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Dn. 17 bm. odbędzie się żałobna Msza św. za spokój duszy
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STANISŁAWA KUBILUSA
odprawiona w kościele św. Kazimierza o godz. 8-ej rano, o czym
zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu *
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Roda Naczelna Zolqzhu Miast
Protest radnych narodowców

(Teletonem ud wiasnego korespoadenta).

WARSZAWA. Dziś odbyło się wym gospodarzem, udziału nie

 

 

 posiedzenie Rady Naczelnej Związ- weźmiemy”.
ku miast polskich pod przewodnic-| Konrad Fiedler, radny m. Byd
twem p. Starzyńskiego. P. Starzyń-| śgoszczy; Wacław Komarnicki,
ski swojem spravgozdaniem о usiło-| radny m, Wilna; Jan Pieracki,
waniach w celu realizacji uchwał. radny m. Lwowa; Józef Mazur,
zjazdu Związku wypełnił niemal ca-| radny m. Grudziądza; Euge-

łe posiedzenie. Dużo mówiono o po*| _ miusz Zarzecki, radny m. Czę-
trzebie pobierania przez miasta do- stochowy.
datku do państw. podatku dochodo-
wego.

Radni narodowcy, którzy należą
do Rady Naczelnej Związku miast,!
wystosowali dn. 14 bm. do Rady pi-
smo następujące:

„Solidaryzując się całkowicie ze

stanowiskiem, zajętym na zjeździe

RYGA. Odbędzie się podobno
wkrótce proces drugiej grupy gene-
rałów sowieckich, usuniętych już
przed kilkoma dniami z zajmowa-

miast przez kolegę naszego, członka nychstanowisk. į :
Rady Naczelnej Związku Miast, Równocześnie z procesem Tu-

chaczewskiego, dokonano licznychadw. Kazimierza Kowalskiego, w

sprawie rządów komisarskich w sa-
morządzie miasta Warszawy — pro-
testujemy przeciw metodom walki

politycznej, stosowanym na zjeździe

"PP zjeździe A mzoe| Tajemniczo również wygląda sy-
cego Związku Miast p. Starzyń | tuacja marsz. Bluechera. W kołach
skiego, w szczególności przeciw nie- moskiewskich twierdzą, że jego sa-|

dopuszczeniu do głosu kol. Kowal- |modzielność na stanowisku prawie,

$ 3 i й że  niezaleznej armii Dalekiego,

AS 3a> SA bieg SPO” | Wischodu już od dawna wydawała

sób os: koacowam R: się podejrzana Stalinowi i Bluecher

właściwe wystąpienie p. Starzyń: |mjął podzielić losy Tuchaczewskie-
skiego i oświadczamy, że w obec- |go. Komisariat dla spraw wewnętrz-|

nych obradach Rady Naczelnej |nych PAY: już Ro
; ; |  przewodnie- |CZasu oskarżenie popierając -

Zwiazka-Minst e was mą zdradę faktem wykrycia na te-
twem p. Starzyńskiego w lokalu,e". в renie armii Dalekiego Wschodu sze-

którego p. Starzyński jest chwilo-|roko rozgałęzionej organizacji szpie-

POREW Cnoi

Zbyteczne alarmy o słabości Ojca Św.
Z Miasta Watykańskiego donosi nadto lekarz przyboczny stale czu-

Kat. Ag. Prasowa: Wyjątkowe upa-| wa nad zdrowiem Papieża, gotów w

ły w Castelgandolio czynią pobyt, każdej chwili interweniować, gdyby

bardzo uciążliwym,to taż Ojciec św.,|konieczne było ograniczyć codzien-

który codzień udziela audiencyj i ne zajęcia Ojca św. Ż
przemawia nieraz w trzech języ- Tymczasem Papież przyjmuje ty-

kach, czuje się nieco więcej zmęczo| sięce osób różnej narodowości, prze-

ny. Wi kołach nie stykającychsię | mawia do nich, odbywa liczne kon-

bezpośrednio z Watykanem wywo-| ferencje a dla odpoczynku urządza

łuje to pewne zaniepokojenie. - | przejażdżki samochodowe na tere-

Nie jest to jednak uzasadnione, nie willi w Castelgandolfo i krótkie

albowiem nic się nie zdarzyło, coby|przechadzki piesze,

mogło budzić jakiekolwiek obawy, a

Lekarze krakowscy przyłączają Się
do uchwał! warszawskich

Zdumienie i oburzenie wywołało Lekarzy Klinicznych Okr. Krak.

w Krakowie wypowiedzenie się de-, Zw. Lekarzy, na którym wbrew sta-

legatów Okręgu krak. Związku Le- nowisku zarządu Okręgu, zapadła

karzy na zjeździe w Warszawie prze, 125 głosami pzeciw 91 uchwała

ciw zaprowadzeniu w tej organiza- zmiany statutu sekcji,idąca w tym

cji paragrafu aryjskiego. kierunku, że członkiem sekcji może

W piątek wieczorem w Tow. Le-|być jedynie lekarz-chrześcijanin.

karskim odbyło się zebranie Sekcji|

Pożar przedmieścia Dęblina
LUBLIN 15.6. Z Dęblina donoszą: mieszkalne i 50 innych objektów.

Wczoraj spłonęła część osady Irena, Przeszło 100 rodzin znalazło się bez
stanowiącej przedmieścię, Dęblina. dachu nad głową. Straty sięgają

Pastwą płomieni padło 33 domy|ówierć miliona zł.

aresztowań w szeregach korpusu
oficerskiego. Przece wszystkim wy-
łapywano przyjaciół i zwolenników
rozstrzelanego marszałka. Niektórzy
z nich będą zesłani na wyspy Soło-
wieckie, inni zaś staną przed sądem.

iciwiko wyłączeniu powództwa
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Rozprawa o zabójstwo posterunkowego Kędziory w Brześciu
BRZEŚĆ n/B. 15.6. W dniu dzi- wilnego, jak i małoletności oskar- z tyłu i uderzył go nożem w plecy,

siejszym rozpoczęła się w Sądzie żonego, i prosi o wezwanie biegłe- zadając ciężką gięboką ranę, Która
Okręgowym, wydział zamiejscowy,
w Brześciu n/B. rozprawa
przeciwko (Welwelowi Szczerbow-
skiemu lat
morderstwo starszego posterunko-
wego służby śledczej śp. Stefana
Kędziory z art. 225 par. 1 K. K.
Kąmplet sądowy stanowią: prezes
Sądu Olkręgowego sędzia Falkowski rodził się 25 lutego 1919

i wniosek obrony postanowiłsędziowie  Januszkowskioraz

go lekarza, któryby ustalił wiek
sądowa oskarżonego oraz 0 przeprowadze-

nie rozeznania. Prokurator Gozdzik
18-tu, oskarżonemu o wypowiada się przeciw powoływa-

niu lekarza biegłego, gdyż wiek o-
skarżonego według zgodnych
znnań oskarżonego i rodziców usta-
lony jest na lat 18, tj. oskarżony u-

r. Sąd
odrzu-

Umiński. Bronią oskarżonego adw. cić, zaś Bronisławę Kędziorową u-
Rozental z Warszawy i Rapaport z
Brześcia. Oskarża prokurator Gor-
dzik. Powództwo cywilne z ramie-
nia wdowy Kędziorowej wnosi ad-
wokat Kowalski. Wstęp na salę są-

muje
rozpoczęciu rozprawy

Przed miesiącem, koło
między którymi

również wojskowi,
Bluecherą uratował

gowskiej.
stu „szpiegow“,
znajdowali się
rozstrzelano.

| Woroszyłow,' uzyskiijąc' dla niego
akt łaski, Za darowanie rzekomej
winy Stalin zażądał, ażeby Bluecher
przewodniczył w komplecie sędziow
skim, który miał skazać na śmierć
Tuchaczewskiego /i siedmiu wyż-
szych dowódców czerwonej armii.
Bluecher zdecydował się na złoże-
nie tego dowodu wierności Stalino-
wi. Mimo to jego dotychczasowa
samodzielność na terenie Dalekiego
Wschodu będzie prawdopodobnie
znacznie ograniczona.

NOWE MASOWE ARESZTO-
WANIA

PARYŻ. i56. Agencja Havasa
donosi z Moskwy, że według krążą-
cych tam pogłosek, aresztowany
również został zastępca komisarza
ludowego spraw wewnętrznych A-
$ranow oraz Prokofiew, zastępca
komisarza komunikacji. Podobno
również i Michał, brat Łazarza Ka-
ganowicz, zastępca komisarza obro-
ny, został aresztowany. Agencja
Havasa notuje również pogłoskę o
aresztowaniu 20 komunistów nie-
mieckich i 80 węgierskich.

WZMOŻENIE SIŁ CZERWONEJ
ARMII

TOKIO. 15.6. Agencja Demei o-
głasza opinię o ostatnich wydarze-
niach sowieckich, wyrażoną przez
pułk.Hata, b. japońskiego attache
wojskowego w Moskwie i Warsza-
wie, który obecnie zajmuje stanowi-
sko dyrektora biura prasowego mi-
nisterstwa wojny.

