
 

Prenumerata

Opłata pocztowa niszczona getėwisą.

DZIŁNN
GŁOS WILEŃSKI

Wilno, Sobota 12 czerwca 1937 r.
 

 

Rok XXI.

: яя 5
StanisławKubilusjE

 

Długoletni Członek Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie
Dyrektor Kursów dokształcających tego Stowarzyszenia,

zmarł dn. 9 czerwca 1937 r.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Kazimie-
rza w sobotę dn. 12 czerwca r. b.
nie zwłok na cmentarzu Rossa.

o godz. 9, po czym nastąpi złoże-

O tych smutnych obrządkach zawiadamia Kolegów
Rada Stowarzyszenia

Techników Polskich w Wilnie.

interpelacja żydowska
w Sprawie Chaskielewicza

(Teletonem od własnego korespondentaj.

WARSZAWA 116. Wyrok w spra
wie Chaskielewicza wywołuje wśród

żydów coraz większy ferment

pcha ich do czynów i wystąpieńсо-|

najmniej niepowśkciągliwyjch.

Dowodem tego chciażby była
zgłoszona ma posiedzeniu dzisiej-
szym Senatu interpelacja sen. Schor

‚ та do premiera i ministra sprawiedli

wości, zawierająca atak na prokura-

tora Żeleńskiego. przedstawicielapo
wództwa cywilnego i przewodniczą-

cego sędziego Posemikiewicza.

Interpelant przytaczając  wyjąt-

ki z przemówienia prokuratora oraz

motywów wyrokiw łiświadczył, że
stanowią one dyskryminację obywa-
telską ponad 3-milionowej ludności

żydowskiej, znieważając wyznanie,

prawnie uznane i stanowią zarzewie

krwawych wystąpień, w których at-

mosferze rodzą się takie wypadki,

jakie miały miejsca w. Mińsku Mazo

i wieckim, Przytyku i Brześciu.

Sen. Schorr w dalszym ciągu za-

'strzegał się przeciwko roższerzaniu

odpowiedzialności za czyn przestęp-'

czy jednostki na cały odłam społe-
czeństwa żydowskiego. Wreszcie za

pytywał rząd i ministra sprawiedli-

wości, jakie poczynią zanządzenia w,

stosunku do prokuratora Żeleńskie-,

go i jakie kroki powzięte zostaną w,

celu pociągnięcia do /odpowiedzial-

ności karnej winnych znieważenia

raligii żydowskiej na sali sądowej, a

jw szczególności czy wystąpienia ad.

wokatów Wawrzyniaka i Suchodol-

skiego są dopuszczalne w postępo-

„waniu sądowym i jakie poniosą oni

| konsekwencje.
{

Ustawa o Polskiej Akad. Literatury
zmieniona w komisji sejmowej

(Telefonem od własi

WARSZAWA 11.6, Pewne zain-

teresowanie obudziły dzisiejsze obra

dy; sejmowej komisji oświatowej, na

porządku których była ustawa o Pol
skiej Alkademii Literatury.

Jak dalece rządowy projekt usta
wy wytwoływał zastrzeżenia, świad-
czy to, iż nikt z posłów nie chciał
wziąć na siebie referatu i musiał z o-

bowiązku reierować ustawę prezes

Obrady

nego korespondenta).

ikomisji pos. Pochmarski.

| W. rezultacie na posiedzeniu ko-
|misji pominięto projekt rządowy i

rwniosek poselski, który
m. in. ogranicza liczbę akademików.

do 20 osób.
W. dyskusji padały ostre zanzuty.

pod adresem P.A.L-u, przy czym nie
pominięta została sprawa rozdawa-

nia wawrzynów.

Senatu

 

Przedłużenie rządów p. Starzyńskiego
(Telefonem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA 11.6. Dzisiejsze 0-
brady Senatu, trwające 3 godziny,

zaznaczyły się rekordową szybikoś-

cią w załatwieniu 20 ustaw, wśród

których załatwiona została również

ustawa przedłużająca komisaryczne
rządy prezydenta Starzyńskiego

w Warszawie oraz ustawa o likwi-

„Macji mienia opuszczonego.

Zmiany w Funduszu Pracy
Stanowisko dla min. Kościałkowskiego

(Teleionem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWIA 11.6, W: najbliż-

szym czasie w Funduszu Pracy mają

nastąpić zmiany. Obecny bowiem dy

trektor Dolanowski przechodzi na

stanowisko prezesa Komunalnej Ka-

sy Oszczędności w Warszawie.

| (Wakujące po nim stanowisko w
Funduszu Pracy narazie nie będzie
obsadzone, gdyż podobno jest zare-
zerwowane dla ministra Kościałkow

skiego.

  

 

 

Panowie tryumfują

oszulę sportowe
krawaty letnie

MOSKWA ii.6, Agencja Tass
podaje: Ogłoszono tu następujący
komunikat. Zakończone — zostaio
śledztwo i przekazana trybunałowi
sprawa marsz.  Tuhaczewskiego,
Jakira: Uborewicza, Korka, Eide-
mana, Primakowa i Putny, areszto-
wanych przez organa komisariatu
ludowego spr. wewn. w różnych о-
kresach czasu, Wyżej wymienieni nie obowiązku wojskowego  (przy-
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Wyrok: Śmierci na 0-nil wielkich „krastomów:
Stąlin likwiduje najwybitniejszych dowódców bolszewickich

bo noszą ubrania praktyczne, chłodzące w upałach, wykenane z czystego polskiego Ina
męski kostium lniany, starannie wykonany od zł, 28—
łaszcze impregn., nieprzemak., różnych odcieni od zł. 23—

od zł. 3.—
wszystko w

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno,ul

spraw zagranicznych w Europie i
wszystkie sztaby generalne, pisze
„Daily Herald“, zadają sobie pyta-
nie, na które zdaje się nikt nie zna-
lazi odpowiedzi, a mianowicie, co się
dzieje w rzeczywistości w ZSRR, i
jakie będą rezultaty obecnych wy-
padków dla sił wojskowej i prestiżu
Sowietów na świecie.

,. Zdaniem pisma, irancuskie kola
aresztowani oskarżeni są o narusze- M.S.Z, i w sztabie generalnym uwa-'

wydarzenia dopro-jżają, że obecne
sięgi), zdrady ojczyzny, zdrady lu- 'wadzą do dyktatury Stalina. Jeżeli
dów ZSKR i zdrady czerwonej armii | chodzi o politykę zagraniczną So-
robotniczo - włościańskiej, Materia- |wietów, koia te są zdanie, ze anta-
ły śledztwa ustaliły udział oskarżo- | gonizm między Hitlerem a Stalinem
nych, jak również Gamarnika, który |

,skowego tego państwa,

popełnił samobójstwo, w  kontak-
tach przeciw państwu z kierującymi
kołami wojskowymi jednego z
państw obcych, prowadzącego nie-
'przyjazną wobec ZSRR politykę.
Będąc na służbie szpiegostwa woj-

oskarżeni
systematycznie udzielali kołom woj-
skowym tego państwa  intormacyj
szpiegowskich o stanie armii czer-
wonej: prowadzili działalność sabo-
tażową dla osłabienia potęgi armii
czerwonej, usiłowali przygotować
na wypadek napaści wojskowej na
ZSRR klęskę armii czerwonej i mieli
na celu przyczynić się do przywró-
cenia w Zw Sowieckim władzy wiel-
kich właścicieii ziemskich i
talistów. Wszyscy oskarżeni przy-
znali się całkowicie do winy popeł-
nienia przestępstw, które im są im-
putowane.

Rozpatrzenie tej sprawy nastą-
pi 11 czerwca na posiedzeniu przy
drzwiach zamkniętych specjalnego
trybunału sądowego Sądu  Najwyż-
szego ZSRR pod przewodnictwem
trybunału wojskowego Sądu  Naj-
wyższego w ZSRR Ulricha i przy u-
dziale członków trybunału: zastęp-
cy komisarza ludowego obrony i
szeia sił powietrznych armii czer-
wonej Alksnisa, marszałka Związ-
ku Sowieckiego Budiennego, mar-
szałka Zw. Sowieckiego Bluchera,
szeia sztabu generalnego armii
czerwonej Szaposznikowa, dowód-

wojsk białoruskiego okręgu woj-
sŁóweto Celowa, dowódcy wojsk
leningradzkiego okręgu wojskowego
Dyberki, dowódcy wojsk północno-
kaukaskiego okręgu wojskowego
Kaszirina i dowódcy 6 korpusu ka-
walerii kozackiej im. Stalina Go-
riaczewa.

LONDYN i1.6, Wiadomości o do
konanej w armii czerwonej czystce,
wywołują w angielskich kołach po-
litycznych duże zainteresowanie.
W Londynie komentują te iakty,

jako walkę, która toczy się między
pokoleniem starych bolszewików, a
narastającym pokoleniem  komuni-
stów, które wygrywa Stalin, Anta-
gonizmy te, poważnie podminowały
organizację Związku Sowieckiego.

Najbardziej charakterystycznym
głosem angielskim na ten temat jest

tąpienie organu Labour Party
„Daily Herald“ 

 

er! .

Wszystkie ministerstwa

kapi- |

sięga tak gięboko, iż na nienawisć

jako na stan trwały.
Wydarzenia te są zagadką rów-

nież dla brytyjskiego M.S.Z, Nikt
nie wierzy w oiicjalną wersję sowiec
ką, gdyż jest ona zbyt kruchą, aby
|mogia być prawdziwą. Gdyby rze-
czywiście tak było, że w arinii, ma-
rynarce, przemyśle politycei organi-
zacjach portyjnych dziesiątki wy-
próbowanych komunistów ma wyso-

PARYŻ 11.6. Uchwała rady na-
czelne Francuskiej Partii Społecz-
nej (portia płk. de la Rocque) odrzu
cającadefinitywnie oiertę przewód--
cy Partii Ludowej Doriota przystą-|
|picnia do „Frontu Wolności”, wywo|
łała wielkie wrażenie na prawicy,
framcuskiejj Rada naczelna Partii

| Społecznej, umotywowała swoją de
|cyzję w sposób Bardgo,charakiszy
styczny, mianowicie Francuska Par-|
tia Społeczna liczy obecnie na roz-|
padnięcie się frontu ludowego: t. j.|
ma oderwanie się okień elementów |
patriotycznych. Utworzenie więc
iFrontu Wiolności mogłoby tylko P:
mocnić poczucie jedności lewicy.
Partia Społeczna liczy na pokojową
Jikiwidację eksperymentu Bluma i'

 

MONROE (stan Michigan) 11.6.
Doszło tu do starcia między: policją
a strajkującymi robotnikami. 200 po
licjantów uzbrojonych w bomby łza
wiące usunęło placówiki  strajkują-
cych, którzy w liczbie 100 mężcz:
i 20 kobiet schronili się za baryka-
dami, utworzonymi za bramami
Newton Steel Comp, przeszkadzając
800 robotników wejść na teren, fa-
bryki, którą towarzystwo postano-

wiło uruchomić. 8 strajkujących zo-
stało lekko > a 15 lekko ucier
iało z lu gazów.
: PONTIAC116. Komitet wyłko-
nawczy związku robotników przemy
słu samochodowego wydał swym 

|sowiecko - niemiecką liczyć można'

10 gr.

Redakcja | Administracja al. Mostowa Nr. 1, telefon 12 - 44,
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wielkim wyborze poleca

Zamkowa9,tel.6-46.
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kich stanowiskach zajmowało się
dziełalnością szpiegowską z ramie-
nia obcych mocarstw, to wówczas
Związek Sowiecki po 20 latach rzą-
dów bolszewickich musi być bar-
dziej zgnity i deprawowany, aniżeli
było jakiekolwiek państwo w histo-
rii, — stwierdza „Daily Herald“.

| WYROK ŚMIERCI
MOSKWA 116. Dziś odbyła się

w Moskwie pod przewodnictwem Ul
rycha, przy drzwiach zamkniętych
sesja kolegium wojskowego najwyż-
szego sądu ZSRR.

Na podstawie ustawy z dn. 1 lu-
tego 1934 r., wszystkich  oskarżo-

nych mianowicie Tuchaczewskiego,
Jakira, Uborewicza, Korka, Eidema

na, Wildmana, Primakowa i Putnę

skazano na karę śmierci przez roz-
strzelanie z pozbawieniem stopni
wojskowych, praw obywatelskich i

konfiskatę majątków.

 

Francuska partia społeczna
nie przystępuje do Frontu wolności

nie chce doprowadzić do podziału
kraju na dwa obozy, co mogłoby w
konsekwencji doprowadzić do walk
ulicznych. Następnie płk. de la Ro-
cque podkreślił. iż Francuska Par-
tia eczna, licząca 60 procent ro
botników, włościan i urzędników,
nie chce się wiązać z dawnymi ele-
mentami prawicowymi, które dotych
czas zgłosiły swój akces do Frontu
Wolności, jednakże nie odmawia
swej współpracy w walce z komuni-
stami.

Doriot na łamach swego dzienni-
ka „La Liberte' odpowiada, iż ta de
cyzja płk. de la Rocque opiera się
na niedocenianiu niebezpieczeństwa
komunistycznego.

Nowe zajścia strajkowe w U. S. A.
Olbrzymie manifestacje 18 tys. robotników

tychmiast 24-godzinnego — strajku.
Komitet oświadcza, iż mobilizuje ro-
botników w celu zorganizowania ol-
brzymiej  |demonfstracji w Monroe.
Strajkujący, w liczbie 18 tys. udadzą

n |się w sobotę nano samochodami cię-
žarowymi do Monroe.

. Rabln Rubinsztejn
u p. premiera

Rabin wileński, poseł Rubin-

sztejn, został przyjęty przez premie-
ra Składkiowskiego, któremu złożył

memoriał o „katastrofalnej" sytuacji

 

członkom polecenie rozpoczęcia sa- żydostwa ma Wileńszczyźnie. (u)
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Eksportacja zotok $. p. Št. Kubilusa
MWezoraj o gaddz. 6 i pėt wiecz.| Narodowa Kobiet

odbyła się elklsportaoja zwłok ś. p nadesłała do Zarządu
Stanisława Kubilusa z domużałoby Narodowego w Wilnie następujące
przy ul. Sosnowej do Kościoła św. pismo:
Kazimierza. Kondukt prowadził w a- | „Przejęte szczerym żalem po zgo
syście dwuch księży ksiądz Kuchar-
ski. W licznym orszaku oddających
ostatnią posługę zmarłemu wzięli,
obok rodziny, udział przejdstawiciele
Magistratu, Rady Miejskiej, Stron-
nictwa Narodowego, Narodowej Or-
ganizacji Kobiet i instytucji, w któ-
rych ś.p. Kubilus pracował. Niesio-
no wieńce od Stronnictwa Narodo-
wego, Koła Narodowego Radnych i
od rodziny. :

Dziš o godz. 9 rano odbędzie się
w kościele św. Kazimienza nabożeń-
stwo żałobne, po czym nastąpi po-
grzeb na Rossie.

