Maurycy: udawał, de nie słyszy| Polecił wezwać fryzjera i ku zdu-

tego odezwania wię, ale też nie pro- mieniu Milki kazał mu ostrzyć mod-

testował, aby tamten nie! płacił. nie brodę i włosy na głowie.
Żona i syn nie mogli się nadzi-

IL. ić, oglądając go we fraku i w bia-iw

KARIER Jłej kamizelce, z kwiatem przypiętym
ZES ASZA > li w białych jak śnieg rękawiczkach.

Uprzejmość, prostota. nieśmiałość,
Ci którzy odwiedzali Zachariasza | któreokazywał w towarzystwie nie

eR LDMCjų 2 й * В {@

tualne, czarną brodę i poczciwy cha- Ealbaro na policzkach jego ukazy-
łat, nigdyby go nie poznali wgle: wały się karminowej plamy, oznaka
ganckim fraku, ostrzyżonego, beż: burzy, piękna Milka i przestraszony
pejsów, gdy! wieczoremwyszedłCer mały Zachariasz usiłowali wymknąć
lem uczestniczenia w. 2“stoś".się na ulicę, zaszyć się w jakiś kąt.
ciach ślubnych starszej córki Justy-|  __ Jąkżebym pragnęła ci towa-
na Adalid. o, ._ |rzyszyć, Zachariaszu! — westchnęł:

ie ze swoistym zwyczajem;żona.

talmudycznym- kupił 2 wy Odpowiedział jej na to:
E ad — Jakem Zachariasz, co ozna:

REZ „ leza Pamięta o nim Bóg, przyjdzie
Ale co.innego sprawy, a co "m chwila, kiedy nawet psy moje wejdą

nego przyjaźń. do salonów Adalida.
Był już osobistością, którą przyj-

mowano nie tylko tam, gdzie wi-
dziano tego pidtrzebę, lecz i wśród;
ludzi lgnących do bogaczy choćby ci;
nie byli dobrego pochodzenia i nie
cieszyli się dobrą opinią:

Zachariasz, dzięki swoim stosun:

| Ze szczebla na szczebel wspinał
|się w życiw towarzyskim. Już nie raz
był w (kancelarii prezydenta republi
ki. Trudniej było wejść w progi
|mieszkań arystokratów stołecznych.

Uroczystość w domu Adalida by-'
i
„ła jego chrztem ogniowym. Oczywi-

šcie zaproszono gai w nadziei, że nie
przybędzie.

| Obawiano się, aby się nie zjawił

jw stroju handlarza. O! próżne oba-

'wy! Wie przecież. jak ma się poka
zać.

wstęp do salonów. Ponieważ zaś!
sam widział, że wygląd miał śmiesz-|
ny, postaniawił się przekształcić,

Obstalował frak u najlepszego

krawca w stolicy i oczekiwał pierw-
szego zaproszenia.

 
(C. d. n.)

     

   

    
  

 

Jedni słuchali tego co mówił, ze |szowi. : : a > >

zgrozą, inni beicais Większość Stanowimy jeden procent ludnośc: mego tramwaju. Zaproszenie Adalida przyszło w

: E eo WOOAIARECAKOOZZOO OCZODEAK ROOACROKODCWĆ ZZPRA ZEW NIEDZ SOOZDE: OKOPOWA SZTOOKIĄ ESM н |

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa I, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6— |

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekścić

słowo zł, 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz

Młydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,

(5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm. jednoszp.,

sobie prawo zmiany terminu druku

   

 

Drukarnia A. Z

druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25%/ drożej Dla poszukujących pracy — 50%

ogłosze ń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

nekrologi 40 gr., za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

zniżki, Administracja zastrzega

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