Zdaniem płk. Hata rezultatem
masowych egzekucyj oficerów i a-
resztowań wśród wyższych urzędni-
ków będzie wzmocnienie pozycji
Stalina, wzmocnienie armii czerwo-

 

  

|dową ograniczony. Stół prasy zaj-|13 maja br.
25-ciu sprawozdawców. Po przez wywiadowcę Kędziorę

obrońca — о- ćwiartek mięsa nielegalnego uboju
| skanžonego Rozental oponuje prze- i gdy wywiadowca zabierał

cy*| dorożlkę, Szczerbkowiski dopadł go

 

Fala terroru w Sowietach

| kół urzędowych, jakoby rozstrzelani|
| generałowie
|zmyślonym oskarżeniem  dła us;

 

 

znać za powóckę cywilną.

AKT OSKARŻENIA
Alkt oskarżenia zarzuca Welwe-

lowi Szczerbowskiemu, iż w dniu
w chwili odnalezienia

kilku

je na

nej i partii |komunistycznej, które
stają się bardziej jednolite przez wy-
eliminowanie ludzi niepewnych. W
r. 1928 Stalin stosował umiarkowa-
ne metody przy pozbywdniu * się
swych przeciwników: politycznych.
Trockiego zmuszono do wyjazdu za-
granicę, Bucharina, Zinowiewa iKa-|
mieniewa wydalono z partii. Z chwi-
lą, gdy Stalin poczuł się na siłach,
zaczął stosować bardziej surowe
represje. Płk. Hata przewiduje, że,
liczba sympatyków Tuchaczewskie-|
$o, Gamarnika, których Stalin pośle
na śmierć, wyniesie czterdzieści do|
stu osób. Twierdzenia - sowieckich

byli szpiegami, jest,

wiedliwienia surowych represji Sta-|
lina, które zamierzają przez usunię-|
cie niepewnych politycznie ludzi, do;
wzmożenia siły armii czerwonej ij
zwiększenia aktywności partii ko-|
munistycznej. |

MOSKWA. 15.6. Agencja Tase|
donosi: Prezydium Centralnego Ko-,
mitetu WykonawczegoZSRR  zwol-
piło komisarza ludowego handluza- |
granicznego Rozenholca z zmowa”.
nego stanowiska w przewidywaniu

jego na inny posterunek.|nominac,i

ze-;

 

spowodowała śmierć Kędziory. Na-
stępnie ukrywał się przez kilka dni.
Wypadek ten spowodował znane
zaburzenia w Brześciu.

SKŁAMAŁ SĘDZIEMU
ŚLEDCZEMU

Oskarżony Szczerbowski do winy
się przyznaje i przedstawia przebieg
okoliczności, w których dokona,
swego czynu. Prok. Gozdzik i о-
brońcy stawiają oskaiżonemu  sze-
|reg pytań. Z odpowiedzi Szerbow-
skiego wynika, że nie jest on reje-
strowanym  rzeźnikiem, że  rózu-
miał, iż prowadzi potajemnie niele-
śalny handel i karalny ubój, že do
Kędziory stałej złości nie miał. Wie-
dług słów oskarżonego, Szczerbow-
ski chwytając nóż i biegnąc do Kę-
dziory nic nie myślał, bo gdybym
myślał — nie doszłoby do tego“
— stwierdził oskarżony. Dlaczego
zaczął później uciekać nie wie.
Przebywał przez 3 dni bez pożywie-
nia w piwnicy. Chciał się oddać w
ręce policji, ale bał się. Oskarżony
skóńczył dwa oddziały szkoły po-
wszechnej. Zaznaczył, że skłamał
sędziemu śledczemu gdyż chciał się
Bronić. (Oskarżony zeznawał miano
wiciie, że uderzył Kędziorę, gdy ten
ro: al strzelać do jego ojca).

ziś rozumie, że kłamstwo mu
nic nie da, i dlatego mówi prawdę.
Ujawnić nabywców mięsa nielegal-
nego uboju nie chce. Odpowiadając
owwokatowi Kowalskiemu stwier-
dza, że to nic do sprawy nie ma,

WYROK

BRZEŚĆ n/Bugiem 15.6. Sąd O-
kręgowy w Brześciu, po całodzien-

а.| пеши о zabójstwo posterunkowego
nej rozprawie przeciwko  oskaržo-
służby śledczej Stefana Kędziory -—
18-letniemu Welwelowi Szczerbow-
skiemu, wydał wyrok skazujący $0
na karę śmierci, pozbawienia praw
obywatelskich, zasądzenie na rzecz
powódki cywilnej wdowy  Kędzio-
rowej i zł,

W uzasadnieniu wyroku sąd sta-
nął na stanowisku, iż morderstwo
dokonane zostało bez uniesienia i że
oskarżony jest normalnie rozwinię
tym człowiekiem.

Szczęśliwej podróży! :

Chcą osiedlić w Birob.dżanie 100 tys. żydów
Prasa sowiecka podaje, że trzeci

plan 5-cioletni przewiduje osidlenie|
w ciągu najbliższych lat w Birobid-|
żanie (nad granicą Mandżurii) 100
tys. Żydów i doprowadzić w ten spo)
sób ludność tego kraju do 125.000
mieszkańców. Z tej liczby około
6.500 rodzin (30.000 osób) zostanie
zorganizowane w kołchozach. Zo-

staną stworzone warunki, sprzyjają-
ce rozwojowi Birobidżanu, jako na-
rodoweśo terytorium żydowskiego.
Między innymi zostanie urządzony
ta żę Prodi powstanie wydaw
nicbwo oraz akademia muzyczna itd,

Żyć nie umierać, Byle tylko ży-
dzi komuniści z Polski chcieli tam
wyjeżdżać.

Nowe projekty finansowe rządu Bluma
Nadzwyczajne posiedzenie rady ministrów
PARYŻ. 15.6. O godz. 9 rano pod |

przewodnictwem prezydenta Lebru-
na rozpoczęłosięw pałacu Elizej-
skim posiedzenie rady ministrów.
Tematem obrad były projekty finan
sowe przyjęte wczoraj jednogłośnie

Projekty te zostały przedłożone do
podpisu prezydentowi Republiki.

Rząd domagać się będzie od parla-
mentu uchwalenia dekretów, w cza-
sie możliwie najkrótszym, dla za-|
pewnienia wzmocnienia ' finansów ,
państwowych i odparcia atalków |

przeciwko kredytowi publicznemu.
Projekty zostaną złożone. we wczes-
nych godzinach popołudniowych w
prezydium izby deputowanych, Pre-
mier domagać się będzie natychmia-
stowego podjęcia dyskusji. Min. pra-
cy Lebas przygotował trzy dekrety
dotyczące 40-godzinnego tygodnia
pracy dla przemysłu naftowego.
PADKDRAARAACEWOTDZKA ĖS APS DIEMKD

ZŁÓŻ OFIARĘ
NA F. O. N.



  

"pów katolickich, oraz wiele straga-
'nów. Również i w innych miejsco-

*zyskiwanie ich przez pośredników.

kręgu,

"zbliżonych zapatrywaniami do Stron
"nictwa Narodowego,

'wiatu krakowskiego był, jak mówi

"wówczas o forytowaniu żydów. O-

*czała dla kolei kożuchy, czerpiąc z
'tego zyski na utrzymanie, to obecnie
odbywa się to przy pośrednictwie
"żydów.

Doboszyński:zeznaje w dalszym ciągu
Drugi dzień rozprawy przed sądem przysięgłych w Krakowie

Po przerwie w poniedziałek w dal opanowały częściowo P.P.S, szcze- jako akcję przeciwko narodowcom.
szym ciągu swoich zeznań Doboszyń
ski opisuje swoją działalność na po-|
wierzonym mu przez StronnictwoNa |

gólnie związki klasowe.

FRONT LUDOWY
Następnie oskarżony opisuje trud

| Dalej podaje opis trzech zebrań w
| powiecie krakowskim i myślenic-
kim, które odbyły się w okresie Zie

rodowe tefienie. W sprawach organi- ności w utrzymaniu zezwolenia na lonych Świąt, a które potwierdzały
zacyjnych, jak twienazi, napotykał
na trudności, szczególnie zaś jeśli
chodzi o zorganizowanie robotników
budowlanych, którzy  cpuszczając
związki klasowe, masowo przecho-
dzili do kadr Stronnictwa Narodowe
go. Związki klasowe były wówczas
pod wielkim wpływem haseł komu-|
nistycznych, t. zw. „frontu ludowe-|
go“.

założenie narcdowego związku ro-

Mówi, że robotnicy nie należący do
związków klasowych byli szykano-
wani i nie otrzymywali zatrudnienia,
Dalej opowiada, że na terenie woje-
wództwa (wychoazi tygodnik pod
nazwą „Front Ludowy” i że władze

"fakt wzmożenia się agitacji komuni:|
botników budowlanych w Krakowie, stycznej, która opanowała szerokie wnioskowi oskarżonego, motywując
którego w rezultacie ministerstwo koła chiopskie. Oskarżony oświad- |to tym, że nie widzi żadnych pod-
Opieki Społecznej nie zatwierdziło., cza, że obawiał się, iž dojazie do ta|staw w kodeksie postępuwania kar-

"kich konkretnych taktów, jak w Hi-
szpanii i Francji.