Aresztowanie
socjalistki

W. dniu wczorajszym została a-
resztowana w Wilnie znana działacz
ka lewicowa z „grupy“ Dembiūskie-
go, Maria Żeromska. karneński. Wspomniana nota stano-

FIEFF] EIFIFIFIFIEJFIEEFIEJEJFIFJEJEFJEJETEJTFJFEJE

Słońce, powietrze, woda i Ty! — ale:
w kostlumie kąpieiowym i spodenkach plażowych,
szlafroczku jedwabnym malowanym od zł. 20 —

Kapeluszu lub „amerykance” i pantofelkach
kupionych w firmie

J. KŁODECK ZAMKOWĄ 17

Organizacja

żamy gorące współczucie z powodu
 
nictwa straty'“.

Zarząd Miejski w Wilnie zamiast
wieńca na grób ś. p. inż. Stanisława
Kubilusa, radnego m. Wilna i Ław-
nika Magistratu złożył 100 zł. na Ko
mitet Rodzicielski pwzy  Państwo-
wym Gimnazjum Mechanicznym i E-
lektrycznym w Wilnie.

Nota fra
LONDYN 11.6. Potwierdza się

wialdomość, że do Foreign Oflice na
deszła nota francuska w sprawie

paktu, mającego zastąpić układ lo-
 

    

tel. 9-28 .
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Sztuka kościelna
na Wystawie Międzynarodowej

  

Myśl przewodnia Wystawy nie o- udział w Międzynarodowej. Wystawie w

siągnęłaby swego należytego wyrazu, gdy- Paryżu,

by wśród czynników, które się na nią skła- ! Pawilon Katolicki zbudowany w
ksztalgie kiościoła o wysmukłej wieżycy,

na której powiewać będzie sztandar pa-
pieski, dominuje nad pobliskim pawi]onem

dają zabrakło sztuki kościelnej. Niedarmo

Wystawa odbywa się na ziemi francuskiej,

tak gęsto znaczonej pomnikami tej sztuki

T. zw. „Centre Regional“ dający syntetycz-

ny obraz calej Francji, zbudowany jest jak- Za temat dekoracji, wewnętrznej wy-

by pod znakiem krzyża, który górować bę- | brano Życie Człowieka. Sale poświęcone

dzie czy to nad pawilonami . Sabaudii czy| sztuce chrześcijańskiej, dziełom rąk dzie-

cięcych (np. jedna z sal ozdobiona będzie
wyłącznie przez dzieci), młodzieży, uczyn-

kom miłosiernym.

też Doliny Loary, kapliczką wiejską czy

kościołem z marmuru, aby rozbłysnąć

wreszcie prawdziwą potęgą nad pawilonem

Państwa Kościelnego, biorącego poraz Na wspaniały ołtarz i obok stojący

pierwszy w historii. wystaw światowych — |tron papieski rzucą kolorowe blaski olbrzy

mie witraże, które po zamknięciu Wysta-
wy przeniesione być mają do Katedry

OTWARTE* Notre-Dame,
„SPRAWY Wokół ołtarza rozłożyło się kręgiem

dwanaście kaplic: one to, poświęcone dwu-

nastu marodowošciom katolickim, uczynią,

jak zaznaczył ks. Reviers de Mauny, Ko-

misarz Sekcji Pontyfikalnejj z Pawilonu

Państwa Kościelnego — Pawilon Dwuna-

stu Narodów.

Międzynarodowy
Kongres Fiimowy

w Paryżu
Z okazji Wystawy Światowej w Pary-

żŻu organizuje się w Paryżu w czasie od 5

do 10 lipca br. Międzynarodowy Kongres

Filmowy.

Kongres zostanie otwarty w  Hawrze

'przez delegatów Ministerstwa Oświaty na

pokładzie statku „Normandie“.

Statek „Normandie“ jest wyposażony

w instalację rozgłośnikową oraz aparaturę

dźwiękową „Reality Range“, wykonane

przez zakłady Philipsa. Instalacje te będą
wykorzystane przy otwarciu kongresu.

Liczni uczestnicy Kongresu udadzą sie

specjalnym pociągiem z Paryża do Hawru.

Do dzisiejszego numeru „Dzienni

ka Wileńskiego” załączamy dla pre-
numeratorów w Wilnie okazowe nu-

mery „Spraw |Otwartych*, dwuty-

godnika kulturalno społecznego.

Czasopismo to, redagowane przez

zespół młodych narodowców, zdoby

wa sobie co raz szerszy krąg czytel-

ników, zarówno z pośród imiodzieży,

jak i starszego społeczeństwa.

Redakcja „Dziennika Wiłeńskie-

go” zaleca swym Czytelnikom prenu

merowanie „Spraw Otwartych*, po-

nieważ jest to jedyne periodyczne,

narodowe pismo Wilna; przeznaczo-

ne dla inteligencji.

Prenumerata kwartalna tylko 1

zł» roczna 4 zł. uiścić ją można prze

kazem  rozrachunkowym Nr. 8 na
Poczcie, względnie w administracji

„Spraw Otwartych* — ul. Arsenał-

ska 6 m. 2.  
 

WIZYTA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ W RUMUNII

 

 Powitanie Prezydenta R, P. na dworcu w Bukareszcie.

Stronnictwa |

"woli jeńców znajduje się porucznik się nadal w rękach oddziałów Davi-

 

rozpoczyna nowy okres rokowań'0/„nowe Locarno'

Rombardowanie fortyfikacji Bilbno
Walki z anarchistami w Walencji trwają

SALAMANKA 116.
| głównej kwatery wojsk  powstań- Jak

 

Komunikat novweski i 2 żołnierzy szwajcarskich
obliczają, straty poniesione,

ciel atakował gwalitownie pozycje ki, wynoszą przeszło 500 żołnierzy.'

nalk odparty z olbrzymimi stratami południowych — nic szczegółowego.
Na froncie Aragon próba ataku nie-|

;przyjacielsikiego na oklcinku Carune LEMONA W RĘKU NARODOW-
|na spełzła na niczym, Na froncie So: | CÓW |
'ria nieprzyjaciel usiłował atakować PARYŻ 11.6. Korespondent Ha-|
pozycje nasze pod Utande, został | vasa doniosi, który zwiedził (dziś po,
|jednak odparty, pozostawiając około zycje powstańcze na górze Lemona,
150 zabitych. Wśród wziętych do nie stwierdził, że pozycje te znajdują

ncuska w Londynie
wi odpowiedź na memorandum bry- stanowiskiem Niemiec i Włoch. Pra
tyjskie, wysłane 'w listopadzie do sa wyraża się sceptycznie o wido-

, wszystkich państ zainteresowanych.|kach ewentualnych rokowań.

PESYMITYZM PRASY IFRANCJA PRZECIW NIEMCOM
PARYŻ 11,6. Prasa francuska do] LONDYN 11.6. Jak słychać, wrę

nosząc o mocie, 'wystosowanej do |czona wczoraj przez rząd francuski
Londynu w*sprawie nowego Locar-| ambasadorowi brytyjskiemu nota,
na, podkreśla, że w ten sposób spra |przeciwstawiać się ma sugestiom nie
wa rokowań lokarneńskich wchodzi |mieckim i podkreślać ścisły związek
w nowe stadium. Londyn bowiem |ze środkową i wschodnią Europą.
będzie miał obecnie wszystkie od-|Nota francuska odrzucać ma roko-|
powiedzi na swą notę z 17 września |wania o pakt zachodni w oderwaniu
r. ub. Do Anglii teraz należeć bę- |od bezpieczeństwa pozostałej części
dzie decyzja co do ewentualnego Europy i wypowiada się za ześrodko
podjęcia dalszej inicjatywy i ponow- pieca całej władzy arbitrażowej w
nego podjęcia sprawy Locarna. kwestji określenia napastnika w Li-

Dzienniki podkreślają, że rokowa | dze Narodów, a nie jak to sugerowa
nia te byłyby bardzo trudne, chodzi |ia nota niemiecka. we wspólnej de-
bowiem o wynalezienie formuły o ty|cyzji 4 wielkich mocarstw, t. j. W.
le giętkiejj aby zdołała pogodzić |Brytanii, Francji, Niemiec i Włoci:..
punkt widzienia Anglii i Francji ze

p SAR

| i

Na -Międzynarodowy; Kongres Zapisy przyjmuje i informacji u-
|Chrystusa Króla do Poznania orga- |dziela  Arrchidiecezjalny Instytut
nizuje się popularny pociąg, który z|Alkcji Katolickiej w dnie powszednie
Wilna wyjedzie okicto godz. 14-ej codziennie od godz. 9 do 15-ej (ul.
dnia 27 czenwica i wróci około godz. Zamkowa 6). Termin ostateczny
11-ej dnia 1 lipca. Zainteresowanie zgłoszeń do dnia 18 czerwca 1937 r.
pielgrzymką jest dujże. Taiši: iai

Listy gończe za W. Korfantym?
iantym nie przyczyni się do pacyfikacji u-W, katowickiej „Polonii* urzędu-

jący prezes Ch. D. dr, Władysław mysłów na Śląsku i w Polsce i nie ułatwi

Tempka zamieszcza artykuł po-, kcusolidacji narodowej”.
święcony: obronie autonomii śląsikiej,| Jest to pierwsza w prasie pol-

| który kończy się następującym zda-|skiej wialiomość .o rozpisaniu listów
niem: gończych za Wojciechem Kortan-
| „Obawiamy się, że ostatnia wiado- tym, czego przyczyna jest społe-
,mość o rozpisaniu listów gończych za Ko-| czeństwu polskiemu całkowicie nie-
|misarzem Plebiscytowym Wojciechem Kor-|znana.

Kronika telegraficzna
— Najbliższa niedziela będzie w caiej — Minister wojny U.S.A. zapowiedział

! Стесй dniem pracy. Wszystkie fabryki, biu ' zakupienie przez armię 177 samolotów bom

| ra, sklepy, domy handlowe i banki będą |bowych typu Douglas. Zamówienie to naj-
| otwarte. Zarobki tego dnia pracychoędii | większe od czasu zakończenia wojny, pocią

„cy i robotnicy przeznaczyli na cele lotni. gnie za sobą wydatek 10 milionów dolarów.

etwa greckiego. — Strajk pracowników  iechnicznych
1 — W Paryżu doszło do starcia pomię wytwórni filmowych iw Hollywood, który

„dzy strajkującymi czyścicielami samocho- trwał 42 dni zakończył się w dniu wczo-
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w dalszym ciągu
la. Położona na południu miejsco-
wość Lemona ewakuowana została

nie ś, p. Stanisława Kubilusa, wyra-|czych donosi, że w Asturii nieprzyja przez atakujących w czasie tej wal- przez Basków. którzy cofnęli się na
zbocza górskiej na południo-wschód

tej tak niepowetowanej dla Stron- |la Estaca pod Lareguera, zosiał jed Na frontach Madrytu, Avila i armii|cd Sedia.

WALKI W GÓRACH

BILBAO 11.6. Na skutek gwal-
townego uderzenia powstańców, po-
partego artylerią i przez iotnictwo,
Bądkowie ewakuowali dziś grzbiet.
masywu górskiego Urchula i wycofa
ły się do doliny na północny wschód
od m. Lurrabezu, gdzie walka w: póź
nych godzinach wieczornych jeszcze
trwała.

WALKI POD BILBAO

SAN SEBASTIAN 11.6. Kilka
eskadr bombowych powstańczych,
ochranianych przez znaczną liczbę
samolotów myśliwskich ukazało się
dziś o wschodzie słońca nad forty-
fikacjami. broniącymi dostępu do Bil

| bato. Miejscowości Galdacano, Ordu-
na i Barambio były silnie bombar-
dowane. Na spotkanie eskadr pow-
stańczych wyleciały: samoloty baskij
skie, lecz zostały zdziesiątkowane
ogniem karabinów maszynowych.
Akkja lotników popierana była
przez artylerię, która zniszczyła wie
le pozycyj nieprzyjacielskich. Na pół
noc qd San Pelao niektóre pozycje
zostały: już we wczesnych godzinach
rannych opuszczone przez przeci.
nika i zajęte przez oddziały pow-
stańcze.  Alkcja lotników powstań-
czych i artylerii trwa.

ZAMIESZKI W WALENCJI

LIZBONA 11.6. Otrzymano tu
wiadomości, że pomimo stanowczej
postawy rządu w Walencji i w Bar-
celonie spokój tam jeszcze nie zapa
nowa. Przeciwnie powtarzają się
bezustannie zamieszki 'w miastach i
na prowincji Anarchiści bronią się
zaciekle, mordując (przedstawicieli
władzy, którzy wpadają im w ręce.
Ostatnio zastrzelili oni 18 policjan
tów z Guardua de Asalto.

KONFERENCJE W LONDYNIE

LONDYN 1i1.ć. Minister Eden za
prosił dziś do Foreign Office amba-
sadorów Francji, Niemiec i Włoch.
Konferencja trwała z górą dwie go-
dziny-

Grožba powstania
Arabów w Palestynie
"N. JORK. 11.6, W! wywiadzie u-
dzielonym przedstawicielom prasy a

merylkańskiej ldr. lzzat  Tannous.

członek arabskiej komisji narodowej
oświadczył, że o ile imigracja żydów

do. Paldsityny mie ustanie natych-
miast, to należy się spodziewać pow

stania Arabów o wiele ostrzejszego,

niż wszystkie poprzednie roózńuchy.

Pożar 100 ha lasu
GRODNO. W. dn. 10 bm. w nad-

leśnictwie Grodzieńskim w  Kazi-
mierówice z nieustalonych narazie
przyczyn wybuchł groźny pożar, któ
ry w ciągu kilka godzin strawił oko-
ło 100 ha lasu. W, akcji ratunkowej
brało udział około 1000 osób z oko-
licznych 'wsi. Pożar został stosunko
wo szybko zlokalizowany dzięki za-
stosowaniu najnowszej metody  ga-

 

 „dów a ich towarzyszami, którzy usiłowali zajszym.
, dostać się do garażów. Policja interwenjo-
| wała. Po stronie maniiestantów, jak rów-

nież policji, są ranni.

— Zapowiedziany na ii lipca w Wels

Górna Austria) zjazd austriackich i nie-

mieckich żołnierzy frontowych pod dewizą

asie przy ramieniu* został zakazany z

obawy demonstracyj hitlerowskich.

| — Temperatura w Berlinie doszła do
36,3 st. c. w cieniu, przekraczając tymsa- |

, mym. wysokość temperatury  najgorętsze-

$o dnia czerwcowego od 80 lat, kiżra wy-
nosiła 35 st.