- ZAJŚCIA W LISZKACH
Z kolei wyjaśnia zajścia w Lisz-

| kach, twierdząc, że nie były one or-
Szczegółowo opowiada ozatar-| nie uważały za wskazane nakazać ganizowane przez Stronnictwo Naro

gach dzyaiaczy partyjnych z włacza- zmiany nazwy tego wydawnictwa.| dowe, a wywołane przez męty, któ-
mi bezpieczeństwa, przy tymzastrze | Dalej Doboszynski drobiazgowo "re wówczas zrabowały sklep żydow
ga się przeciwko inierpretowaniu je analizuje swe zatargi z wiadzami, ja ski.
go słów, jakoby miał na myśli obra-

pozostaje z szacunikiem i sympatią

kie miał od jesieni 1935 r.: prowa-
"żanie policji, dla większości której dząc akcję dla Stronnictwa Narodo-| pomina oskarżonemu,

|wego na terenie powiatów krakow- tych zajść poprzecinane były. druty

Prokurator w tym miejscu przy-
iż podczas

Następnie prosi trybunał o przej skiego i myślenickiego. Kolejno opi-. telefoniczne, a zajścią byłe połączo-
rzenie 5 reieratów napisanych przez4 suje przebieś zebran, które zostały
niego na zebraniach Stronnictwa dla
zapoznania się z ich treścią i stwier

rozwiązane przez władze. Zdaniem
Doboszyńskiego, postępowanie

ne ze strzelaniną i pogaszeniem świa
tet. Datej. stwierdza Doboszyński, że
po wypadkach w Liszkach opanowa

dzenia, czy zawierają one jakieś zna włacz, o jakim mówi, dotyczyto tyl- 1o go rozgoryczenie, które spowodo-
miona przestępstw. W akcji gospo-
darczej przeciwko żydom kierowano
się metodami legalnymi przez rozda:
wanie ulotek, napisy na murach o
kupowaniu towarów w firmach kato,

ko jego dziatalności,
ności innych stronnictw.

Protesty, jakie wysyłał do władz
wojewódzkich nie odnosiły skutku,

Wszystkie te trudności spowodo

a nie działal-, wało wniesienie protestu do woje-
wództwa.

| Wjeżdżając do Warszawy miał
| zamiar pozostać tam 2 — 3 miesią-
ce, a następnie powrócić do dalszej

lickich, wreszcie przez ustną propa- wały u oskarżonego, świadomość, iż pracy, o ile warunki na to pozwolą.
gandę. Szczególnie akcja ta nasilona |

W Skawinie samej kilkuset czton-
ków Stronnictwa agitowało na jed-
"nym z jarmarków, aby nie kupować
"u żydów. Alkcja ta dała pozytywne
wyniki, bowiem w Skawinie w roku
1935-36 założono kilka nowych skle

wościach akcja ta dała wynik pozy-
tywny. Jako tło tej działalności poi
nosi oskarżony nędzę chłopów i wy-

STOSUNKI KRAKOWSKIE
W dalszym ciągu Doboszyński o-

pisuje swoją akcję na terenie jego o-
przy czym stwierdza, że w

akcji gospodarczej, zmierzającej do
uniknięcia pośredników, grono osób

założyło kasę
bezprocentowego kredytu.

Od listopada 1934 r. do września
1935 r. stosunek władz  administra-
cyjnych i policyjnych na terenie po

oskarżony, poprawny, natomiast sto
sunki na terenie myślenickim pozo-
stawiały wiele do życzenia.

W: czasie pobytu w Myślenicach
informował się u miejscowych dzia:
łaczy o stosunkach, dowiedział się

powiadano mu, że podczas gdy przed
wojną i w pierwszych latach niepod-
legtości miejscowa ludność  dostar-

Nawiązując do oświadczenia wi-
cepremiera inż. Kwiatkowskiego o
podziale na Polskę A. i B., mówi, że
to co widział nie było ani Polską A.
ani B. Uważam za swój obowiązek
o: się do zmiany tych stosun
ów. Alkcja komunistyczno - socjali-

styczna, w pierwszych miesiącach
1936 r. przybrała bardzo na sile. W
Stronnictwie Ludowym zaczęto rzu-
cać hasła © kolektywizacji, chcąc
zrobić z majątków ziemian kolekty-
wy rolne. Żywioły komunistyczne

|
l

 

 

. Najlepsza recepta na upały.

*|cą połewę całej floty hiszpańskiej.

akcji w tych warunkach dalej pro-

jego planów ma terenie gospodar-
czym miał trudności,

Twierdzi, iż wielki przemysł, bę-
dący przeważnie w rękach żydow-
skich, prześladował narodowców, po
pierał natomiast socjalistów, komu-
nistów i związki klasowe.
czasie z powodu sytuacji, jaka w
świadomości Doboszyńskiego zaist-
niała, czuł się on rozdrażniony i zde
nerwcwany.

Przewodniczący prosi o wyjaš-
nienie przez oskarżonego i o poda-
nie faktów co do Froniu Ludowego.
Doboszyński oświadcza, iż zdaniem
jego na polecenie Kominternu: PPS.,
komuniści i Stronnictwo Ludowe, te:
trzy ugrupowania razem ze związ-
kami zawodowymi dążyły do współ-
pracy i tę współpracę realizowały

 

Decydujące waiki o Bilbao
Miasto pod ogniem armat i bomb lotniczych

LONDYN 15.6. Korespondent
Reutera w Saint Jean de Luz dono-
si, iż według opowiadań naocznego
świadka, sytuacja w Bilbao jest o-
kropna, lecz dziś rano miasto trzy-
maio się jeszcze. Przez cały dzień
samoloty powstańcze unoszące się
na niewieukiej wysokcści ostrzeli-
wały ulice i rzucaty bomby, terory-
zując lucność. Ulice miasta wysta-
wione są na bezpośredni ogień ka-
rabinów ręcznych i maszynowych,
ustawionych na wzgórzach Achan-
da na pólnoco-wschód od .miasta.
Ciężkie samoloty bombowe bom-
bardują bez przerwy szosę prowa-

dzącą do Castro Urdiales i Santan-
deru, która w wielu miejscach jest

całkowicie zniszczona. Wskutek
zniszczenia tej drogi masowy od-
wrót z Bilbao do Santanaeru będzie

ogromnie utrudniony.
RZYM 15.6. Dzienniki w obszer-

nych ikorespondencjach informują o
przebiegu operacyj wojennych na
ironcie pod Bilbao, zwracając szcze-
gólną uwagę na akcję mieszanej bry
śady „Czarnych strzał”, która zmie-
rza do odcięcia Bilbao od morza.
Korespondent „Giornale dltalia' z
Derio zapowiada, iż upadku Bilbao
należy spodziewać się w ciągu 24
godzin. Ponadto korespondent zau-
waża, że zdcbycie kraju Basków za-
pewni armii gen. Franco olbrzymie

  

  

   

  

  

  

 

rudy żelaznej, w które to surowca
zaopatrywali się tam dotąd Anglicy.
W. ciejgu ostatnich dwuch dni woj-

; ska powstańcze wzięły 11.000 jeń-
ców. W końcu korespondent pod-
kreśla znaczenie, jakie dla generała
Franco mieć będzie zawladnigcie
bakikiską flotę handlową, wynoszą-   

 

  
  

 

BITWA NA PRZEDMIEŚCIACH
BILBAO

SALAMANKA. 15.6. Radio na-
|| tional ogłosiło o godz. 22 komunikat:
Na froncie bislkajskim wojska pow-
stańcze posuwają się naprzód bar-
dze szylbiko. Sztandary powstańcze
powistwają już nad wieloma domami
w Bilbao. Radio Durango donosi, iż
powstańcze
kolumnę taborową i L oddział
wojsk baskijskich wzięły do niewoli.

W. tym

  

  

  

  
  

 

  

  

  
oddziały zdobyły całą |

   

1 W tym czasie otrzymał wezwanie
“byla przed zakupami świątecznyrai wadzić mie może. Doboszyński mó- | na ćwiczenia wojskowie od 27 kwiet“ °
"Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. wi, że również przy wprowadzeniu. nia do 6 czerwca w Modlinie. | ROZPRAWY

| Wiadomości o krwawych wypad
| kach w kilku miasta polskich wpły-
,nęły na niego deprymująco, zauwa-
żył bowiem, że wpływ elementów
wywrotowych komunizujących coraz
bardziej wzrasta. `

W. tragicznych wypadkach, roz-
grywających się w Hiszpanii i kilku
innych państwach, widział skutku
działalności Kominternu. W walce

i przeciwko zalewowi komunizmu wi-:
dzi dwa sposoby zwalczania go: pod
niesienie warunków bytu  najszer-
szych mas w Polsce oraz usunięcia
żydów poza obręb Rzeczypospolitej.

O USUNIĘCIE PRASY
ŻYDOWSKIEJ

Następnie Doboszyński prosi try
bunał o usunięcie prasy żydowskiej

cbecnie pod Begona,
które jest przedmieściem  Biibao.
Wydaje się, że miasto w najbliż-
szych godzinach zostanie zdobyte.
Radiostacja potwierdza, że wielu
przywódców baskijskich uciekło sa-
molotem zagranicę, m. in. radca
Ladra.

SENSACYJNE SZCZEGÓŁY PRZE-
MYTU BRONI Z FRANCJI

DO HISZPANII
PARYŻ. 15.6. „Petit Parisien“

ogłasza szczegóły: działalności nie-
zwykle rozbudowanej organizacji
przemytu broni z przeznaczeniem
dla Hiszpanii Szczegóły te wyszły

Bitwa trwa

BERLIN 15.6. Niemieckie koła
polityczne oświadczają, że w naj-
"bliższych dniach udaje się do Pary-
ża szef niemieckiego sztabu general-

|mego gen. Beck. Wizyta ta mieć bę-

dzie charakter prywatny, Podczas

Von Neurath
LONDYN 15.6. Foreign Office

'podaje do wiadomości, że minister

 
| zapasy surowców, zwłaszcza węglai spraw zagranicznych Rzeszy von brytyjskiego.

        

| Kronika telegraficzna
— W pow. wołkowyskim w ostatnich

czasach wybuchło kilkanaście pożarów leś.
nych. Największy pożar wybuchł wczoraj
w puszczy św.siockiej w obszarze, należą-
cym do spadkobierców gen. Tyszkiewicza.

— W nadleśnictwie Żołędowo, w pow.
bydgoskim wybuchł pożar lasu, który objąi
4 klm. Pożar udało się zlokalizować,

— W Poznaniu nieznani sprawcy za-
mordowali 50-letnią właścicielkę mieszka-
nia Ertel i jej służącą Figlarz.

— W Wiłkomierzu na Litwie powstał
pożar, który objął dwa klasztory, synagogę

|i 8 większych domów. Kilka osób doznało
ciężkich poparzeń.

— Na linii Wiodoń = Paryž wykoleii

 

Wizyta niemiecka w Paryżu

z sali rozpraw, gdyż chce mówić, jak
się wyraził, w swoim gronie, między

"Folalkami, a uważa, że te rzeczy nie
nadają się do wawnienia nie Pola-
kom.

Po naradzie trybunał odmówił

(niego dla wyiaania podobnego zarzą-
dzenia:

Obrońca  Stypułkowski popiera
wniosek oskarżonego, ttumacząc, że
joskarżony chce poruszyć pewne mo
menty, które nie nadają się do postę
powania jawmnego, prosi za tym o za-
rządzenie tajności rozprawy.

| Na zapytanie przewodniczącego,
czy zeznania osk. Voboszyńskiego bę
dą miały związek z jego wyprawą
na Myślenice, — oskarżony oapowia
са twikrdząco, wcbec czego trybu-
nai zarządził "przerwę, po której
przewodniczący 'oznajmił, że decy
zja w sprawie wniosku ogłoszona zo

tym roku odbyło się pod wpływem
Ikomunistyczno - socjalistycznym.
Wobec tego postanawia utworzyć
straż porządkową p. n. drużyn o-
chronnych.

Dalej opowiada, jakie wrażenie
na nim zrobił artykuł, który ukazał
się w „ICK“ pt. „Zagubiliśmy na-
rów”, tym momencie swych ze-
znań Doboszyński coraz więcej się
podnieca, mówi głosem  podniesio:
nym.

Charakteryzuje akcję  komuni-
stów craz przytacza szereg donie
sień o zamierzeniach komunistów,
przeciwko _Stronmictwu  Narodo-
wemu,

Twierdzi dalej, iż przyszedł mo-
ment gdy nie widział możności dzia-
łania legalnego.

PRZYGOTOWANIA DO MARSZU.

Po przerwie przewodniczący za-
pytuje, jak przedstawiały się przy-
gotowania Go najścia na Myślenice,
jaki przebieg miała akcja w samych stanie we wtorek, odraczając zara-

zem rozprawę do wtorku rano.
| Powództwo cywilne, wniesione
swego czasu dolsądu o szkody male,
rialne zostało w poniedziałek przez!
żydów, iktórzy je zgłesili, listownie
wycołane, !

' SĄD ZARZĄDZIŁ TAJNOŚĆ  |

KRAKÓW 15.6. Na wniosek obro
ny sąd postanowił dziś odbyć roz-
prawę przy drzwiach zamkniętych
przez czas skiadania części zeznań
oskarżonego Doboszyńskiego, do-
tyczących motywów, które miały
wywrzeć " zdaniem  oskarżoneśo
wpływ na jego czyn z czerwca 1956
r, a które to zeznania mogą mieć
znaczenie dia jego obrony.

'Tajność rozprawy umotywowana
jest względami na bezpieczeństwo
państwa. Przewodniczący zarządził
opróżnienie sali.

| MOTYWY MYŚLENIC
| Po zeznaniach przy drzwiach
|zamkniętych zeznaje on dalej. Opo-

wiada obszernie 0 przebiegu tak
zwanego święta ludowego, które w

 

na jaw w czasie śledztwa, prowa-
dzonego w aferze brukselskiej Mau-
rice Jcuannaud, Według materiału
|zgromaczonego przez redakcję „Pe-
(tt Parisien* i zdobyte przez nią do-
kumenty, Jouannaud miał tak do-
skonale zorganizowaną służbę prze-
mytniczą, że mógł pomimo straży
celnej dostarczyć natychmiast 22
czołgi, 50 tys. karabinów rosyjskich,
24 tys, mauzerów, 12 tys. karabi-
nów maszynowych Maxima, 100 tys.
karabinów  najrozmaiszego pocho-
dzenia, 20 tys. ręcznych karabinów
maszynowych oraz 20 samolotów
myśliwskich. :

pobytu swego w Paryżu gen. Beck

będzie miał prawdopodobnie sposob
ność złożyć wizytę szefowi Irancu-
skiego sztabu generalnego gen.

Gamelin.

w Londynie
Neurath przybędzie 23 czerwca do

, Londynu jalko oficjalny gość rządu

się express, przyczym 9 wagonów-wysko-

czylo z szyn. 7 osób odniosło obrażenia,

— We Włoszech został wydany okól-
mik zabraniający używania w wojsku prze-
kleństw.

— W St. Zjednoczonych trwają straj-
ki. 4 tysiące pracowników pryw. stoczni
w Brooklynie porzuciło pracę dla poparcia|

strajkujących już od soboty kilku tysięcy |

towarzyszy. Strajk objął 16 zakładów, za-
trudniejących ogółem 12 tys. robotników.

— Do poważnych

przed zakładami Betlehem Steeż Corp, w
|Johnstown, W czasie wymiany strzałów

padło 7 rannych.

|stycznego zamachu, a

zaburzeń doszło |: 

Mysśienicach itd.
(skarżony odpowiada drobiaz-

$owo.
Przez cały ciąg zeznań przewija

się jeden motyw gtówny: akcja jego
ie miała na celu żadnego anarchi-

jedynie de-
monstrację. Dążył do tego, aby

| akcja jego przewiekła się jak naj-
dłużej, chciał aby na te iakty zwró-
ciła uwagę opinia publiczna, a tym
samym nastąpił zwrot w traktowa-
niu ruchu narodowego, mającego u-
zdrowić stosunki w Holsce, jako ta-
my przeciwko wrotowej akcji
komunizmu i szkddliwej dziatalności
żydów.

Na' pytanie przewodniczącego
wiceprezesa dr. Krupińskiego  opi-
sujeę. sposób formowania t. zw. dru-
żyn ochronnych. Próbne alarmy mia
ły na celu przekonanie się o ich
Sprawności, na kilka dni przed wy-
prawą  myślenicką zrobił alarm
próbny w kilku miejscowościach.

Krytycznego dnia w  Chorowi-
cach stawiło się 70 osób, nie byli u-
zbrojeni, przyszli z rowerami i ple-
cakami. Nie informował ich o wła-
ściwym celu, a mówił jedynie, że
chodzi o rzecz poważną.

Na pytanie, czy na terenie po-
wiatu nowotarskiego nie było jakich
przygotowań do akcji, oskarżony
zeznaje, że nie łudził się nawet co
do możności pozyskania narodow-
ców z nowotarskiego, bowiem bez
zezwolenia przewodniczącego ' tam-
tejszego kota, żaden z  człenków,
jak podkreśla, organizacji zdyscypli-
nowanej, nie poszedłby na to.

W MYŚLENICACH

Dalej opisuje przecięcie drutów
telefonicznych pod Myślenicami i
najście na posterunek P, P.

Na zapytanie: przewodniczącego,
dlaczego zabrał broń, odpowiedział,
że uczynił to dla samoobrony, gdyż
w wypadku gdyby broń zostawił,
policja szybko uzbroiłaby się i nim
wyszliby z Myślenic mogłaby się
przelać krew, gdyż sądzi, że po-
licja strzelałaby.

Z posterunku zabrano karabiny i
rewolwery. O zabraniu pieniędzy
nic nie wie. W tym czasie inna gru-
pa demolowała sklepy żydowskie
do czego dał rozkaz. Jednocześnie
wydał. polecenie podpalenia syna-
$ogi, co miano uskuilecznić przy
pomocy 2 flaszek nalty. Miało to
być ostrzeżenie, że jeśliby jakiś iko-
ściół został znieważony, to aby
wiecziano na kim będą szukali od-
wetu. Nie sądzi, aby to mogło było
wywołać pożar w miasteczku gdyż
dzień był bezwietrzny.