W ramach światowego kongresu Rotary

Klubów w Nicei odbył się obiad klubów

| słowiańskich z udziałem 140 przedstawicie

"li Polski, Jugosławii, Bułgarii, Belgii i Cze-

' chosłowacji,

| RARIIIIESOESS |
! =

0 amnestję na Litwie ,
| RYGA 116. Z Kowna donoszą,
że radzie ministrów doręczono me-
moriał z 25.000 podpisami, m. in. by ':
łych prezydentów: dr. Griniusa i a
Stulgińskisa oraz wielu innych wy- |
sokich dygnitarzy. Memorandum żą
ida szerokiej amnestii dla przestęp- |:
"ców politycznych. Memoriał będzie|
,„wnjesiony do sejmu, S

GEN. BLOMBERG

  

   

 

 
  

 

szenia pożarów: leśn:

WE WŁOSZECH.

 Przegląd iloty włoskiej w Neapolu.

 

 



 

 

„FALA POSTĘPU”
Centralny komitet wykonawczy P.

Р. $. 1 centralny komitet żydowskiego

„Bundu” ogłosiły wspólne ošwiad-

czenie, streszczające zapatrywania i

obecne dążenia obu tych partyj. *

Oświadczenie ukazało się nazajutrz

po wyroku na Chaskielewicza i zbie-

gło się z odezwą „Zjednoczenia dzien

nikarzy żydowskich”, protestującą

przeciwko tej części motywów wyro-

ku, w której Sąd Okręgowy stwierdził

„nienawistny i wrogi stosunek pewne

go odłamu żydowskiej ludności i pra-

sy do państwa polskiegojego władz I

do armii polskiej”.
"Już sama ta zbieżność jest bardzo

wymowna, ułatwiająca zrozumienie w

czyim właściwie interesie występuje

komitet centralny P. P. S. Nie jest to

zresztą nic nowego w dotychczaso-

wym stanowisku tej partii, znanej ze

swoich bliskich związków z żydo-

stwem polskim. Ostatnio, jednak, P.

P. S., licząc się z nastrojami szero -

kich warstw robotniczych, usiłowała

zachować pod tym względem pewną

dyskrecję, narażając się nawet na u-

pomnienia ze strony prasy żydow-

skiej, Dlatego też bardzo otwarte

związanie losów socjalizmu z losami

żydostwa, jakie widzimy w omawia-

nym oświadczeniu spółki „P. P, S.* —

„Bund“, stanowi w naszych stosun-
kach pewnego rodzaju nowość.

Okazuje się, że życzeniom „Nasze-

go Przeglądu", który od pewnego już

czasu domagał się z uporem stworze-

nia przez żywioły oddane sprawie ży-

dowskiej w Polsce czegoś w rodzaju

korpusu posiłkowego dla Żydów, sta-
ło się zadość. :

P. P. S. wraz z żydowskim „Bun-

dem” oświadcza, bowiem, że „masy

pracujące Polski mają dziś jednego

wroga: faszyzm. Wrogowi temu musi

być przeciwstawiona solidarność w

walce wszystkich ludzi pracy niezależ

nie od wyznania czy narodowości, zje

dnoczonych wspólnotą własnych ce-
lów, zdobycia wolności demokratycz-

nych i urzeczywistnienia przebudowy

społecznej, zapewniającej pełne rów-

nouprawnienie każdej narodowości".

Nie koniec jednak na tym. P. P. S.

1 „Bund” zamierzają celem uspraw-

nienia walki „demokracji”* z „łaszyz -

mem” i „w obronie swego prawa do
rządzenia państwem” zorganizować

„szeroką akcję samoobrony, zdolną

do natychmiastowego przeciwstawie-

nia się wszelkim prowokacjom faszy-

stowskim i antysemickim".

Poniewaž w Polsce „faszyzmu“ nie

ma „ruch bowiem narodowy nie jest

tym samym co „faszyzm” czy też „hi-

tleryzm”, przeto ostrze tego zamierze

nia zwrócone jest w rzeczywistości

przeciwko walce o wyzwolenie Polski

z pod wpływów żydowskich, które

„masom pracującym” dają się specjal

nie we znaki.

Wzrost świadomości narodowej w
kraju jest tak szybki, że Żydzi uznali
widocznie za konieczne uruchomić

wszystkie podległe sobie siły, aby wy

wołać „łalę postępu niosącą zagładę

wszelkiemu wstecznictwu i faszyzmo -

wi”, Oparłszy tę falę z jednej stro-

ny na swoich zasobach materialnych,

z drugiej na zorganizowanych bo'ów-
kach P.P.S., „Bundu” i kompariii,

postarają się oni „nie dopuścić by fa-
szyzm wygrywał przeciwko demokra *

cji fałszywej karty antysemityzmu".

Łatwo przewidzieć, że zamiarem,

kryjącym się za tym programem „de-
mokratycznym”, jest wytworzenie w
Polsce takich stosunków, któreby żyw
cem przypominały niedawny stan rze-
czy w Hiszpanii, lub sytuację na jaką

się zanosi we Francji. =
Widać ze wszystkiego, že Żyd:

bardzo jest pilno do ostatecznej

śrywki i że gorączkowo dokręcaji

wszystkie śruby w aparacie burzenia |

Polski i niszczenia jej lepszej przysz-
łości.

Sądzimy, jednak, że społeczeństwo

polskie na tyle jest już uświadomione,

że zdaje sobie dobrze sprawę zarów-
no z tych zamierzeń, jak i z metody,
którą Żydzi się posługują. Świado l!

MW. prasie francuskiej toczy się oży-

wiona polemika z powodu przemó-

wienia sekretarza i kierownika Ge-
neralnej Konfederacji Pracy, p. Jou-

haux, wygłoszonego w  Clermont-
Ferraud.

Dzienniki francuskie zamieściły te-

legram urzędowej agencji Havasa, w

którym był podany ustęp z przemó-

wienia p. Jouhaux:
„Gdyby jutro wypadki na terenie

parlamentarnym doprowadziły do u-

padku rządu, Gen. Konfederacja Pra-

cy nie pogodziłaby się z tym. Era poli-

tyki się skończyła. Trzeba rządzić,bę-

dąc zwróconym twarzą do kraju, To

właśnie leży w logice demokracji”.

Organy socjalistyczne i Kontede-

racji Pracy zaprzeczyły twierdząc, że

p. Jouhaux nic podobnego nie powie-

dział. Lecz okazało się, że te jego 0-

świadczenia podało pismo socjali-

listyczne w Clermont - Ferraud —

„La Montagne"”, opatrując je odpo-

wiednim komentarzem, że słyszeli je

na własne uszy reprezentanci szere-
gu dzienników.

Jest jasne i oczywiste, że zaprze-

czenia nie mają żadnego znaczenia,

 

 

że p, Jouhaux zapowiedział, iż prole-

tariat francuski nie dopuści do po-

wstania rządu innego typu, jak rząd

socjalistyczno - komunistyczny.

Oświadczenie przywódcy  związ-

ków zawodowych robotniczych
Francji jest wydarzeniem politycz-

nym pierwszorzędnej wagi. Jest ono

oznaką tego, że runęła w gruzy je”

dna z dwóch „Wielkich Demokra-

cyj' europejskich. Rząd Francji nie

zależy już dziś od parlamentu i za-
chowania się stronnictw, Jest to rząd

oparty na masach robotniczych, kto

go zechce obalić, ten musi masom

komunistyczno-socjalistycznym prze-
ciwstawić siłę fizyczną innych mas,

Jeśli sił takich we Francji nie ma, to

jest ona skazana na rządy komuni-
stycznel :
Dla nas fakt ten jest Jasny jak

słońce, Można go jakiś czas zacie-
mniać, można utrzymywać fikcję rzą-

dów większości parlamentarnej przez
to, że stronnictwo radykalne będzie

— wbrew woli większości swoich

wyborców trzymało swych przedsta-

wicieli w rządzie, I nie łudźmy się —

będzłe to robiło, bo jest to typowe  

—

Zmierzch „demokracji“ we Francji
stronnictwo współczesne — tchórzli-
we i nie Sodedciach własnej ideolo-
gii ani własnego planu.
Trzeba patrzeć śmiało w oczy

rzeczywistości — „demokracja” fran-
cuska już nie istnieje. Rządy we
Francji sprawuje dyktatura, oparla
na „masach robotniczych”, Ściśle mó-
wiąc na lożach i na jaczejkach.
Nie chodzi już wcale o to, czy bę-

dzie dyktatura, bo ta już jest, tekę o
to, kto będzie sprawował rządy dy-
ktatorskie — komuniści, popierani
przez loże, czy Francja narodowa?
Dalszy rozwój stosunków we-

wnętrznych we Francji wpłynie de-
cydująco na jej politykę zagraniczną.
Jeśli utrzyma się i ugruntuje dykta-
tura  komunistyczno + wolnomular-
ska, to Francja będzie dependencją
polityczną Anglii lub Rosji, może się
stać mimowolnym narzędziem kata-
strofy wojennej w Europie,
_ Trudno się jednak pogodzić z my»
šlą, że reakcja narodowa we Francji
jest już niemożliwa, że zatem kraj
ten przestanie być poważnym czynni-
kiem polityki europejskiej, z

 

   

P. P. S., komuna i „Bund“
wspólnie „wizytują” polski legion w Hiszpanii

Z wielką sensacją wystąpiła „Ga-

zeta Polska“, przedrukowując, a na-

wet reprodukując w odbitkach foto-

graficznych poszczególne numery

czasopisma „Dąbrowszczak”, wyda-

wanego przez polski batalion im. Ja-

rasława Dąbrowskiego,wchodzący w

skład „czerwonej” brygady między-
narodowej w Madrycie,

Podawaliśmy już za „Gazetą Pol-

ską” ogłoszony w „Dąbrowszczaku”

list do Witosa. Obecnie „Gazeta

Polska” publikuje nowe cytaty, dzię-

ki którym sprawa zatacza szersze

kręgi.
Z „Dąbrowszczaka”* dowiadujemy

się, w jakich oddziałach walczą w

Hiszpanii komuniści polscy  (głów-

nie — emigranci, od lat przebywają-
cy we Francji):

„My polscy ochotnicy, żołnierze hiszpańskiej republikańskiej armii lu-

dowej — uformowani w sławny już w

bojach Batalion im. J. Dąbrowskiego,

kompanię A. Mickiewicza, kawalerię

Dąbrowskiego oraz rozproszeni w bo-

haterskich batalionach im. Dymitro-

wa, Thelmana i innych".

Jak wiadomo, J. Dąbrowski poległ

w r. 1871 na szańcach komuny pa:

ryskiej, a Dymitrow (Bułgar) iThael-

mann (Niemiec), to są wybitni komu-

niści dzisiejsi.
Do batalionu im. Dąbrowskiego

systemem bolszewickim przydzielo-

ny jest „komisarz polityczny” („ро-

litruk"), niejaki S, Matuszczak.

Powodem sensacji jest następują-

cy urywek z tekstu „Dąbrowszcza-

ka”, podany przez „Gazetę Polską”
w odbitce fotograficznej:

„Batalion nasz spotkał niemały za-

szczyt. 29 kwietnia odwiedzili nasz

batalion przedstawiciele robotniczych

organizacyj, tow.tow.: A. Zdanowski,

sekretarz Centralnej Komisji Związ-

ków Zawodowych (klasowych), tow.

Alter, przedstawiciel Bundu (Socjali-

styczna Partia Żydowska) oraz tow.

Rwal, przedstawiciel Centralnego Ko-

mitetu Komunistycznej Partii Polski.

Towarzysze ci odwiedzili nasz bata-

lion i kompanie. Na wiadomość o ich

przybyciu wśród towarzyszy naszych

powstał wielki entuzjazm, który świad

czy o tym, jak bliskie są nam wszyst-

kim sprawy pracującego ludu Polski”.

Powyższej informacji zaprzeczył

„Robotnik“, twierdząc, że „towa-

rzysz Rwal“ udzialu w owej wizyta-

cji nie bral. „Towarzysze Zdanowski

i Alter, w przykladnej zgodzie pol-

sko - żydowskiej urządzający dziś
wiece w sprawie Hiszpanii, odbywa-

ją dziś swoje występy bez towarzy-

sza Rwala, który rzekomo, w owej
„wizytacji* nie uczestniczył. Poza
'm „Robotnik“ przeczy, by bata-
>n im. Dąbrowskiego miał charak-
sr komunistyczny.
Odpowiada na

ska”:
„Opublikowaliśmy już w „Gazecie

Polskiej” odbitkę fotograficzną z
;)) , „Dąbrowszczaka” z komunikatem, wi-

to „Gazeta Pol-

następstwami żydowskiej „fali postę-

pu“, która jest niczem innym jak za -

' prowadzeniem rządów „fołksirontu”,

; Ułatwi ona dokonanie takich prze -
obrażeń, które, wcześniej niż to się

wielu wydaje, doprowadzą do założe- mošė ta uslrzeže kraj przedścoźnyh ; nia polskiego państwa па: оо оао |
 

tającym trzech „przedstawicieli orga-
nizacji robotniczych Polski”, z p. G.
Rwalem, przedstawicielem Komuni-
stycznej Partii Polski” włącznie, Sko-

ro to nie wystarczyło, reprodukujemy

obok odbitkę fotograficzną oświad-

czeń wszystkich trzech członków de-

legacji, z ich podpisami, z tegoż nu-

meru „Dąbrowszczaka”,
Gdyby jednak i to nie przezwyciężyło
uporu p. K. Cz. możemy mu zakomu-
nikować, że w dodatku p. G. Rwal,
którego udział w tej uroczystości ne-
guje p. K. Cz. i jego informatorzy, o-
degrał tam  pierwszorzędną rolę;
mianowicie on to właśnie wręczył
„batalionowi im. J. Dąbrowskiego”
sztandar „ofiarowany przez Komitet
Centralny Komunistycznej Partii Pol-

ski.
W wydawanym w Paryżu „Dzienni-

ku Ludowym”, z 18 maja r. b, znaj-
dujemy korespondencję, podpisaną
przez „komisarza politycznego bata-|
lionu im. Dąbrowskiego”, z opisem
święta l-go maja w „batalionie im.
Dąbrowskiego” i uroczystego wręcze-
nia sztandaru. Czytamy tam:
„W życiu naszego batalionu mamy

niezapomnianne dni, Takim był dla
dzień 1 maja. W dniu tym bata-

lion otrzymał sztandar ofiarowany
nam przez Komitet Centralny Komu-
nistycznej Partii Polski”,
A dalej:
„W otoczeniu oficerów dywizji i

brygady przyniesiono sztandar, obok
którego szedł towarzysz Rwal, przed-
stawiciel Komitetu Centralnego K. P.
P. Witając batalion, tow. Rwal zape-
wnił nas,że naród polski jest z na-
mi...
Nie sądzimy, aby p. K. Cz. chciał w

dalszym ciągu twierdzić, że p. G.
Rwala tam nie było. Jednocześnie po-
zwalamy sobie zwrócić uwagę, że za-
równo ofierowanie sztandaru przez
Centralny Komitet K. P. P., jak i  

rzyjęcie tego sztandaru prżez bata-
ion z największą uroczystością i na-
tożeństwem — jest chyba dostatecz-
„ym potwierdzeniem naszej tezy, że
jest to impreza komunistyczna, wbrew
drugiemu twierdzeniu pana K, Cz.'.