Po ukończeniu akcji na rynku u-
dał się z ludźmi do domu starosty.
Kazał zdemolować mieszkanie i
szukać samego starosty.

KONIEC
Po rozbiciu przez policję oskar=

żony wraz ze swymi towarzyszami
doszedł do Zubrzycy Dolnej i tam
miało miejsce starcie ze strażą gra-
niczną. Po tym został. zupełnie sam.

Następnie Doboszyński opisuje
sam moment ujęcia przez posterun-
kowego Kossowskiego, który zastał
go w lesie w chwili drzemki. Post.
Kossowski był ubrany po cywilne-
mu. To go zdezcrientowało, gdyż nie
przypuszczał, że to może być po-
licjant. Dalej opisuje jak został ra-
niony i stwierdza, że sam rewol-
weru nie wyjął. Rewolwer ten zna-
leziono przy nim 'w pochwie. Na py-
tanie przewodniczącego, zaprzecza
jakoby podczas akcji w Porębie
strzelał, o czem zeznali niektórzy
świadkowie, : a
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„UPRAWNIENIE
DZISIEJSZEJ

RZECZYWISTOŚCI”
„Panowie Malski, Kamiński i iani

s pod znaku „naprawy” — pisze w
„Slowie“ Cat - Mackiewicz o zjeź-

dzie „Młodej Wsi” — zaprosiwszy do
kompanii przedstawicieli Zw. Nau-
czyciel. Polskiegoi wreszcie p. Ponia-
towskiego z p. Dąbrowską, aby nie
było żadnych wątpliwości co do ideo-
wego charakteru, urządzają zjazd i
ogłaszają, że zjazd ten odbywa się

pod protektoratem marsz. Rydza-
Śmigłego, choć charakter zjazdu bę

dzie niewątpliwie odbiegał od dekla-

racji ideowej płk. Koca".
Kilka dni temu, z okazji zjazdu ©

którym pisze p. Mackiewicz, krakow=
ski „Głos Narodu” podał kilka infor"
macji o „Młodej Wsi”. Z informacyj
tych wynika, że,,życiem tej organizacji
kieruje naczelna komórka paru inte-
ligentów, którzy się wychowali w at-

mosferze b. Wyzwolenia, a więc rady-
kalizmu społecznego i religijnego, a
których kierownicy b. BB. odkomen-
derowali do pracy politycznej wśród

młodzieży wiejskiej, Socjalizujące po
glądy na własność, niechęć do kato-

licyzmu, frazeologia radykalna, oto —

* cechy tego typu „przodowników”, któ

rzy ton nadawali i nadają Centralnemu
Zw. Młodej Wsi i jego organom jak

„Siew” i „Przodownik Wiejski”.
Istotnie zestawienie tegowszystkie

$o z deklaracją ideową płk. Koca jest

bardzo charakterystyczne. Zestawie-
nie to mogło by obudzić poważne zdu
mienie-w opinii polskiej, gdyby ta o-
pinia nie przeszła dziesięcioletniej
„szkoły”, w której metodą poglądową
odzwyczajono ją od dziwienia się cze*

mukolwiek,
Wszak bardzo niedawno mieliśmy

jeszcze dziwniejszy zjazd — innego

wprawdzie charakteru, ale o pokrew-

nych celach taktycznych. Byliśmy

świadkami obchodu „armii błękitnej”,

na którym zamiast Komitetu Narodo-
wego oraz wodza tej armii, tigurowa-

li pp. Wielowieyski, Górecki i Sta-
rzyński. Wszędzie, w podobnych wa-|
runkach, każdy by się dziwił, ale w
Polsce zdziwienia większego nikt nie
objawił, każdy bowiem rozumiał o co
w tych manifestacjach „konsolidacyj-
nych” chodzi.
Chodzi o „uprawnienie dzisiejszej

rzeczywistości” jak ozdobnie to okre-
ślają rezolucje ostatniego zjazdu „Za*
rzewia” i o dokonanie konsolidacji na

niezmienionym gruncie tej „rzęczywi-

stości”, |

Dla tego też nie ma racji p. Mackie-

wicz, robiąc zarzut naszym kołom po-

litycznym, że odnoszą się do tych po-
czynań z dużą dozą sceptycyzmu.
Konsolidacja nie może być traktowa-
na w sposób mechaniczny, Musi ona
wynikać z całości stosunków moralno-
politycznych i opierać się na szerokim
zasięgu idei, w imię której ma być do-
konana. Idea ta musi przenikać i po-
ruszać masy, stać się dla nich wyzna-

niem wiary politycznej oraz «ilnym

bodźcem do ofiarnego działania.

Czyż p. Mackiewicz przypuszcza,

że „uprawnienie dzisiejszej rzeczywi -
stości” może kogokolwiek, poza twór-
cami tej rzeczywistości, poruszyć w
sposób pozytywny? Czyż może mieć
jakiekolwiek złudzenia co do zasięgu
tej idei w masachi jej wpływu na
proces scalania opinii polskiej?

Niech się przeto nie dziwi, że ko-
ła polityczne, świadome celu i poczu-
wające się do odpowiedzialności za
losy Ojczyzny, dla których historia
polska nie zaczyna się i nie kończy
na ostatnim dziesięcioleciu, mają
inny pogląd na zagadnienie konsolida
cji społeczeństwa, w szczególności zaś
ną sposoby jej dokonywania.
W Polsce jedyną ideą, która może

doprowadzić do istotnego zjednocze-
nia, jest idea narodowa. Zanim pań-
stwo narodowe dokona pełnej organi-
zacji narodu, konsolidacją społeczeń*
stwa polskiego, podobnie jak i dotych
gras, będzie się odbywać, wyłącznie
w imię tej idei, w szerokich ramach ru
„bu narodowego, ZN

Wybitny dyplomata i historyk,
hrabia Saint - Aulaire, napisał pełne
rzenikliwych uwag studium o Lidze
arodów, o której teraz, śdy rozśry-

wa się dużo wielkiej wagi wydarzeń,
coraz mniej słychać (Saint - Au-
lairė — Genėve contre la paix, wyd.
Plon, Paris, str. 284).
Poznanie Ligi Narodów, ocena jej

działalności i sąd o niej wymagają
iętania o źródłach jej powstania

Liana wpływach, które w
niej decydującą odgrywają rolę.
Saint - Aulaire przypomina, że już
w r. 1917 kongres masonerii krajów
koalicyjnych i neutralnych ułożył i
rozesł rządom projekt statutu
związku, który stał się podstawą
wilsonowskiej Ligi. Powstała więc Li-
ga Narodów jako realizacja projektu
międzynarodówki masońskiej, aby
służyć wszystkim organizacjom mię-

arodowym prócz powszechnych
organizacyj religijnych, w szczegól-
ności prócz Kościoła katolickiego,
gdyż „dogmaty“ o naturalnej dobroci
człowieka (przeciwne nauce kato-
lickiej o grzechu pierworodnym) i o
nieustannym postępie (przeciwny
nauce, że Królestwo Boże nie jest z
tego świata), są podstawami metafi-
zyki, której narzędziem jest Liga Na-
rodów. Sama nazwa instytucji ge-
newskiej jest sprzeczna z jej celem—
zniszczeniem państw i narodów.
Saint - Aulaire wskazuje, że Liga
jest niezwykłego rodzaju stowarzy-
szeniem, gdyż po przed sobą
jako zadanie skłonienie swoich człon-
ków do zbiorowego samobójstwa

Polityce międzynarodowej, "dzie
wszystko jest konkretne i zmienne,
chce Liga narzucić reguły absolutne,
a narzucanie życiu abstrakcyj dopro-
wadza do szaleństw i rzezi, czego
najlepszym przykładem była sprawa
abisyńska, w związku z którą Liga o
mało nie wywołała wojny światowej
z powodu ekspedycji kolonialnej.
Sprawa Abisynii przedstawiła także
jakie niebezpieczeństwa sprowadzać
może „dośgmat" ligowy o „zbiorowym
bezpieczeństwie", Fałszywe jest tak-
że hasło genewskie: demokracja to
pokój, bo kraje, które najbardziej a-
postolsko pojęły demokrację, albo na-
raziły się na rewolucję, albo wywo-
łały krwawe i długie wojny (stając
się przynętą dla sąsiadów przez swe
pacyfistyczne rozbrojenie — Francja
w r. 1914, lub prowokująca demokra-
tyczne „wyprawy krzyżowe” — Fran
cja w r. 1792). Nie jest bynajmniej za-
letą i rzeczywistą reformą „jawność”
dyplomacji genewskiej, gdyż najważ-
niejsze sprawy decydowane są w ta-
jemnicy, zaś na obradach publicz-
nych następuje tylko teatralne san-
cjonowanie  rozstrzygniętych już

kwestji.
Instytucje i biura założone przy

Lidze Narodów, są, jak wykazuje
Saint - Aulaire, także bezużyteczne,
jeśli nie szkodliwe. Międzynarodowe
Biuro Pracy (B.L.T.) przyczepia Lisę
do międzvnarodówki socjalistycznej,
Instytut Współpracy Umysłowej od-
rywa elitę od mas narodowych i pro-
paguje wydawnictwa i systemy nau-
ma w duchu zonaa Biuro
igieny zajmuje się wymyślaniem ta-

kich herezyj fizjologicznych, jak o-
kreślenie ilości kalorii potrzebnej ka-
ždej istocie ludzkiej bez względu na
wiek, rasę, klimat, zawód etc. We-
dług Saint - Aulaire'a takie organi-
zacje jak Czerwony Krzyż lub Mię-
dzynarodowy Trybunał Doradczy
ralniej i joa spełniałyby zadania
poruczone biurom i instytutom Ligi.
Czym jest Liga Narodów? Jedni ją

określają jako „nad - państwo”, inni
jako syndykat państw, przymierze
państw, konfederacię, federacje, 0461
rządów, które ją składają i t. d. Zda-
niem Saint - Aulaire'a jest to perma-
nentna konferencja — formalnie, zaś
w rzeczywistości wykładnik polityki

międzynarodówek wywrotowych:
masońskiej, żydowskiej,  plutokra-
tycznej, komunistycznej. Siłę Ligi Na-
rodów stanowi mistyka inspirowana
przez te międzynarodówki i posiada-
RAIN CEEDEE:TIE TITOAO

Ruch ten, zresztą, oddawna jest i-
deówym i organizacyjnym wyrazem
postępującej, wraz z budzącą się świa
domością polityczną, narodowej kon-
solidacji społeczeństwa.
Kto głębiej i bez uprzedzeń wejrzj

w nasze życie polityczne, ten przyzna
nam rację i zrozumie nasze stanowi -
sko,
Gdyby miał zaś jakie wątpliwości,

niech się zastanowi chwilę nad cha »
rakterem, chociażby paru ostatnich
manifestacji konsolidacyjnych, jakie
pod pieczęcią urzedową odbyły się

„ubtea mają się odbywać wPolgge,

 

 

 

 

jąca szczerych a naiwnych aposto-
łów w Anglii, zaś mniej szczerych i
licznych ale gorących we Francji,
gdzie przydaje się propagandzie wy-
borczej, 6
W. praktyce Liga Narodów sprze-

niewierzyła się całkowicie pięknym
hasłom pokoju i wolności, przez któ-
re z początku zyskała wielu entuzja-
stów nie wiedzących czyim jest ona
narzędziem. Imperium Brytyjskie ma
w Lidze siedem głosów dzięki swoim
dominiom — dlacześo Francja nie ma
więcej głosów:np. Marokka i Tuni -
su? Największe przywileje miały
Niemcy: dopuszczenie do Ligi, choć
wbrew art, 1 nie dawały Niemcy
śwarancji poszanowania zobowiązań
2) natychmiastowe po wejściu do Li-
gi utrzymanie stałego miejsca w Ra-
dzie i 3) milcząca zgoda na enuncja-
cję Stresemana, że Niemcy nie będą
uczestniczyły w wykonaniu art. 16
(sankcje przeciw napastnikowi). Do-
dajmy, że pakt Ligi uświęcił przywi-
lej Stanów Zjednoczonych, uznając
doktrynę Monroć'go, która używając
słów Saint - Aulaire'a, zachowuje
dla St. Zjedn, Am, P. całą środkową
i południową Amerykę jako „teren
zarezerwowany do polowania'',Saint-
Aulaire jest zdania, że Anglia łudzi
się, przypuszczając, iż Liga Narodów
jest dla niej potrzebna. Liga szkodzi
Anglii. Wierząc w Ligę, rozbro:ła się
Anglia i teraz musi gwałtownie się
zbroić, imperializm czerwonej ;mię-
dzynarodówki, raz otwarcie raz u-
krycie popieranej przez Ligę, godzi
przede wszystkim w związek Anglii
z jej dominiami i koloniami, wreszcie
hypnoza ligowa odwróciła Anglię od
jej własnych interesów szcześólnie
na Dalekim Wschodzie, gdzie W. Br"
tanię zastępuje teraz Japonia. Francji
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metafizyka genewska i jej instytucje |
szkodzą nie tak bezpośrednio, jak
Anglii, ale zatruwają politykę "re-
wnętrzną i wprowadzają atmosferę
rozbrojenia moralnego, gdy chodzi o
rzeczywiste interesy Francji, a z dru-
giej strony, gorączki i fanatyzmu,
któreby chciały uczynić Francję
„świeckim ramieniem" kapłanów
wywrotowych międzynarodówek.

Pierwsza wielka kompromitacja Li-
gi Narodów nastąpiła w r. 1920.
Saint - Aulaire, jako naoczny świa-.
dek, stwierdza, że na odbywającej
się wówczas w San - Sebastian Ra-
dzie Ligi panował milczący nakaz
niewspominania o wojnie polsko-bol-
szewickiej, a uczestnicy konferencji
pragnęli, aby się zakończyła jeszcze
przed „nieuniknionym“ zajęciem
Warszawy. Tymczasem artykuły 10,
16 i 17 paktu ligowego zostały wtedy
przez bezczynność Ligi, przez nią sa-
mą naruszone, Sankcje zastosowała
Liga dopiero w r. 1936 przeciw Wło-
chom nie tyle z powodu wyprawy
włoskiej do Abisynii, ile raczej z po-
wodu naruszenia przez rząd Mussoli-
niego procedury ligowej. Inwazja
Persji, zmiażdżenie Gruzji przez So-
wiety, zbombardowanie Korfu przez
Włochów nie wywołały interwencji
Ligi; w tej ostatniej sprawie Liga o-
desłała akty do Rady Ambasadorów,
czyli do starej dyplomacji,
Jak zreformować Ligę Narodów,

albo czym ją zastąpić? Saint - Au-
laire jest takiego zdania o Lidze Na-
rodów, jak Tardieu o Trzeciej Repu-
blice francuskiej: Liga Narodów jest
niemożliwa do naprawienia. Nie
chodzi o żaden problem techniczny, o
statut Ligi, lecz o problem moralny,
o stworzenie w krajach europejskich
opinii publicznej kierującej się inny-
mi dogmatami niż dotychczasowe so-
fizmaty genewskie. Odrodzenie du-
cha narodowego w krajach pokojowo
usposobionych, ewentualne pakty re-
gionalne, wspólny front mocarstw
zagrożonych przez Niemcy i zdolny
je przez to przyciąśnąć do współ-
działania — oto, zdaniem Saint-Au-
laire'a realne środki osiągnięcia ce-
lów, które miała według naiwnych о-
siągnąć Liga Narodów, narzędzie mię
dzynarodówek pragnących wywołać
apostolską wojnę światową w imię
prnowania masońsko - Andnuskiogo

 

Zajścia antyżydowskie
na wsi pod Sarnami

Żydowski „Nasz Przegląd” donosi:
„Do Warszawy. nadeszła wiado -

mość, iż we wsi Mulczyce, śm. Biel-
ska - Wola (35 kilometrów od m. Ra-
fałówka) w pow. sarneńskim wyni-
kły poważne zaburzenia antyżydow-
skie, We wspomnianej wsi mieszka
ogółem ok. 40 rodzin żydowskich. U-
dział w zajściach wzięła większa gru
pa awanturników. Większość rodzin
żydowskich uciekła do Rafałówki.

Delegacja poszkodowanych Żydów
udała się do m. Sarny do tamiejszej
śminy żydowskiej z prośbą o inter-

wencję. W związku z tym prezes tej
śminy Gerszonek wraz z sekretarzem
Zandwajsem udali się do starosty,
któremu przedstawili sytuację ludno-
ści żydowskiej we wsi Mulczyce.
Starosta b. przychylnie przyjął de-

legację i przyrzekł, że niezwłocznie
wyda odpowiednie zarządzenia w ce-
lu niedopuszczenia do dalszych zajść.
Na skutek tych zarządzeń został m.
in. aresztowany właściciel majątku w
Mulczycach, Bogdan Btocki i dwaj
jego pomocnicy, którzy brali czynny
udział w ekscesach”.

Uroczystość Bożego Ciała
w robotniczej Łomży

W robotniczej dzielnicy Łomży,
na Rybakach, odbyła się uroczysta
procesja Bożego Ciała.

Szara, biedna dzielnica zmieniła
się do niepoznania. Domy przybrane
były zielenią i chorąświami o bar-
wach narodowych. W oknach powy-
stawiano obrazy świętych i pozapa-
lano świece. Jezdnię wysypano tata-
rakiem i igliwiem.

Wśród niezliczonych rzesz robot-
niczych, wyległych na ulice przeszła
uroczysta procesja z Najświętszym
Sakramentem . -.

Starzy Łomżyniacy patrzyli na to
wszystko ze wzruszeniem. Dawno
już bowiem Łomża nie widziała ta-
kiej procesji.

Organizacją uroczystości Bożego
Ciała zajęła się „Praca Polska" i wy-
wiązała się należycie ze swego zada-
nia, Nie tylko jednak strona organi-
zacyjna zasługuje na podkreślenie,
lecz co najważniejsze, moralne od-
rodzenie się robotnika w szeregach
„Pracy Polskiej”. :
Na uwagę zasługuje jeszcze smutny

b. fakt, jaki miał miejsce w tak uro-
czystym dniu dla Łomży. Gdy wszy-
stkie domy przybrane były odświęt-
nie, to loka] Z.Z.Z, przy ul. P'erac"
kiego nie oddał hołdu i czci Naj-
święiszemu Sakramentowi. Zwykle
otwarty, był w tę niedzielę zamknię*
ty i nie udekorowany.
Świadczy to o tym, że m:

tobolnika Polaka i katolika jest tyl:zn Id LZ A NAJ

 

jsze dla. 

ko w narodowej organizacji zawodo-
wej — Praca Polska.