Na zakończenie, „Gazeta Polska”
wyjaśnia, kto jest ów tajemniczy
towarzysz Rwal", р

„Jest to mianowicie G. Reicher, syn
Kalmana Reichera, łodzianina naro-
dowości żydowskiej, żonaty z Niemką.
W ruchu komunistycznym przeszedł
już kilka przemian narodowościo-
wych; był Ukraińcem i to nawet kie-
rownikiem (pierwszym sekretarzem)
Komunistycznej Partii Zachodniej U-
krainy; był Niemcem w czasie drugie-
$o powstania górno - śląskiego, gdzie
maczał rękę w niejednej prowokacji
w stosunku do powstańców śląskich.
(W s!owie i piśmie prowadził propa-
gandę przeciwko „polskiej okupacji
G. śląska” i „zaborczości polskiego
imperializmu w stosunku do — №е-
miec”, Owa niemiecka faza „patrio-

tyzmu” p. Rwala - Reichera trwała
bardzo długo, bo aż do roku 1934.
W latach 1929 — 30 pełnił nawet wy-
bitne funkcje w Kompartii Niemiec
bądź to w Zagłębiu Ruhry bądź to na
niemieckim G. Śląsku. Kilkakrotnie w
czasie swojej kariery był aresztowa-
ny, za każdym razem wydobywany
przez Sowiety w drodze wymiany i
kierowany znowu zagranicę do miejsc
w danej chwili dla Kominternu szcze-
gólnie ważnych. Obecnie raczy prze-
mawiać do „batalionu im. Dąbrow-
skiego” w imieniu narodu polskiego”.

Z takim oto „Polakiem”, zarówno
jak z przedstawicielem żydowskiego
„Bundu“ Alterem, którego się nie
wypiera, stanął w Hiszpanii w_ je-
dnym rzędzie przedstawiciel PPS.!

I nie mówić tu o łączności między
PPS. a komunistami i żydostwem!

EIDOSSE MAROKAWCC" TO ATEORORACCYSOTO TOWESZECECA

Urządzone przez sanację „,20-lecie
Armii Polskiej we Francji" spotkało
się z ostrą i jednomyślną kryty-
ką całej niezależnej prasy polskiej.
Obchód, mdły zresztą i nieudany,
wyrządził ruchowi p. Koca szkody,
których już nie zdoła powetować.
Bo oto na oczach całej Polski okaza-
ło się, jak kierownicy sanacji pojmu-
ją t zw. konsolidację narodową. P.
Koskowski zaopatruje w „Kurierze
Warszawskim” uwagi na ten temat
melancholijnym tytułem „Jeszcze je-
dna stracona okazja”.

„Trudno już sobie — pisze — wyo-
brazić chwilę dogodniejszą do wyka-
zania dążeń do pojednania na gruncie,
nie budzącym historycznie żadnych
wątpliwości. Niestety, 'w niektórych
warstwach narodu, tak jeszcze niewy-
robionych politycznie i tak jeszcze
rządzących się wyłącznie uczuciami,

okazje stracone muszą się ciągle mno-
żyć bez względu na surowość otrzymy-
wanych lekcyj praktycznych. Niczego
nas nie uczy historia”.

W warstwach niewyrobionych po-

litycznie.. Mowa chyba o inicjato-

rach tej niefortunnej imprezy. „Nie-

wyrobieni politycznie” odgrywają oni

jednak obecnie w Polsce rolę nie-
małą. :

Żaden wróg „Ozonu” nie mógłby

wpinyšleė uroczystości szkodliwszej  | Brzgtwaoy: ,

dla akcji płk. Koca. W jej potępieniu
stworzyła się samorzutna konsolida-
cja wszystkich narodowo i poprostu
uczciwie myślących ludzi, którzy nie
lubią fałszowania historii.

Olbrzymi pożar dworca

BERLIN — 16.6 — Donoszą tu z Halle,
że nocy ubiegłej wybuchł wielki pożar
na dworcu centralnym, Ogień strawił
wielką halę dworcową, W ogniu znala-
zło śmierć 5 zatrudnionych tam robotni-
ków, a wiełu odniosło rany, Na dworcu
znajdowało się około 300 wagonów towa

rowych załadowanych oraz wiele samo-
chodów ciężarowych stojących wzdłuż
6 ramp. Akcja ratownicza była niezwy -

kle trudna, gdyż ogień rozszerzał się z

niesłychaną szybkością a żar i walące

się stropy uniemożliwiał ratunek. Przy-

czyna wybuchu pożaru nie jest znana.
BERLIN — 10.6 — Pod gruzami spa-

lonego dworca towarowego w Halle zna

leziong dotychczas 5 trupów. Brak wia-

domości o 3 robotnikach, którzy byli za-

trudnieni na dworcu w chwili pożaru.

Liczba rannych jest duża. Spaliło się 200

wagonów towarowych, 4 samochody cię-

żarowe i 400 ton ładunku. Ruch osobowy

na dworcu głównym w Halle nie został
>

  

PRZEGLĄD PRASY
ZŁA POLITYKA PERSONALNA

„Czas“ krytykuje politykę perso-
nalną, jaką w stosunku do urzędni-
ków prowadzą rządy pomajowe.
Sprawa jest stara jak system sana-
cyjny i wypisano już o niej beczki a-
tramentu. „Czas' postulaty swe uj-
muje w trzech punktach. Pierwszy.
postulat brzmi; 2

„Stworzenie warunków  słabilizacji
jest niezbęną przesłanką stworzenia
zdrowego sianu urzędniczego.

Drugą pocsiawową przesłanką stwo
rzenia zdrowego stanu urzędniczego
jest przestrzeganie zasady fachowo-
ści.

Trzecią przesłanką jest ekskluzyw-
ność stanu urzędniczego. Panowanie
jednolitych zasad co do dróg kariery
urzędniczej.

Wszystkie te trzy przesłanki były
niestety dotychczas przez naszą ро-
litykę personalną stale negliżowane”,

To prawda, tylko „Czas” na t
= przez lata całe upareie milf:

czal.

„Zbyt hofne szafowanie uprawałe-
niami emerytalnymi, co gorsza maśó*
wa produkcja młodych emerytów,
doprowadziła do tak wielkich wydat*
ków państwa na emerytury, że ż po*
śwałceniem zasady praw nabytych @-
merytury te były niemal ustawicznie
krojone. Nic nie znaczy formalna sta-
bilizacja, jeśli zwalnia się urzędników
właśnie na kilka miesięcy przed wye
służeniem minimum wysługi emerytak
nej. I nic ona nie znaczy, jeśli urzędy
są tak źle obsadzone, że wiecznie my*
śli się tylko o reorganizacji, e usuniqę
a niepotrzebnych elementów z urzę*
ów",

Pisaliśmy tak przez lat 1%, a po-
słowie narodowi wygłaszał o tym
dezorganizowaniu personelu i urzę*
dów długie mowy z trybuny sejmo-
wej. Wtedy nasza akcja nazywana
była przez „Czas” bezpłodną i szko-
dliwą opozycją. A' dziś — nawet
„Czas” stawia zasadę, że

* „drogi kariery urzędniczej włnny,
być ustalone i prowadzić przez pracę
w urzędzie od niższych ku wyższym
stopniom, a nie przez Strzelca, B. B.
W. R., O. Z. N. czy ONR.".

Tylko że dzisiaj nie będzie łatwym
odrobić błędy i naprawić szkody, wy»
rządzone przez fatalną politykę per-
sonalną. System rugów maści się Q=
krutnie na sprawności naszej biyrog.
kracji. y
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DO DZIEŁA, POSTĘPOWCY!

Zadowolony z ,„antyfaszystowskie=
go” oświadczenia PPS. i Bundu, za-
chęca „Nasz Przegląd” wszystkich
„postępowych Polaków”, by przyłą-
czyli się do protestów przeciw nie-
nawistnemu antysemityzmowi. Urzą*
dzajcie odczyty,wydawajcie broszury,
oto wasz obowiązek — poucza na-
szych „postępowców” p. Hirschhorn.

„Ze wstydem trzeba stwierdzić, że
ogromną ruchliwością odznaczają się
antysemici, natomiast żywioły huma-
nitarne NDS śnuśność i ospałość.
Pierwszy krok na tym polu zrobiły ko-
ła socjalistyczne. W roku ubiegłym u-
kazała się broszura p. t „O Żydach i
antysemityźmie', zainicjowana przez
Bund, jako dodatek do „Myśli S:
listycznej”, W tym
wzięli udział bundowcy (Alter i O-
rzech )z jednej strony oraz pepesowcy
(Zaremba i Próchnik) z drugiej. Wła-
Śnie w tym wydawnictwie ukazała się
rozprawa Wiktora Altera, na którą
napisał odpowiedź J. M, Borski, gło-
sząc idee emigracjonistyczne, przyję-
te z aplauzem przez cały polski obóz
deo - nacjonalistyczny. W ten
sposób cała intencja broszury w o-
bronie żydów została udaremniona. О-
becnie konieczna jest nowa broszura,
w której zabraliby głos miarodajni pe-
pesowcy, jak Niedziałkowski, Czapiń-
ski etc. celem zrównoważenia szkod-
nictwa p. Borskiego.

› li Socja-
dziele zbiorowym

Poza tym byłoby pożądanym, gdy-
by w dada dei przeznączo-
nym dla szerszych mas wypowiedzieli
się Polacy postępowi z obozu miesz-
czańskiego. Zawodziński, Pruszyński i
wielu innych dowodzą, że nawet w o-
bozie konserwatywnym są przeciwnicy
antysemityzmu. A zatym do dzieła”.

A zatem do dzieła pp. Pruszyńscy,
'liedziałkowscy, Zawodzińscy! Pisz-
cie broszury i artykuły w obronie
Żydów! To wasz „obowiązek“,

Uderza w tym — przypomnieniu
przez „Nasz Przegląd" publicystom
„postępowym” ich obowiązku obrony
Żydów ton pewnej pogardy... Zape-
wne zasłużony! i

(Więc „do dzieła”, к #Г

P. Hirschhorn nie pozwoff wam le-
nić się i wałkonić. Będzie tępił
waszą „śnuśność iospałośśją. Tų
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Polskie Katolickie Towarzystwo*
Opieki nad Dziewczetami

Wielce znamiennym dla panują-
cych u nas stosunków bylo doroczne
walne zebranie członków wyżej wy-
mienionego Towarzystwa, odbyte w
dn. 28 maja.

Po zagajeniu zebrania przez pre-
zeskę p. Marię Iwaszkiewiczową, na
przewodniczącą poproszono p. pre-
zydentową  Maleszewską, poczem
przystąpiono do sprawozdań. odczy-
tywanych kolejno przez członkinie
zarządu a kierowniczki poszczegól-
nych sekcyj. Towarzystwo prowa-
dzi szereg placówelk opiekuńczych.
z których na czoło wysuwają się.
Misja dworcowa i Dom noclegowy
wśródmieściu.

W. roku sprawozdawczym Misja
dworcowa udzieliła 8708 świadczeń,
z których korzystało 5606 osób. W.
tem było 63 emigrantki, niekiedy nie
letnie dziewczynki udające się do
Francji i Argentyny, na wezwanie
rodziny tam zamieszkałej. Poszuku-
jących pracy było 211. Reemigran-
tek bylo 613.

Misja dworcowa posiada schro-
nisko na 12 łóżek umieszczonych w
2 salach, Świadczenia polegają na
udzielaniu noclegu, informacyj, po-
mocy w otrzymaniu pracy, niekiedy
udzieleniu zasiłku pieniężnego. W
kilku wypadkach Misja dworcowa
pośredniczyła w odszukaniu zagi-
nionych (dziewcząt. Sprawozdanie z
działalności tej pożytecznej instytu*
cji odczytała p, dr-owa Sułkowska.

O pracy w Domu neclegowym
poimformowała zebranych główna
tegoż opiekunka p. Pereszczaktwa.
Z jej słów dowiedzieliśmy się, iż za-
kład ten funkcjonuje prawie okrągły
rok z dwiema przerwami kilkodnio-
wemi na generalne oczyszczenie i
dęzyniekcję przeznaczonemi, Poda-
ne przez sprawozdawczynię cyfry
świadczą wymownie o użyteczności
tego nocnego idla nędzarek przytuł-
ku. Z noclegów płatnych (5 gr.) ko-
rzystało 12175 osób, z bezpłatnych
3740. W. tem dzieci było 436. Nocle-
gów udzielono osobom z inteligencji
w liczbie 115. Bezpłatnych obiadów
udzielono 2121, racyj chleba: herba-
ty, kawy i innego piożywienia 39145
porcyj. Nadto troszczono się o caty:
godniową kąpiel, o mydło, ubranie,
udzielono intormacyj, porady praw-
nej, zorganizowano izbę pracy, po-
gadaniki z przezroczami, rekolekcje,
wspólną wigilję i święcone. Pomimo
nieprzerwanej walki z żebractwem
frekwencja bezdomnych wzrosła w
r. b. o 8901 noclegów.

Trzecie z kolei sprawozdanie do:
tyczyło placówki działającej na ie-
renie Turmontu. Licznie powracają-
ce emigrantki z Łotwy, pozbawione
niekiedy środków do dalszej padrć-
ży często głodne lub chore, znajdują
pomoc i radę. W. związku z tą pia-
cówiką, która dostarczała Towarzy-
stwu wiadomości o warunkach, w ja
kich pędzą życie nasze emigrantki
na Łotwie był odczyt p. Biondana
Kopcia, omawiającego bardzo ob-
szernie ten właśnie odcinek zainte-
resowań Towarzystwa. Zabrał on
głos po sprawozdaniu Kkasowem i
oświadczeniu Kiomisji Rewizyjnej. a
wiadomości jakie podajemy w stresz
czeniu poniższem winny poruszyć 0-
pinję publiczną i zaważyć na stano-
wisku jakie w tej sprawie zajmują
nasze władze oficjalne w kraju i na
Łotwie.

Ista stale, z kazdym rokiem. docho-

REFERAT P. B. KOPCIA
Referent opierał się w swym re-

feracie na materjale faktycznym, ze-
branym przez siebie podczas swej
kilkomiesięcznej praktyki w urzę:
«dzie Konsulatu polskiego w Rvdze.
'Stwierdza on więc, że emigracia na
Łotwę, począwszy od 1928 r., wzra-

dząc od 1000, jako liczby początka-
|wej, do 22000 w 1936 r.; wyw::łana
zaś została z jednej strony zamknię-
ciem terenów  emigracyjaych  Nie-
miec i Francji, z drugiej zaś — biedą
wsi polskiejj a  zapotrzebowaaiem
sił roboczych, wiejskich przez za-
możnych gospodarzy  iotewsk:ch,
którzy swoje dzieci kształcą prze-
ważnie w miastach, starajac się dla
nich o wyższe kwalifikacje nauko-
we i przygotowywując na stanowi-
ska inteligencji zawodowej.

Od nas emigrują przeważnie ko-
biety w czem do 17 proc. nieletnich
dziewcząt poniżej 18 lat, co sprzeci-
wia się ustawie i pociąga za sobą
niepożądane następstwa, na skutek
których napływają liczne skargi do
konsulatu ze strony krzywdzonych a
niezaradnych robotnic. Innym nie-
pożądanym objawem tej emigracji
jest fakt żelwyjeżdża na Łotwędo 27
proc: ojców i matek, pozostawiają-
cych często swoje dzieci bez żadnej
opieki. Przy tym mężczyźni żenią
się na Łotwie i już nie powracają co
swoich rodzin.

Wobec tak znacznej podaży rąk,
chętnych do pracy, Łotysze wyzy-
skują sytuację i utrzymują stale tę
samą opłatę w  łatach, co wobec
dewaluacji ich monety zmienia
znacznie warunki wynagrodzenia:
stanowiące dzisiaj 22 zł, miesięcznie,
podczas gdy w pierwszych latach
ekwiwalent pracy wynosił przeszło
30 zł.

Najsmutniejszą jednak w tej całej
sprawie jest okoliczność, że ;eko
kontrahent ze strony Łotwy wy:tę-
puje tu nie rząd łotewski ale tamtej
sza -lzba Rolnicza, która w>vec
wszelkich  reklamacyj, zgłaszanych
przez robotników, ma tylko jedną
odpowiedź, iż przeprowadzone uo-
chodzenie wykazało niesłuszność za-
żalenia, Jednakże w wypadkach,
gdy robotnik nie dotrzymuje zawar-
tej umowy, zaraz interweniuje wła-
dza administracyjna i pada całym
ciężarem swych rygorów na "obcego
przybysza, nie rozumieiącegn ani
języka, ani ustaw miejscowych i me-
umiejącego się bronić, W podobnych
wypadkach racja przyznawana by-
wa zawsze pracodawcy.

Liczne skargi i listy opisujące o-
płakaną dolę robotnic a przytoczo-
ne przez prelegenta. jak również na:
ocznie stwierdzone przez niego fak-
ty nieludzkiego obchodzenia się z
naszymi  wychodźcami, wywołały
wśród zebranych głosy 3burzenia i
serdecznej troski a zarazem zapy-
tania skierowane w stronę rzierenta
w sprawie roli jaką odgrywa w ta-
kich wypadkach drugi kontragent,
to jest konsulat polski w Ryize? —
Otóż konsulat, pomimo wzrasiającej
liczby emigrantów od 1923 r. nie po-
większył swego składu personalne-

śą być załatwione przez dochadze-

stwierdzają przyłaczane listy pe-
tentek, przez swoą niekaralność
tak obniżają w oczażh Łotyszów

stępowaniem swojein i lekceważe-
niem okazywanem, 40142 w honor
narodowy Polaków.

Charakterystycznem jest też u-
stosunkowanie się Lotvszów zaraz
przy samym przyjeż.lzie Polaków do
Rygi, jako do punkiu rozdzielczego.
Całe partje, złożone z kitkuse: oscb
mężczyzn i kobiet umieszczane są
w baraku, w którym prócz paru ław
niema absolutnie żadnych wządzeń,
Nieraz przez kilka dai partija taka,
stłoczona razem. spiąca na podłodze
żywiąc się własnym kosztem czeka
aż do chwili odesłania do miejsc
przeznaczenia,  Rozmieszczeni na-
stępnie po gospodarstwach pracują
najczęściej 20 godzin dziennie, sy-
piają wspólnie mężczyźni i kobiety,
często na dworze, w niedzielę pra-
cują tak jalk rw dnie powszednie, do
kościoła nie chodzą a w razie jakie-
gos zatargu chlebodawcy  potrą-
cają im z należnej im  zapła-
ty najrozmaitsze urojone wydatki.
np. koszt spowadzenia aczkolwiek
wiadomo, że emiganci podróż odby-

robotnik w. sądzie sprawiedliwości
nie uzyskiuje, gdyż nie umie się bro-
nić, nie znając języka.

Powyżej streszczony referat nie
przebrzmie zapewne bez echa. Zmo-
bilizujełcn opinię publiczną i dotrze
tam gdzie należy i do tych, którzy.
mogą wpłynąć ma zmianę panują-
cych na Łotwie stosunków, .zwłasz-
cza, że w ikraju tym robotnik nasz
wielce jest ceniony i że powinno
im zależyć na dobrych z Polską
stosunikach.

Po referacie p. Kopcia i związa-
ną z nim wymianą opinii przystą-
piono "do wyborów niowych  człon-
Ików Zarządu na miejsce  ustępują-
cych pań: Skwarczyńskiej, Osikow-
ślkiej, Hajdukiewiczowej i Skutkiewi
czowej weszły panie: Maleszewska,
Monikowska, Kołamarska i p. pułk,
Mirski. M.

1. Wycieczki krajoznawcze po woj.

wileńskim, nowogródzkim i biało-

stockim,

Komisja  Wiycieczkowa  Kurato-
rium Okr. Szk. Wil. w Wilnie orga-
nizuje wycieczki:

1) w czasie od 2 do 18 lipca rb. i

2) w czasie od 3 sierpnia do:
sierpnia rb.

Program zwiedzania obejmuje, go. Urzędnicy są przepracowani, bo

przecież poza emigrantami ruają do,

załatwienia bardzo liczne sprawy z

tytułu stosunków handlowych pasz- |

portowych i innych. Skargi emigran; tów, napływające cożziennie wpo- |
m TE= >

LIKWIDACJA PSÓW NA PRZEŁĘCZY Ś-GO BERNARDA.
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„Wilno, Narocz, Troki, Druskieniki,

ibywać się będzie głównie koleją a
!poza tym autobusem,
'końmi, Piesze przemarsze nie prze-
| widziane,

Grodno, Augustów, Suwałki. Wigry,
Nowogródek, a następnie „szlakiem
miickiewiczowskim' — Czombrėw,
Worończa,  Tuhanowicze,  Horo-
dyszcze do Świtezi:

Punikt zborny wycieczki w Wil-
nie, Szkolne Schronisko Wyciecz-
kowe, ul. Królewska, ogród Pober-
nardyński, zakończenie wycieczki
nałd jeziorem Świteź.

Przejazd w czasie wycieczki od-

statkiem i

Kioszta utrzymania, moclegów i

staci silosów listów niety.ko nie mo-!

nie, ale personel biuci nie jest w
możności nawet ich przeczytania.
Krzywdy  Чохпамале są zaś tak |
różnorodne i tak dakucziiwe, a jak

prestige państwa polskieśn. że po-!

wają bezpłatnie. Taki skrzywdzony.

16!

ocne trybunał
Warszawa jest

półtoramilionowem,
ibardziej, i...
|

miastem prawie
rośnie coraz

amerylkanizuje się w
szybliem tempie. Stolica nasza ma
— 0 czem wie niewiele „osób —
„także sądy nocne: prawdziwy po-
strach na awanturników i miłośni-
"ków alkoholu.

„nia zdobyły już one scbie nawet spe
,cjalną mazwę.. „Pijanych sądów*,
‚а to dlatego, że większość. „klijen-
jteli” stanowią goście mniej lub wię
«cej „podgazowani”. :

Bardzo ciekawie. wygląda ten
doraźny.wymiar: nocnej sprawiedli-
;wości w imterpretacji  felietonisty
_„Kurjera Polskiego“.

Referent starostwa, spełniający
odpowiedzialną funkcję sędziego ad
-ministracyjnego, wolałby*zapewne
być w łóżku (nic dziwnego, jest 3-a
w nocy), to też nie można się spo-
dziewać po nim zbyt wielkiej wyro-
zumiałości...
W długim korytarzu starościń-

skiego gmachu siedzi 7 czy 8 osób
oczekujących  wylmiaru sprawiedli-
wości.

Otwierają się drzwi sali sądowej
i policjant wyprowadza jakiegoś pi-
janego draba.
— Trzy dni „bezwzględniaka” za

takie głupstwo — skarży się skaza-
ny. — W dzień tobym nawet 10 zło-
tych grzywny nie dostał,..

pełnił delikwent, gdyż
szybko wyprowadza go wgłąb bu-
dynku.

Wchodzę na salę
Nastrój w niczem nie przypomi-

na sali sądowej. Sędzia urzęduje
przy biurku, jak zwykły urzędnik
załatwiający interesantów. Nie wy-
daje się tutaj wyroków „w Imieniu
Rzeczypospolitej”, tutaj orzeka się
jedynie kary administracyjne.

Wihodzi następny oskarżony w |
towarzystwie: policjagita. Jest to do-
rożkarz, który powoził w stanie nie-
trzeźwym. /
— Usnął na koźle i o mało do-

rożki pod tramwaj nie wpakował,—
zeznaje policjant,
— Był pan pijany?—pyta sędzia.
— Nic podobnego, nigdy się nie

upijam proszę pana starosty. ;
— Kiedy pan pił ostatni raz?
— Ostatni raz- — dziwi się de
A> — wcale nie piłem ostatni
raz! o
— Niech pan chuchnie! Czuć

wódkę zidaleka. !

Wycieczki krajoznawcze
w okresie wakacyj szkolnych, organizowane
przez Komisję Wycieczkową K. 0. Szk. Wil.

! 2 Wycieczka nad morze,
Uczestnicy(czki) wycieczki zwie

dzą Wilno, Warszawę, Płock, To-
ruń, Tczew, Gdynię i Gdańsk, Prze-
jazdy z Warszawy kilo Płocka, a na
stępnie z Tczewa do Gdyni odbędą
'się statkiem a inne trasy koleją.
Termin wycieczki od 2 do 10 lipca
rb. (8 dni). Koszta obejmujące prze-
jjazdy kolejowe, statkiem. noclegi,
wyżywienia i koszta zwiedzania wy-
noszą od osoby 55 zł. (pięćdziesiąt
|pięć zł.). :

3, Wycieczką naokoło Polski,

Uiczestnicy(cziki) zwiedzą: Wil-
no, Lwów, Kraków, Zakopane, Ka-
towice, Poznań: Toruń, Gdańsk,
Gdynię, Łódź i Wlarszawę. Przejazd
koleją w wagonach Il-giej klasy.

Termin wycieczki wod 17 do 31

przejazd koleją II kl, wyżywienie,
noclegi i zwiedzanie wynosi od 0so-
by 100 zł. (sto zł.),

Wycieczki przeznaczone są wy-
łącznie dla nauczycielstwa,

Osoby, które chcą wziąć udziai |
*

Przez krótki okres swego istnie-|

ie mogę się dowieldzieć, co po-,
policjant

lipca rb. (15 dni). Koszt obejmujący

 

 zwiedzania wynoszą — 40 zł., koszt;w wycieczce powinny przesłać, w
'przejazdu z Wilna po przez wymie- terminie od 15 czerwca rb. zgłosze-
nione miejscowości do Świtezi — 2) nie bezpośrednio do Komisji Wy-.

"zł. oraz wjpisowe 10 zł. na ogólne;cieczkiowej K. O. S. w Wilnie,
"koszta organizacyjne. Ogólny koszt) Wolana 10 (tel. 20-93), oraz wpła-|
wycieczki — 70 zł. cić 20 zł. (dwadzieścia zł.) „jako

Wpisowe należy wpłacać za po- część opłaty za wycieczkę. Pienią-
šrednictwem P. K. O, na Nr. 700.002,idze należy wpłacać . za pośrednic

Wycieczkiowej | twem P. K O. Nr. 700.002, konto

 

A
!

k Komisi

k.0. SW. З - „Komisji Wycieczkowej K. O: SAW.
| Zgłoszenia wraz z dowodem | Dowód wipłacenia pieniędzy dasą-

(odcinek P. czyć do zgłosznia. Pozostałą należ-"wpłacania wpisowego = : я :
A = ność trzeba będzie wpłacić w pierwЗО "pr: а6 be red- į : : :

Ёіо %‹1 ЁЁЁЬКЁЁ@Ь…ЁЁОЁЁ„ЩШ dniu wycieczki, Koszta wy-
Szk. Wil. w Wilnie ul. Wolana 10,.cieczki obejmują przejazd do Wilna
"w teminie! do 15 czerwca rb, po przez wszystkie wymienione
| Uczestnicy(czki) mauczyciele(Iki) aOgi e nu getą“

= a. > przy przejazdach do Wilna i w po aПНЕ MSI
śnieżnych przełęczacn "wrotnej drodze korzystają ze Ais ooo ro.

one zlikwidowane, żek w wysokošci 75 proc, ZŁÓŻ OFIARĘ NA F, O. N.

    

Alp, uległy zwyrodnieniu rasowemu,  

Užkiananas: > i SS z kannaa
Słynne psy St. Bernardy, ratu'ące SOS) na

staną

uk|

`са} zrełerować sprawę ministrowi.

   

  

 

   

  

  

      

    

   

  

  

  

   

    

  

  

  

  

   

   

     

   

    

 

   

  

     

     

  

  

  

 

   

  

   
    

 

   

  

  

   

 

  

  

  

   
  
  

 

    

  

   

y w Warszawi
— Musi być czuć, bo piłem jak4

godzinę temu, Ale wcale nie ostatić
raz.
— Picie alkoholu podczas pro“

wadzenia pojazdów jest zabroniosć|
ciświadcza sędzia. Odbieram panu
prawo jazdy na przeciąg 7 dni. Możć
pan odwołać się od tego orzeczeni“
do sądu, ale jak tam wyjdzie na jaw |
że był pan już karany, albo coś *|
tym rodzaju, to kara może być st
rowsża. Następna sprawa!

I przed stołem sędziowskim de
filuje długi szereg szoferów, doroż:
karzy. pijaków. 3

Jakieś podchmielone towarzystw!
|awanturowało się na ulicy i wybija?
io szybki w kioskach z papierosam"
— Do czego to podobne, żebyW

stolicy wielkiego miucarsiwa papie
rosów: w nocy dostać nie było moż”
na! To jest skandal. Wszystko poza:
mykane... Ч

Malkotenci otrzymują po 3 dat
aresztu z zamianą na 50 zi. grzywny”

X
Zbliża się godzina

Ławka w korytarzu
jSęłdzia zrzemnął się. Na ulicy jes
jjasny dzień. Kiominy miejskich ka
mienic złocą się już blaskami wscho.
dzącego słońca. Po bruku ulicy, szu|
miąc strumieniami rozpryskiwanė
wody przejechała magistracka pole”
waczka zmywając z miasta nalot
nocnego życia.