PRZEGLĄD PRASY
DLACZEGO POLSKA

NIE POMOGŁA DENIKINOWI?
W dalszym ciągu cytowanegoprzez

nas wczoraj artykułu (w „Kurierze
Warszawskim”) gen. St. Haller tłu-
maczy, dlaczego polskie Nacz. Do-
wództwo nie mogło „przedłużyć we-
getacji” Denikinowi, bitemu przez
Sowiety.

„Zamiar dywersji upadł, po bliž-
szym przestudiowaniu tej kwestii.
o ogromnych odległości, reper-
usje naszych ruchów wojennych na

sytuację Denikina i odwrotnie, byłyby
minimalne. Aby dywersja miała jaki-
kolwiek namacalny efekt, trzebaby zja
wić się ze znaczniejszymi siłami przy-
najmniej na Dnieprze. Taka dywersia
pogorszyłaby naszą sytuację, zmusza-
e nas do rozrzucenia naszych sił,
iedy nakazem chwili było właśnie, by

je konsolidować i przygotowywać do
nowych zadań.

Zadaniami, które nas czekały, było
obsadzenie Pomorza, które mogło iść
opornie, i rozprawa z Era silami
sowieckimi, zwolnionymi z trontu de-
nikinowskiego, Nie mogliśmy natural-
nie myśleć o tym, by posunąć się do
tej rozprawy aż nad Don, gdzie te siły
jeszcze stały, ale musieliśmy już teraz
dbać o korzystną sytuację wyjściową
do uderzenia, $dy się te siły o nas
zbližą. Doszlišmy do przekonania, że
dywersja dałaby nam mało korzyści, a
pogorszyłaby naszą wygodną sytuację
wyjściową na Berezynie i Słuczy”.
Ponadto na Litwie. stały - wojska

nieregularne Bermonta. Niestety; ak-
cja wojskowa przeciw tym wojskom
nie została przez nas' podjęta, ze
względów dyplomatycznych. Należa-
Łoby tę sprawę bliżej wyjaśnić.

SOWIETY SKŁONNE DO POKOJU
Podaje następnie gen. Haller cie-

gawe szczegóły o rozmowach ppor.
Birnbauma z Marchlewskim i innymi
komunistami (wrzesień i październik
1919 r.) w Mikaszewicach, gdzie od-
bywała się wymiana jeńców, Delega-
ci sowieccy „podkreślali wciąż chęć
zawarcia pokoju z Polską i gotowość
zgłoszenia swego dėsinteressement
co do Litwy i Białorusi*, W grudniu
Sowiety oficjalnie zaproponowały
nam pokój.
Gen. St. Haller omija kwestię poli-

tyczną, niezmiernie ważną, ale która
nie należała do sfery jeśo zaintereso-
wań jako szefa sztabu. Dlaczego wo”
bec pokojowych dyspozycyj Sowie*
tów nie podjęliśmy w jesieni r. 1919
rokowań pokojowych? Dlaczego nie
przyjęliśmy propozycji sowieckich z
grudnia tego roku? Tłumaczenie się
aprioryczną nieufnością do Sowietów.
nie jest żadnym tłumaczeniem. Za-
warcie pokoju w styczniu r. 1920,
przyczem granice Polski mogłyby być
postinięte nawet dalej na wschód niż
dzisiaj, — wzmocniłoby nas niesły-
chanie. Inny bieg miałaby wówczas
sprawa Litwy, Gdańska, Warmii 4
Śląska, posiadalibyśmy bowiem na
zachodzie zupełną swobodę  działa*
nia... Tu tkwi luka w informacjach, a
w tej luce tkwi oskarżenie, którego
się nie da usunąć.
Denikin w r. 1919 był zwolennf=

kiem Polski w granicach etnograficz-
nych. Jest nim jeszcze dzisiaj. Jego
zwycięstwo byłoby dla nas nieko-
rzystne. Stanowiskc polskiego Nacz.
Dowództwa wcbec niego było 1'ięo
w zasadzie słuszne, ale wytworzona
wówczas korzystna dla nas sytuacja
militarna została politycznie zmarno-
wana. Przyszedł potem Kijów oraz—
odwrót z pod Kijowa i z nad Dźwi-
ny. Odwrót aż na linię Wisły. I przy-  szło — jako skutek osłabienia wojną
nasze cofanie się na zachodzie...

 

Prof. Koreczny
o „Tragižmie

W „Myśli Narodowej” (Nr. 24) za-
mieszczą prof, Feliks Koneczny dłuż-
szą ocenę książki p. Jędrzeja Gierty-
cha „Tragizm losów Polski”, Uczony
historyk znajduje w książce „trochę
błędów rzeczowych”, z których nie-
które przytłacza, W szczególności za-
rzuca p. Giertychowi „zapędzanie
się” w sądach o roli masonerii.

„Pomimo wszystkich tych omyłek —
luduje p. Koneczny — książka

Giertycha ma walory nie małe. Zasłu-
śą jest, że zwraca uwaśę na podobień-
stwo czasów naszych do saskich, że w
ocenie sejmu czteroletniego wznawia
bystre sądy Kalinki, że określa wyraź-
nie tajemne wpływy literatury na po-
litykę (Rousseau ijato rady Polakom
awane), że popularyzuje wiadomości

o przysługach, wyświadczanych przez
powstania Francji aż do r. 1831.
A teraz przystąpmy do zasadniczego

zasadnienia tej książki: czy wolno fa-
nić powstania za to, że brak im było
jasnej myśli politycznej, że były odru-
chami, a nie wynikiem obliczeń, | za
to, że sprowadzały na Polskę coraz
cięższe klęski? To czyni p. Giertych
{ о to na niego nas nka.
Głównym kamieniem obrazy jest sąd.

autora o roku 1853, Otóż cierpkie na-
fany łego c | nie są wcale nowiną.
O bygliiskiej įengziekowsiania slygz"

losów Polski”
niowego usłyszałem po raz płertoszy
przed przeszło pół wiekiem od 4. p.
рго!. Smolki — a potem ileż razy u-
czestniczyłem w roztrząsaniu tego za-
gadnienia, Przyznać trzeba panu Gier-
tychowi, że zbierał sumiennie materiał
o tej sprawy i dodał nowe przyczyn-

ki, a bardzo znamienne i ważne.
Nie uchybia to dzielności, patrio-

tyzmowi, poświęceniu powstańców, bo
co naro żołnierz, a co innego poli-
tyczne kierownictwo, któremu ulega i
podlega, zazwyczaj nawet go nie zna-
jąc. ory czas, żeby nareszcie od-
różnić jedno od drugiego. Kto się do
tego przyczynia, dobrą oddaje przysłu
$ę społeczeństwu; a zresztą należy to
o elementarnych prawd życia pu-

blicznego.
rubo zaś pomylili się wszyscy,

którzy chcieli książkę tę „zbaraszko-
wać". Jest to dzieło poważne; błędy
dadzą się poprawić, a zalety mogą
wzrastać, noszę wrażenie, że nasza
literatura polityczna doznała pewne
wstrząsu, wróżącego urodzaj, że tedy
p. Giertych nie będzie zlekceważony
w dziejach tego piśmiennictwa”.
Uwagi prof. Konecznego ustalają
po znaczenie książki, około
tórej rozpętała się taka kampania.

Prof. Kon nie podziela niektó-
   rych tez au'ora, co tym bardziej p0.1

nos! war'ość jeśo sadu, dla książki >.

Giertycha korzysiąz aj r 3%

  



4

Przemiany polityczne i duchowe,
które zachodzą w społeczeństwie,
mają zawsze głębsze tło społeczne.
Jeżeli się tego tła nie zrozumie, jeże-
li się nie sięgnie do głębin życia, nie
zrczumie się również i tego, co się
wydobywa na jego powierzchnię.
Kto chce pojąć, czym jest i czym kę
dzie młode pokolenie narodu, pow:-
nien się zastanowić mad tym, jak
zmienia się buldowa społeczna Polski
i jaka funkcja w tych przeobraže-
niach przypada nowym żywiołom.

Czasami popełnia się wielką nie-
ścisłuść. Uto bierze się część za ca-
łość: mtode pokolenie konczące stu-
dia akademickie — za caie młode
pokoienie, Nikt nie może lelkcewa-
żyć znaczenia tak zw. „miodej inteli

$encji, ani też skromnej Sstosunko-

wo jej liczbie w porównaniu z setka-
mi tysięcy tych, którzy co roku wcho
dzą w życie, przepisywać  zasadni-
czego znaczenia, Ale trzeba zdąć so
bie sprawę z iaktu, że te masy, któ-
re nie uczęszczają do szkół akade-
mickich, te masy miodych chtopców
rzemieślników, kupców, prze..stiawia
ją odbrzymią dynamiczną siię. Une
naprawdę zmienią spoieczne oblicze
Foiski.