ZZ)
Sprawie emerytur |
Sprawa emerytur nie została

lieszcze niestety rozwiązana. Nawet
„nie! wszystkie okoliczności z nia
„związane zostały, oświetlone wszech
stronnie. 3

Nie bez znaczenia jest cglosze“
„nie materiałów, jak w rzeczywisto”
ści wyglądają kwoty, wypłacane po
|szczególnym osobom z tytułu eme-
rytur, i czy wyposażenie w barczo
wysokie emerytury przy _ jedno”.
czesnych innych wzrostach docho“
dów tychże osób nie: koliduje 2 do“
brymi obyczajami i naszym polože:
niem gospodarczym. į

Podajemy poniżej  gprawdzonć.
materiały dotyczące kategorii naj+
wyższych: emerytur.

Ogółem mamy 42 emerytów po.
bierających ponad 1000 zł. iniesięcz
nie emerytury. Są wśród nich za” |
rówmo emieryci wojskowi jak i cy“
wilni.. Z: tych 42-ch, 39 znajduje sie ||
na terenie Izby Skarbowej Warsz»|

piąta

 
3-ch ma terenie lzby Skarbowej
lwowskiej. Ś

Oto lista niektórych emerytów:
Janusz Jędrzejewicz, autor no”

wej ustawy uposażeniowej pobiera
2910 zł. emer. Wacław Jędrzejewicz
pobiera 1640 zł. emerytury i ma po-
sadę w wydawnictwie: książek szkol
nych. Zaznaczyć należy, że przeno-
simy! tej instytucji ze Lwowa do

arszawy: i z powrotem, kosztowa
ły Skarb Państwa około pół milio-
na zł Jędrzej Moraczewski pobiera |
1001 zł. i 4 gr. emer., A, Prystor plo-
biera 1174 zł. i 94 gr. emer., Kazi-
mierz Pieracki pobiera 1020 zł, i 90
gr. emer., Zawadzki b. min. skarbu
pobiera 1340 zł. emer., ks, Br. Żon-

i golowicz 'wicemin. oświaty pobiera
,1500 zł, Czesław Michałowski. b.
"min. sprawiedliwości 1500 zł, į jest
pisarzem hipotecznym w  Warsza-
|wie, Piotr Parylewicz pobiera 1001
zł. emer., przytem dostał 15.000 zł.
jodprawy, obecnie pracuje u p. Mi-
„chałowsikiego. Butkiewicz, b. min.
kolei płobiera 1400 zł, i jest dyrek-
torem elektrowni miejskiej w War- |
„szawie z pensją akoło 6000 zł. mies.,
igen. Osiński pobiera 1500 zł, gen.
Hubicki pobiera 2000 zł. Stanisław
Patek pobiera 1500 zł.,  Krzysztot
Siedlecki pobiera 1050 zł, Artur
Śliwiński pobiera 1100 zł., Kazimierz
Świtalski pobiera 1250 zł, płk.
Adam Koc pobiera 1500 zł.

——

0 liceum białoruskie
w Wilnie

Państwowe gimnazjum im. Sło-
wackiego w Wilnie posialda filię bia-
łoruską.

Wskutek obecnej reformy szkol-
nictwa skasowano starsze klasy,
ale na ich miejsce nie stworzono li-
ceum, `

Delegacja rodziców młodzieży,
uczęszczającgi do tego gimnazjum
czyni u władz starania o otwarcie
w Wilnie także i liceum białorus-
kiego. :

W dniu 8 bm. delegacja przyby-
ła do Mimisterstwa Oświaty. zosta-
ła przyjęta przez wizytatora okr.
szkolnego wileńskiego, który obie-

 
|

1

ё



  

 

 

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
— Pogoda słoneczna. W dzielnicach za

chodnich i południowych skłonność do

burz. Upalnie. Umiarkowane wiatry z pe-

wschodu. e

Z MIASTA.,
— Pokaz ratownictwa ogólnego i

przeciwgazowego urządza Drużyna ;
rat.-san. Koła Mł, PCK Nr. 2 w,
Wilnie dziś (w sobotę

 

łudnio -

12.VI) od,
godz. 19 i pół do 20 i pół na boisku
przy Zakładzie „Domu Serca Jezu-|
sowego“ — ul. Dobrej Rady 22;.
podczas pokazu przygrywać będzie |
orkiestra Szkoły Rzemiósł XX Sa-
lezjanów.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Mariańska Akademi-

czek U. S. B. w Wilnie. W niedzielę
dn. 13 (bm. o godz. 9 iadbędzie się w
Domu Sodalic. (Zamkowa 8) Msza
św. ze wsipólną komunją św. po
czym zebranie z referatem sod. H.
Hryniewiczówny na temat dobroci.
— Sodalicja (Mariańska Akade-

mików U. S. B. powiadamia, iż dnia
13 bm. (w niedzielę) o godz. 8-ej od-
będzie się w lkagilicy sod. Msza św.
iikom. św. po czym o głodz. 9-tej w
lokali własnym (Wielka 64) zebra-
nie ogólne.

Na porządku dziennym: Sprawoz
klanie ze Zjazdu Maryjnego w Gdań-
sku — sod. Gajlewicz Jan. Rozdział
pracy na wakacje.

Obecność członków  obowiązko-
we. Goście mile widziani.
— Akademickie Koło Misyjne

U. S. B. powiadamia: iż w niedzielę
dn. 13 bm. o godz. 8-ej odbędzie się

Msza św. i kom. św. w intencjach
Misyjnych, po czym zebranie z refe-
ratem ks. dr. Kazimierza Kuchar-
skiego T. J. p. t. „25-cio lecie Misii
Roldezyjokiej.

Obecnošė cztonikėw konieczna,

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Klasztor OO.

Karmelitów bosych przy Ostrej Bra-
mie i 24 Oddział Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo przy parafii
Ostrobramskiej składa niniejszym
nejserdeczniejsze podziękowanie J.
Magnificencji J. W. P. Rektorowi
U.S.B. W. Staniewiczowi za łaska-
we wypożyczenie i bezpłatne oświet
lenie sali. Chórowi „„Alkkord* pod
dyrekcją p. prof. Arcimowicza. oraz
wszystkim obecnym za łaskawy u-
dział w koncercie na rzecz bied-
nych parafii Ostrobramiskiej w dniu
6 czerwca br. w sali Śniadeckich
U. S. B.

WYPADKI
— śmiertelny upadek z drabiny, Pod-

czas pracy przy składach intendentury przy

ul. Legionowej, spadł z drabiny robotnik

Michał Małecki, lat 42. odnosząc b. ciężkie

obrażenia głowy oraz złamanie ręki i nogi.

Małecki w drodze do szpitala zmarł,(h)

— Zatrucie się. W dn. 10 bm. do szpi

tala św. Jakuba przywieziono St. Budrewi-

cza, malarza pokojowego, z objawami za-

trucia się esencją octową. Budrewicz targ

nął się na życie na tle nieporozumień mał

żeńskich.

kową i jej 14-letniego syna Romualda, po-

jparzonych wskutek powstałego pożaru i

odwiozło ich do szpitala św. Jakuba. Usta-

lono, że Żyżkowa śpiąc przewróciła stoją-

cą lampę naftową, wskutek czego zapaliła

Isię pościel i odzież na śpiących.

Komunikacja
autobusowa

Od dnia 12.VI br. obowiązywać

będzie na linii 4-ej następujący roz- goście mile widizani:

Z ŻYCIA STOWAKZYSZEŃ:

— Ogólne zebranie sprawozdaw- |

cze Wileńskiego Komitetu do zwal-
czania raka odbędzie się dnia 14

bm. o godz. 19-ej w małej sali kon-

ferencyjnej Urzędu Wlojewódzkiego,
ul. Magdalemy 2 z następującym po-

rządkiem dziennym: 1) Odczytanie

protokułu z poprzedniego Walnego

Żebrania. 2) Sprawozdanie za rok

1936 z działalności Komitetu i Za-
kładu Badawczo-Leczniczego. 3)
Sprawozdanie finansowe za rok

budżetowy 1936/37. A

nie Komisji Rewizyjnej. 5) Zatwier-

dzenie preliminarza budżetowego

na rok 1938/39. 6) Wolne wnioski.

— Związek Prop. Turystycznej

urządza 'w nadchodzącą niedzielę

dwie wycieczki.
Jedna z nich pod hasłem „Wilnia-

nie pioznajcie Wilno!“ zwiedzi palac

reprezentacyjny przy pl. Napoleona
Zbiórka o godz. 12 w ogródku przed
Bazyliką.

Druga wycieczka wyruszy z te-

śoż 6 o godz. 15.30 na wido-

wisko _ batalistyczne „Kościuszko
Racławicami”. |
— Wycieczka nad Narocz, W

niedzielę 13 Ibm. kolejna niedzielna

i mad Narocz. IWycieczka

wiyruszy o godz. 6 rano z pl. Orzesz

kowej. Powrót przewiduje się O

godz. 10-ej wieczorem. Informacje

zapisy w Związku Propagandy Tu-

rystycznej (Mickiewicza 32, tel.

21-20). Koszt przejazdu w obie stro-

ny 9 zł. Nad Naroczem wycieczko-

wicze spędzą 10 godzin.

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Zebranie  Chrześcijańskiego

Związku Zawodowego Szewców

Chałupników odbędzie się „ dnia 14

czerwca br.2 | Aires R

sali у opolita!nej Nr.

O naiė. wszystkich członków bez-

względnie konieczna. Na porządku

dziennym sprawy ważne i , bardzo

pilne Stawcie się koledzy jak naj-

liczniej.

OWO ZZE ARPREZ ERZE ZOE

Już są reflektanci na miejsce „Tommaka“
Po zerwaniu układów,prowadzo

nych przez dyrekcję „Arbonu” i za-

powiedzi przyjazdu kiomisji ministe

rialnej uspokoiły się narązie obie

stromy. :

Rozgoryczeni jednak dotychcza-

arezultatami swych zabiegów

robotnicy ciągle noszą ‹ myślą or-

ganizacji ponownego strajku I wdn.

najbliższych ma się odbyć w

je zebranie.A zebrac яzatarte sms

ie“ trzej reflektanci na uru:

Z nowej komunikacji auto-

Pierwszym ret

cownicy „Arbonu
udziałowców. [dawnejowce: a

tej

eflektantem są pra-
wespół z częścią

lzielni sa-
Pertraktacje

4) Sprawozda- |

kład.
W dnie powszednie.

Odjaźdy z Wilna o godz.: 6.50,
17.50, 13.15; 15.30, 16.30, 18.00, 19.30,

i 21.00.
| Odjazd do Jerozolimki o godz.:
1.20, 8.20, 9.30, 13-45, 16.00. 17.00,
18.30, 20.00 i 21.30.

W dnie świąteczne.

Autobusy będą kursowały od

godz. 7-ej do 21-ej co godzinę z

Wilna i od godz. 7.30 do 21.30 co
godzinę z Jerozolimki.

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj i jutro o godz. 8.15

po cenach zniżonych, powtórzenie komedii

„Zabiję ją...

Na niedzielnem popołudniowem przed-

stawieniu, po cenach

dana będzie po raz ostatni współczesna

sztuka „Jutro niedziela”.

— Teatr Miejski na Pohulance. o.

i jutro ogodz.8.15po cenach propagando

«ab „Od wieczora do poranka” z PP:

Ściborową i Ściborem.

— Janina Piaskowska, jedna "2

itniej. aktorek młodego pokolenia,

Noa czasie odnosiła wielkie

sukcesy na scenie wileńskiej, rozpocznie

okresową współpracę w popisowej głównej

roli w wybitnie interesującej sztuce Gar-

ricka „Kobieta, ktėra zabiła”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Baron

' Cygański”. Dziś o godz. 8m. 15-po raz

da ukaże się przepiękna i posiada-

jąca prawdziwe walory muzyczne oporet-

ka Johanna Straussa „Baron Cygański” w

doskonałej obsadzie ról z Marią Nocho-

' wiczówną, Barbarą Halmirską, Kazimie-

rzem _ Dembowskim, Karolem Wyrwicz-

Wichrowskim i B. Folańskim w rolach

głównych B. Folański jest jednocześnie re-

'

 

žyserem tej wspanialej operetki, Balet z

działem M. Martówny podkierownictwem
wedłuśiego. Nowe dekoracje,

ego. Jutro o godz. 8

się Baron Cy-

J. Ciesielsk `
projektu E. Grajewski

m. 15 po raz drugi ukaże
' ;
Ё

dzielni w każdej chwili mogą być sli

nalizowane.

Drugim reflektantem ma jakoby

— Qstrożnie z lampami naltowymi Org. Kobiet. a

podczas snu. Pógotowie Ratunkowe zabra Pa zagajeniu obrad, powitanie

ło z domu przy ul. Hożej Jadwigę Żyżon- zebranych (i  uczczeniu pamięci

propagandowych, !

 W. przepelnionej sali przy ul. Mo-

stowej 1 w dn. 8 bm. odbylo się do-

roczne 'walne zebranie cztonkin Nar.

dwuch zmarłych członkiń dokonano

wyboru przewodniczącej zebrania

p. Komarnickiej. Ta z kolei zapro-

siła do prezydium w charakterze

asesorek p. Karpowiczową, prze-

, wodnicząca koła „Šwitež“ i p. Re-

miszewską — naczelniczkę miejsco-

„wego Kobiecego Sokoła. Sekreta-
„rzowała p. Godlewska.

Gdy odczytano i przyjęto bez

zmian protokół zeszłoroczny, tu-

dzież proponowany porządek dzien-
ny, władze miejscowego Koła z pre-
zeską p. Burhardtową na czele przy
stąpiły Ilo składania sprawozdań.

Z tych ostatnich wynikło, że po-
mimo znacznych trudności, braku
odpowiedniego lokalu i ograniczo-
nych środków pieniężnych: działa|-
ność tej organizacji znacznie rozsze- |
rzyła swój teren i zakres a to dzięki
zaufaniu szerokich kół społeczeń-
stwa i ich niezmiernej ofiarności.

Poza  herbaciarnią, ogródkami

działkowemi i sekcją priopagandową

Wystawa
na ceie Bratniej

Staraniem Bratniej Pomocy U. S.
B. została otwarta w lokalu Ogniska

| (Wielka 24) wystawa obrazów &го-
'na artystów malarzy polskich.

Prace: Augustynowicza, Jagodziń-
skiego, Nartowiskiego, Suchanka, Dy
„bowskiego, Molly Bukowskiej, Wmil
"kowskiego, Zygmuntowicza i wielu

innych.
Wystawa zostaje otwarta w dn.

POZODODE

 

 

  

Rowery Janus,
mocne, lekki

 
Liczne pożary

na wileńszczyźnie

Według |danych statystycznych

 

 mochodowej w . i Е
ią nowejw sprawie stwonzen spół.

ce z XIi XII stulecia. Równocześnie nych, dzid i t.p.

 

Zewsząd rozbrzmiewa ten apel. Chodzi jednak
oto, abyśmy swój los 1-ej klasy 39 Lot. Państw.
nabyli zawczosu w szczęśliwej kolekturze

- AWOLAŃ$
Wilno, Wielka 6. Konto P. K. O. 145461.
Ciągnienie rozpoczyna się 22 czerwca. Zamówienia zomiejsc. załatwiamy odwrotnie.

Doroczne sprawozdawcze zebranie
Koła Wileńskiej: Nar.,Org. Kobiet

 

L-I[-ILzILeIL=]L=]Le]Le]LeiLeiLalLelLe]L=lL=]

ni Michał Girda
Wilno, Zamkowa 20. Tel. 16-28

poleca

Radioodbiorniki; Dux-Radio

Akumulatory

 

Odkopanie dwu najstarszych świątyń
chrześcijańskich w Grodnie

być znany w Wilnie przedsiębiorca

sca inż, Sobecki, trzecim W. grodnie podczas prowadzo-no 8 grobów gosbodrących:"z- jis

zaś — firma zaźramiczna, nych robót (konserwatorskich w o- czątków ery chrześcijańskiej w Pol.

która ma w Polsce swoje przedeta- kolic zamiku położonego w dorze- sce. Ponadto w piwnicach świątyni

ici g m. T. S. jczu Niemna )
wicielstwosai świątynie chrześcijańskie pochodzą- staci waz brąz

 

wielce zasłużyła się sekcja gospo-
darska, która w myśl ślubowania
złożonego pod bursą akademicką w
czasie praktykkowanej tam głodówki
z całym zapałem oddała się sprawie
odżydzenia handlu i umożliwienia
rodakom zdobycia warsztatu pracy.
Wyrób dewocjonalii i inicjatywa w
zakładaniu zrzeszeń i spółdzielni oto
dodatnie salda tego bilansu jej
pracy.

Na zakończenie, po udzielonem
absolutorium Zarządowi i wyborze
nowych członkiń przystąpiono do
ostatniego punktu porządku  dzien-*|
nego t. j. do referatu p. dr. Fekioro-
wicza na temat „Dla czego Obóz
Narodowy nie przystępuje do Org.
Zj. Narodowego?"

W pięknej formie i ze znaną
nam swadą przedstawił prelegent
istniejący stan rzeczy, kreśląc
na tle czasów, które dzisiaj, już jako
historyczne ujmować należy.

Po wyłonionej dość ożywionej
dyskusji, która jedynie utwierdzič
mogła słuchaczy w prawdziwości
słuszności podawanych argumentów
prelegenta, zebranie zostało zamk-
nięte, M. G.

malarska

  

Święto chorych
w Słonimie

SŁONIM. W dn. 10 bm. rozpoczę
ło się w kościele parafialnym dwu-
dniowe święto chorych na które
przybyli chorzy ze szpitali państwo
wego i miejskiego w liczbie około
30 osób oraz z miasta około 20 o-
sób chorych. Uroczyste nabożeństwo
odprawił ks. dziekan Fr. Kafarski, a
4 kkięża spowiadali obłożnie cho-
rych. Obsługę chorych zorganizowa
li członkowie Alkcji Katolickiej.

Uroczystość „Święta chorych” w
Słonimie, od niedawna tu obchodzo
na, zyskuje coraz większe uznanie
w miejscowiytm społeczeństwie.

Skazanie wyrodnego
opiekuna żyda

Sąd Okręgowy w Wilnie skazał
na 5 lat więzienia 55 letniego lzaaka
Oksmana z kolonii Lejpuny gm. Oi-
kienickiej, za zniewolenie umysłowo
chorej Dwejry Fejgelson przebywa-
jącej u wspomnianego pod opieką.
Żona skazanego Oksmana — Mina
za współdziałanie z wyrodnialcem
skazana została na 2 lata więzie-
nia. (h)

# za kotar studio
WYCIECZKA DLA RADIOSŁUCHACZY

DO šWIĄTNIK.
Najbliższa wycieczka dla radiosiucha-

czy uda się w niedzielę do Świątnik. Świąt

  
Pomocy U. S. B.
13.6. r. b. i trwać będzie w ciągu 2
tygodni, codziennie (od godz. 10-ej do
godz. 20-ej. :

Dochód przeznaczony, na cel
Bratniej Pomocy Stukientów U.S.B.
MWistep 50 gr. i 20 gr. Sprzedaż obra
zów odbywa się na miejscu na do-
godnych warunkach i po cenach
propagandowych.

  
|

Indian, Kerdian
e, eleganckie

diosprzet

|ka Józeta Piłsudskiego.

zabieramy własną

są © zaopatrzenie się

[aJ[e] | kapielowe

z

niki były przez 9 lat własnością Marszał-
1

W programie kąpiel w jeziorze Świąt-

miki, spacer łodziami, wycieczka piesza

nad jezioro Ligońskie i przejazd łodziami

na wyspę, lub spacer do skraju zaczyna-

jącej się tutaj Puszczy Rudnickiej, Ponad-

to jest boisko dla gry w koszykówkę i stat-

kówkę oraz skromnie zaopatrzony . w spe-

cjały wiejski bufet, a co najważniejsze

orkiestrę -— możliwe

Uczestnicy proszeni
w piłki, kostiumy

oraz prowiant, mleko itd. do-

staniemy na miejscu,

Udział w wycieczce bezpłatny, kosz:

przejazdu w obie strony zł, 3.50, Wyjazd o

godz. 9-ej i 11-ej z przed lokalu Zw. Pro-

pagandy Turystycznej ul. Mickiewicza 32.

Powrót na godz. 19-tą do Wilna.

Ze względów organizacyjnych  uczest-

nicy proszeni są o wcześniejsze zaopatrze-

nie się w tak zwane miejscówki; można je

otrzymać dzisiajj w sobotę w Rozgłośni

Polskiego Radia, ul. Mickiewicza 22 do

godz. 17.00. Miejscówki na drugą turę o
godz, 11.00-ej będą sprzedawane dopiero

po skompletowaniu wycieczki wyjeżdżają

cej o godz. 9-ej.
PORANNA AUDYCJA ODWOŁANA. |
Rozgłośnia Wileńska komunikuje, że

audycja poranna w sobotę 12 bm. od godz.
6.15 do godz. 8.10 została odwołana z po-

wodu prac konserwacyjnych na lokalnej

stacji nadawczej Posiadacze odbiorników

lampowych mogą odebrać tę audycję na

fali Raszyna.

więc są nawet tańce,

J|POLSCY HARCERZE PRZED JAMBOREE
W wielkiej rodzinie skautowej przyjął

się zwyczaj, że reprezentanci wszystkich

narodów zjeżdżają się mniej więcej co

cztery lata na wielki zlot, zwany „Jam-
boree”, W tym roku Jamboree odbędzie się

w Holandii. Z Polski wyjedzie na zlot 600
harcerzy, najdzielniejszych i najbardziej

wyrobionych. Wybiorą się również harce-

rze-marynarze i lotnicy, tak dobrze znani
w świecie skautowym. Każda Chorągiew 

, ostróg srebr- |

przygotowuje na Zlot coś ciekawegoi

odkopano dwie stare znaleziono cenne wykopaliska w po- godnego widzenia. Mamy nadzieję, że nasi
chłopcy, którzy tak starannie przygotowu-

iedaleko miejsca ją się do reprezentowania Polski nie za-
natrafiono pod brukiem ułożonymwykopalisk odkopano trzy budymki|wiodą pokładanych w nich nadziei.
za czasów króla Batorego nastare dębowe. Znaleziono w nich narzę |

fundamenty starego zamku książąt dzia pracy co świadczy, że były
ruskich. Odkopane świątynie zacho- tam jakieś warsztaty pracy.

Prace wykopaliskowe prowadzą

O przygotowaniach naszego harcer-

stwą do Zlotu w Holandii pragniemy opo-
wiedzieć naszym rodakom z zagranicy.

że pierwszej dekady bieżą- wały się w dość dobrym stanie, aj. › dniu 12 czerwca o godz. 20.00 nada Polskie

zz wWileńszczyźnie za- zwłaszcza jej ściany i posadzka wy- |się w dalszym ciągu pod kierownic- radio audycję pt. „Polscy harcerze przed

notowano 26 pożarów na wsi i mia- łożona pięknymi„porta „majoliko- |twem delegata Państwowego Mu- Jamboree" w opracowaniu Marii Kannów:

steczkach. Ogółem spłonęło 298 bu- wymi. Na ściana ujawniono  mi- |zeum Archeologicznego doktora ny. W. audycji wystąpi „Harcerska czwór-

dynków wartości ponad 500 tysię: sterneznaki heraldyczne. Pod po- |Durczewskiego. (h) „ka“ i 88 Warszawska Harcerska Drużyna

cy zł. (b) |eadzką jednej ze świątyń znalezio- : ||, Lotnieza. A ua

 



Glełda warszawska

z dn. 11, VI, 37.

Dewizy:

Berlin 212.51 211.67

Gdańsk 100.20 99.80

Amsterd. 290.90 291 62

Londyn 26.09 26.16

N. J. czeki 528'|, 529*|,
Paryż 23.54 23.60

Praga 18.41 18.46

Akcje:

Bank Polski 100.75 101.00

Papiery:
3 proc. pož. Inw. 1 emisja 63.63
dz ” „2 „ 6488

5 proc. konwersyjna -- —

5 „ kolejowa — —

6 „ dolarowa 54.00 kupon 21.59

4 „ premj. dolarowa 38.60 —

7 „ stabiliz. 370.00 kupon 27.58

4 „ konsolid. 53.09 53.45

waluty:

Dol, amer. 529 526 i pół
Marki niem. 131.00 12.900

Giełda zbożow 0- towarowa
i Iniarska w Wilnie

z dnia 11. VI. 37.
Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg

{-со wag. st. zał). Ziemiopłody—w ładun
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej
szych ilościach.

W słotych:
Żyto I stand. 696 g/l *) >
Zyto II stand. 670 gi) 230 — MO
Pazenioa I stand. 730 4) 3100 — 31.50
Pezenica II stan. 710 g/l”) 30,25 — 30.75
Jęczmień I stand.

678/673 g/l = z
Jęczmień 1] stand. 649 g/l SEE Z
Jęczmień III stand.

620,5 g/l 20.75 — 21.75
Owies I stand. 468 g/l 23.50 — 2400
Owies II stand. 445 g/l 2250 — 2300
Gryka 610 g/l 27.50 — 2800
Siemię Iniane b. 909/4 I-os
wag. stoo. zał, = —
Lea trzep. stand. Woło-
żyn b. I sk. 216,50 RE
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. | sk. 216.50 — е
Lea trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 — я,
Len trzep staad, Traby b.
1 sk, 216,50 — — —
Len ozesany Horodsiej Ь,
I sk. 303.10 2080.00 — 2120.00
Kądziel Horodaiejska b. |
sk. 216.50 P
Targaniec moczony asor-

tyment 70/30 1100.00 — 1209.00
*) Przy ulgowych taryśaoh, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto ipsue-
nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45
#гозжу taniej w odległościach powyże
200 km.

SUNNIITSTUNA BRT,

Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański

 

HUGO WAST.

Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 12 czerwca 1937 r.

6.15: Pieśń poranna, Gimnastyka, Mu-

zyka z płyt. Dziennik poranny. Muzyka z

płyt. Audycja dla poborowych, Muzyka к
płyt. 11,30: Śpiewajmy piosenki — aud,
11.57: Sygnał czasu i hejnał, 12.03: Dzien-
nik południowy. 12.15: Na listy dzieci ze
wsi odpowie ciocia Hala, 12.25: Gra łódz-
ka orkiestra salonowa. 14.00: Koncert ży-
czeń. 15,00: Skrzydlaci ludzie — felieton.
15.10: Życie ku]turalne miasta i prowincji.
15.15: Chłopcy malowani — sobota Kopi-
stów. 15.45; Wiadomości gospodarcze. 16.00
Audycja słowno-muzyczna w wyk. zespo-

łu dziecięcego. 16.30: Baliady i legendy w

wyk. ork, Adama Hermana, 17.20: Recital

śpiewaczy Gabrieli Filip de Rocha, 17,50;

Osobliwości ziemi zapomnianej przez tu-
rystów — pog. 18.00: Muzyka romantyczna,

18.45:  Wileńskie wiadomości sportowe,

18,50: Wizyta Pana Prezydenta R. P. w
Rumunii — pog. 19.00: Kawalerowie pięk-

nej Idalki — wesoła audycja słowno mu-

zyczna. 19,40: Pogadanka aktualna. 19.50:

Wiadomości sportowe. 20.00: Polscy harce-
rze przed Jamboree, 20.45: Dziennik wie-
czorny. 20.55: Wiadomości rolnicze, 21.05:

Koncert małej ork. P. R. 21,45: Przegląd

wydawnictw — prof, H. Mościcki, 22.00:
Piotr Czajkowski — „Cztery pory roku“,
22.50: Ostatnie wiadomości i komunikaty,
23.00: Kabaret z płyt — prowadzi Karol
Wyrwicz-Wichrowski.

USSA ps EDA RGCZEK REEODEAOOCĘZE |

SZCZEPKO i TONKO
Polskie Kino

Šwiatowid

 

HELIOS|

samochody popular

i luksusowe BUICK

Wyłączna sprzedaż rejonowa 35

Motocykle „Sokół —
WARSZTATY

New-Jork—San Francisko
W rol. gł. Joan Bennet I Fred Mac Murray. Nad progr. Atrakcje i akt.

Niezawodne - ekonomiczne - tanie

WILNO, WILEŃSKA 23. TEL. 1116

PRECYZYJNE TOCZENIE CYLINDRÓW I WAŁÓW.

dwołalnie ostatni dzień

M ARS | yMARIA STUART ) DZIKIE ŚCIEŻKI
Jutra pa

komedii
polskiej „Będzie lepiej”

Wielka epopea miłości i obowiązku na tle życia polskiej
marynarki wojennej

„Rapsodia Bałtyku”
*« -olach głównych wybitni artyści ekranu polskiego:

dzisz, M. Cybulski, J. Marr, i inni.

2 godziny niezapomnianych

wrażeń! Rewelacyjny tlim

M. Bogda, B. Orwid, A. Bro-
Nad program atrakcje

lony zniżone
na wszystkie seanse

balkon 84 gr.
parter od 50 gr.
Liusi———-

ne OPEL Olympia

krajowej produkcji

AUTOTECHNIKA"

Przybory —Akcesoria
REPERACYJNE    Obwieszczenie

Zarządu Miejskiego w Wilnie o uchwaleniu
przez Radę Miejską szczegótowych planów
zabudowania częsci m. Wilna (pl. Kate-
dralnego z przyległymi ulicami i ul. I-ej

Baterii z przylegtymi).

| Na podstawie art. 30 rozporządzenia
Prezydenta Kzeczypospolitej o prawie bu-
dowlanym i zabudowaniu osiedli z dn. 16

Tutego 1928 r. (Dz. U.R.P. Nr. 23 poz. 202)
Zarząd Miejski w Wilnie podaje do pub-
bcznej wiadomości, że sporządzony w myśl
ogfoszenia z dnia 9 kwietnia 1937 r. umiesz
czonego w Nr. 6 „Dziennika Wojewódzkie-
go” w Wilnie z dnia 30 kwietnia 1937 к,
szczegółowy plan zabudowania części mia-

łymi ulicamij oraz ul. I-szej baterii z prey-
legitymi w granicach opisanych w ogłosze-
miu z dnia 9 kwietnia 1937 r. został w dnia

śiądu na okres czterech tygodni od dnia
12 czerwca do dnia 10 lipca 1937 r. w Za-
rządzie Miejskim,

Osoby imteresowane będą mogły prze-
ślądać uchwalony plan zabudowania AQlacu

| Katedralnego w okresie od dn. 12 czerwca
|do dn. 10 lipca 1937 r. w Zarządzie Miej-
„skim w Wilnie, w Biurze Urbanistycznym
|(sala posiedzeń Wydziału Kult i Oświa-
|ty — parter) w godzinach urzędowych, Po
jupływie zaś tęgo okresu, w terminie dal
'szych 2 tygodni t. j. od dnia 12 lipca do
‚ @ша 26 Прса 1937 r. będą mogły zgłaszać
|zarzuty przeciwko tym planom do: Wydzia-

 
| tu Techmcznego Zarządu Miejskiego w Wil;
|nie pokój Nr. 54,

Wilno, dnia 11/VI 1937 r.

(—) DR. MALISZEWSKI
Prezydent Miasta Wilna

ZŁOTO
Przekład autoryzowany z języka hiszpańskiego.

(POWIEŚĆ)

Nie obchodziło go to, że ci biedni
gojowie będą się wyśmiewali z jego
niezgrabnej mowy. Na zewnątrz był
przymilnyi skromny, ale za to w so-
bie dumny, Przyjnzie czas, że się po-
zbędzie uniżenia zewnętrznego i a-
rnystokraci będą się ubiegali o jego
przyjaźń. Żony zaś ich, próżniejsze
od nich i bardziej zazdrosne, będą
zapraszały Milkę.

—Panie, Panie! — pomyślał Za-
chariasz. — lle to trzeba będzie
wówczas wydać na klejnoty! Ale to
nic! Jeżeli się kupi dobrze brylanty
i perły, to pieniądze należycie będą

ywane.

Fryzjerowi, który go poidgolił i
pomógł mu ubrać się, podarowal
chałat.
— Przyda ci się, jak będziesz

szedł do bożnicy, Samuelu.

— Tak, tak. Włożę na Jom Ki-
pur, — odrzekł Samuel, myśląc so-
bie w duchu, że dostanie za to dwa
pesy od innego Żyda na tejże ulicy.

Pobiegł mały Zachariasz na Plac
Majowy, nie daleko dd Hotelu Naro-
dowego. Rzucił okiem na szereg po-
wozów stojących tam i wybrał ten,
który mu się wydał najlepszy, by
mógł nim jechać bankier.

— Nie wypada iść piechotą na
przyjęcie tego rodzaju, — powie-

dział Blumen, dotykając mezuzy na
drzwiach i całując palce.

Żona rzuciła przy jego odjeździe:
—Założę się nie wiem o co, że ją

zaproszono.
Zbyteczną byłoby rzeczą mówić

o kogo chodziło. Żiona Maurycego
Kohena miała wstęp wszędzie i po-
trafiła uczynić z potomka Arona o-
sobę wpływową.

Zachariasz uczynił ruch  pogar-
jaliwy, przypominając sobie: że Sara
Żyto obecna małżonka  Mauryceglo
Kohena, była tą, którą wzgardził
przed laty dla pięknych oczu Milki
Mir. Był to błąd, czy rozsądne dzia-
łanie? Bóg raczy wiedzieć,

Jeśli jednak wielka była rywali-
zacja obu bankierów, to znacznie
większa jeszcze obydwu ich połowie
Milki Blumen i Sary Kohen.

Ta zazdrościła tamtej bogactwa.
tamta zaś stosunków. Jeśli majątek

milion, to majątek Blumena wynosił
pięć, Mimo wszystko, tego wieczo-
ru ambitna Milka piła ze smutkiem
herbatę z samowaru sama, gdy: tym-

doli w Adolida,
Światło gazowe pozwoliło roz- poznać twarz ukazującego się wid

ma nowego gościa. Przyglądający

stą Wuina (placu Katedralnego z przyleg:

28 maja 1937 r. uchwalony przez Radę Miej,
ską i będzie wyłożony do publicznego prze

 

im. KS. PILOT
Z prawami gim. państw.

Przyjmuje wpisy uczniów do kl. I, II,
II, oraz za zezwoleniem Kuratorium

do kl. IV. od dnia 1 VI do 15. VI
Początek egzaminów od 17 VI b. r,„i

l
A

Wilno, Ludwisarska 4 tel. 23-08

UK O k UM MUA
PRYWATNE GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE EM

RA SKARGI
Dia dorosłych od lat 18

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

przyrod.)
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Zegarki

 

Letniska

W. jUREWICZ

„ZNĄĆ PANA PO ZEGARKU' — oto dzisiejsze przysłowie

modne precyz. gwarantowane
najlepszych firm poleca

Ad. Mickiewicza 4
Tel. 25-15 w Wilnie

 

Praca poszukiwana
 

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

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

W CZARNYM BORZE letniska do wyna-
jęcia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 pok. na dogodnych
w: ach. Informacje na miejscu Czarny
„Bor, ul. Kolejowad. PONSA 163)
 
się mu z ciekawością nie zdali sobie
na razie sprawy, kto by to mógł być.
Służący! wziął miego kapelusz,
płaszcz i laskę,

Pan domu pośpieszając na powi-
tanie gościa stanął zdumiony.
— Pan... Blumen?
— Do usług...
Maurycy Kohen, jego rywał na

zgromadzeniu w Synagodze, znajdo-
wał się w salonie wraz z żoną. Pod-
biegli oboje, aby podziwiać prze-
mianę przybysza: Zachariasz Blu-
men! Cóż za modny wygląd!

Sara Żyto zwróciła się do niego,
nazywając go imieniem, które prag-
nęłaby schować  jaknajgłębiej w
ziemię,
—Drogi Zabulonie! Cóżeś uczy-

nił ze swą patriarchalną brodą? Cóż
powie na to biedna Milka? A cze-
mu ona nie przyszła? Czemuś nie
wyciągnął ze sobą pięknej Milki?

Zachariasz przelklinał gwiazdę.
pod którą się uroklził. Bąknął parę
wyjaśnień i starał się umknąć od tej
kobiety, która się odzywała do nie-
go na ty, jakby do służącego.
— Czy jest przyjacielem - Sary

Żyto, że tralkituje go tak poufale.
— Tak... nie-... to znaczy, mówiąc 

Kohena można było kalkulować na!

czasem Sara mogła pokazać podej-|
rzaną swoją lkolię w świetle żyran-|

między mami...
Umylkał, aby nie opowiadać, że

Sara Żyto przed dwudziestu laty
była żoną jego brata Dawida. Wnet
zgubił się w tłumie zaproszonych,
witając się z nimi, nie wieldząc jed-
nak do jakiej grupki osób mógłby
się przyłączyć.

Aż w pewnej chwili zbliżył się
jo niego jakiś młodzieniec, o śmiałei
postawie, ciągnąc go obcesowo do
bułetu.

|MLECZARZ SEROWAR z długoletnią
praktyką za granicą poszukuje pracy.

„Oferty: ul. Wileńska 52—16 W. Kozer.

| Mieszkania I pokoje
2 POKOJE { 1 umeblowane przy rodzinie
dowynajęcia. Portowa 19-11. (3)

MIESZKANIE parterowe, suche, słoneczne,
3 pokojowe do wynajęcia oraz 1 pokój z
kuchnią (osobniak), Dowiedzieć się u wła-

„Ścicielki ul. Tomasza Zana 23-b m. 3,

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

POKÓJ umeblowany do wynajęcia na
okres 3 miesięcy. Uniwersytecka 9 m. 15
albo m. 21, 1109

 

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

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

STUDENT U. S$. B. udziela lekcyj ze
wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły

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

ABSOLWENTGimn.Zygmunta Augusta po-
szukuje kondycji na wyjazd na okres а-
cyj letnich za skromne wynagrodzenie. UL.
Sosnowa 14 m. 3 B, P, 1061(5-

 

  

WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze nauczy
ciela na miesiące letnie. Przygotowuję w

zakresie gimnazjum humanist. (język nie-
miecki). Warunki do omówienia. Zgłoszenia
do adm. „Dz. Wil.” sub. „Student U.S.B, z
wieloletnią praktyką”. 14)

| - Kupno i sprzedaż
OKAZYJNE do sprzedani: ‚ @
miński 3X2 młr. Dowiedziećśię ul W.
EK 41,

 

 

 

pralnia „Pod Labędziem“.
ER 110203)

PLAC BUDOWLANY 1000 m.* sprzedam.
Od Mickiewicza 10 minut. Pośrednicy wy-

| kluczeni, Kalwaryjska 53 m, 4 od 18:
| 1103(3)
MIÓD leczniczy kg. 1,60 jedynie w skła-
dzie spożywczo - wódczanym Wł. Czer-
wińskiego, Wileńska 42. (2)

OKOŁO 12 ha gruntu, stawisk, przy szosie
do Niemenczyna, 13 kl. od Wilna sprze-
dam za 4 tys. złotych 2.600 gotówką, 1400
zł. długu Banku Rolnego na 30 lat. ul. To-
masza Zana 23-b — 3,

DOM wraz z placem w m-ku Bieniako-
niach, bligko st. kol, miejsc. letniskowa —
sprzedam. Dowiedzieć się: ul. Szkaplerna
Nr. 73 m. 3 od godz. 4 do 6 pp. 1104

Pomóżmy bliźnim!
 

 

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

| EMERYT za mieszkanie przyjmie admini-
strację domów. .Adres w admin. „Dz, Wil.“
==

 

  

mr — 1777
w pralni. Bernardyński 8 — 12. 1107

— Chodźmy, napijemy się szam-
pana i porozmawiamy o interesach.
Jestem Rogelio, najmłodszy z rodu

| Adalidów. Mam zresztą siostrzycz-
"kę sześcioletnią. -Ja zaś mam lat
| piętnaście, ale znam się na szymś
Iwiecej. Kpią ze mnie, że nie chcę
pracować, Ale iadam im, że
„Ady, (się mapięć milionów, byłobygłu
potą narażać się na niebezpieczeń.
stwo: aby zdobyć szósty.

Zachariasz uczynił swój zwykły
ruch ażeby poldrapać się w głowę ale
poprzestał jedynie ma nieśmiałym
pociągnięciu ręką po szczupłym po-
liczku. :
— A o czym pan wie, mój młody

przyjacielu? :
— Wiem, jak trzeba żyć!.. Pan

pragnie niewątpliwie champagne
sec? Słodki pozostawmy kobietom...
A więc dobrze, Niechże teraz pan
słucha. Chciałbym: ażeby pan został
moim bankierem...

Zachariasz wychylił kielich i za-
pytał przymilnie:

A czy pan rozporządza sam
własnymi dobrami?
— Tymczasem jeszcze nie, ale

skoro stary... Rozumie pan, nikt nie
jest wieczny, i wcześniej czy! później
przyjdzie jego kres. Matka moja już
umarła i po niej każde z rodzeństwa
otrzymało po (dwa miliony. Kiedy
stary nam się zwinie przez ier-
ną pracę, otrzymamy w spadku zno-
wu po pięć czy sześć milionów.
— Boże Talmudu! Mów pan da-

lej, mnie! to bardzo interesuje...
— Przypuśćmy, że nie będzie

więcej aniżeli pięć, czy nawet czte-
ry. Cztery, a dwa, które już posia-
dam, będą stanowiły) sześć... Czy 

MIŁOSIERDZIU naszych czytelników go-
rąco polecamy b. biedną wdowę z 2-giem
uczących się dzieci o dopomożenie wyku-
pienia maszyny do szycia założonej w su-
mie zł, 50 plus procenta, — jest szwaczką
i maszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-
dzona przez Tow. Św. Wincentego A Paulo.
Adres w Admin, „Dziennika Wileńskiego".

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
21 u Kaczyńskiego.

może młody człowiek żyć w Pary-
żu, czy w Londynie i Wiedniu z ren-
ty szešciomilionowej?
— Ależ naturalnie.

żyć!
— A ile wyniesie

dobnej sumy?
— To zależy w co ją pan włoży.

Czy w domy? Czy w majątki ziem-
skie? Czy w hodowlę bydła?
— Ani w domy: ani w posiad-

łości ziemskie, ani w hodowih
dła. Wi brzęczącą monetę! W dobrą
hipotekę! Ojciec mój i bracia są nie-
szczęśliwi. Zabiegają, ażeby! zwięk-
szyć swe kapitały, żyją tylko kup-
nem i sprzekiążą, ulepszaniem swych
majątków: zabudowaniami. Wstają o
świcie i pracują przez cały dzień,
jak-Murzyni.

Zachariasz potwierdził. Rzeczy-
wiście wszyscy. stawiali za przykład
pracowitość Adalidów.

Największą ambicją mego ojca
jest to, ażeby go nazywano pionie-
rem postępu argentyńskiego. Co za
głupota! Niechże pan pije! Proszę
posłuchać! Pan jest > a ja
chrześcijaninem, a jednak więcej
ufam tym, którzy chodzą do Syna-
śogi, aniżeli tym, co uczęszczają do
Katefdry. : 2
— Dziękuję za uznanie,

—Przedstawię panu sprawę. Ża-
den Żyd nie biednieje. A chrzešci-
janie przeciwnie, upadają.
— Tak, to prawda.
— Otóż, chciałbym powierzyć

moje interesy jakiemuś bankowi ży-
dowsikiemu..

Jeszcze jak

renta od po-

(C. d. n.) 
ADMINISTRACJA: Wilno, ul, Mostowa 1, 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 milimefr. przed tekstem i w tekście (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 ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej Dla poszukujących pracy 50%6 zniżki. Administracja zastrzega

Е sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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