Niektórzy politycy, cierpiący na
brak aoptywu miodszych elementów,
wyobrazają sobie, że, jeżeli zdołają

pozyskać „miodą inteligencję, to
wtedy umocnią swcje panowanie.
Mniejsza o to, że z tą „maiodą inteli-
śencją' nie łauwa sprawa. były już
robione obiecujące próby, ktore spał
zły na niczym. Ale ziuazeniem jest,
że antagonizm młodego pokolenia do
obecnego regime'u w kFolisce da się
sprowaluzić do zagadnienia udziaiu
tego pokolenia w splendorach i ko-
rzyściach wiadzy, 10 ше walka o-
utiderów, $nębionych przez monopo
lityczny kartel, o miejsce i udział w
tym kartelu.
MW ten sposób zagadnienie to może

się przedstawić jednostkom, nawet
dość licznym w niektórych środowi-
skach, ale tyliko jednostkom. Mcże
ktoś być znużony „opozycją i pra-
śnąć stabilizacji swego stanowiska
życiowego. Ale całe zagadnienie nie
sprowadza się do tego, by dostac
się na te pozycje, ktorych dotych-
czas zazdrośnie strzegła „elita'; nie

sprowadza się nawet do tego, by za
jąć miejsce tej elity. i ten sam inte-
res kontynuwać ze zmianą szyldów
i osób.

Młode Pokolenie pragnie Wielkiej
Polski. Ale Polska nie jest wielką—
ilošcią ludzi, ktėrzy žyją ze skarbu
państwa. Nie jest wielką. wzrostem
biurokracji. Nie jest wielką — olbrzy
mią etatystyczną maszyną. Młode po
kolenie nie marzy o tym, by przede-
wszystkim dostać się na posady, chce
by było mniej posajł w Polsce, alę by
gospodarstwo Polski dostało się w
polskie ręce. Chce, by ugruntować
potęgę Polski przez to, iż powstanie
pełne gospodarstwo narodowe.

sce starszych w kierownictwie ży-
ciem politycznym, w administracji,
we wszystkich działach życia pań-
stwowego. To naturalny proces.bio-
logiczny, którego nikt nie poddaje w
wątpliwość. Ci młodzi wnoszą nowe
pierwiastki w życie duchowe naro-
du, w jego typ cywilizacyjny. Ale ci
młolżzi mają jedno naczelne zadanie
do spelnienia: zrobić gospodarstwo
naprawdę narodowym i ugruntowac
jego 'wszechstronny rozwój. Tego wy
maga konieczność dziejowa w szcze
gólności tak droga 'wszysitkim spra-
wa zdelności bojowej narodu.

A co ma zrobić „młoda inteligen
cja"? Nie stoją przed nią jakieś od-
rębne iklasowe interesy. Nie chce o-
na żyć kosztem milionowych mas na
rodu, nie chce być przez nie utrzy-
m ywana. Zlaobędzie sobie stanowisko
wiasną pracą. A przede wszystkim
pokieruje wysiłkami tych setek ty-
sięcy młodych ludzi, którzy od dołu,
po zapadłych wsiach i miasteczkach,
wypędzają żydostwo z jego dotych-
czasowego stanowiska „którzy uw:
niają wieś od żydów i przypuszczają
atak ma zażydzone miasta.

Nowe pokolenie musi stworzyć
lepsze, potężniejsze  gospciarstwo
Polski, Kierowane tą ideą, nie oddzie

|la swego życia, jako bezpłodna „in-
teligancja", od życia tych mas, któ-
re pracują fizycznie. Czuje się z ni-
mi związane. To młode pokolenie,
przeciwstawiając się temu, co jest
obce 'w naszej kulturze i gospodar-
stwie, nie oddziela i nie wycdrębnia
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Teatr „Lutnia“ w sezonie letnim
Teatr muzyczny „Lutnia“, jeden

z niewielu kultywujących dziś w Pol
sce muzykę operetkową, otworzył
po kilkutygodniowej przerwie swe
podwoje, rozpoczynając sezon letni
eperetką Jana Straussa „Baron cy-
gański”,

c z informacji, udzielonych
uprzejmie przez kierownictwo te-
atru — operetka powyższa jest pew
nego rodzaju zapowiedzią po jakiej
linii prowadzony będzie dobór repet
tuaru, A więc ma on być wyłącznie
muzyczny, oparty na dziełach w tym
rodzaju klasycznych, a zatem star-
szych, z wyłączeniem prawie zupeł-
nym autorów i kompozytorów ostat-
nich czasów.

O racjonalności tego podej-
ścia świadczy przychylne przyjęcie i

- powodzenie, jakim się cieszy zaina-
ugurowany w sobotę „Baron cygań-
ski“,

Plany ma przyszłość najbliższą
przewidują wznowienie ,„Ptasznika z
Tyrolu", „Nocy w Wenecji”, „Dzwo
nów Kornewilskich' — w dalszym

įciagų, juž w pelni lata wystawione
zosianą opereuki „Kwiat Hawaju“,
„Laikochana Ikrėlowa“ i t. d.

Lespol w sezonie letnim został
skompietowany wiaśnie pod kątem
widzenia repertuaru muzycznego. Na
caty sezon został .zaangażowany p.
Kazimierz Dembowski i p. barbara

Halmirska. :
Goscinnie występują obecnie pp.

Maria Nochowiczówna i b. Falaūski.
Jeśli chodzi o dalsze występy $oś-
cinne — toczą się pertraktac,e Z pP.
Mary Gabrieili i Marp  Uicur-Zaiu-
ślką, które uwieńczone zostaną praw
aopodobnie pomyślnym rezultatem.

Wyjazdy caiego zespołu na wy-
stępy gościnne do któregoś z uzdro-
wisk, jak to bywało w latach ubieg-
tych, obecnie nie są przewidywane.
Kierownictwo teatru „Lutnia” jest
pełne najlepszych nadziei, że sezon
pędzie udatny, opierając się na przy
jęciu „Barona cygańskiego” i z ener
.$ią przystępuje do realizowania przy
toczonych wyżej zamierzeń,

M. Tr. 

  
„Mieszkanie na kołach”jakiego: uieśją milionerzy amerykańsc
swych podróżach, Ugóry "m.ij wr u dołu radkóżę 2

em wnętrze,

w
pa

-się od tych „ktėrzy juž przedtem szli
w tym samym kierunku.

Zawiodą rachuby na to, że się u-|
! 4а rozszczepić stare i młode pokole
nie narodowe. Zawiodą też rachuby
na to, że uda się stworzyć ikapitał po
lityczny z tak zw. „młodej inteligen-

„2je“ i w ten sposób przedłużyć dzi-
siejszy system. Może to sporo kosz-

Rachuby na „młodą inteligencje" 25 lat kapłaństwa
ks. Małynicz-Malickiego

W. dniu wczorajszym upłynęło
25-lat pracy kapłańskiej zasłużonego
kapłana i nieugiętego działacza na-

rodowego, iks, M. Małynicz - Malic-
kiego.

Urodzony w 1888 r., po ukończe-
niu gimnazjum w Białymstoku, w r.

1908 wstępuje do seminarium du-

,śtowicy Wielkiej pod Grodnem.
: ianowany wikarym do św. Jana
„Ww Wilnie za swe bezkompromisciwe
j stanowisko ma pierwsze w swym ży
ciu dwa procesy polityczne.

|, 43 ‹охегуиса 1914 r. zostaje przy-
jęty do klasztoru Jasnogórskiego,
dokąd już się zgłaszał, jako kleryłk,

(tować, ale nie będzie mąki z tego | chownego, a w 1912 r. wyświęcony lecz zezwolenie na przyjęcie, które
| ziarna. |

| Roman Rybarski. |
|

|

W. sali Ośrodka Zdrowia przy u.
| Wielkiej 48 odbyło się pcd przewod-
nictwem p. dr. Bohuszewiczowej do-
roczne walne zgromadzenie Wileń-
skiego Towarzystwa „Mens” do Wal
ki z Alkoholizmem i innymi nałoga-
mi. Że złożonych na tym zebraniu
sprawozdań wynika, że Towarzy-
stwo pracuje obecnie już nie tylko w
Wine, ale też obejmuje swoją dzia
łalnością teren woj. wileńskiego.
Działalność Tow. na terenie Wiina
polega na prowalizeniu stałej porad
ni przeciwaikoholowej, z której każ-
„dy alkoholik lub inny nałogowiec
|mcże korzystać bezpłatnie i to nie
tylko z porad, ale też i z lekarstw.

| Ilość osób, korzystających z poradni
| stale wzrasta, co najlepiej świadczy
* o konieczności istnienia takiej insty
| tucji. W roku 1935 udzielono 730 po-
porad i dokonano 518 zastrzykow.
,W ub. natomiast roku liczba ta już
| wzrosła do 949 porad i 882 zastoso-
wanych zastrzyków. Mimo to, Porad

|nia nie może obsłużyć tych wszyst:
kich, którzy zwracają się do niej o
pomoc — o ratunek. Wynika więc
konieczność uruchomienia analogicz
nej instytucji. Są obecnie wszelkie
dane ku temu, że idruga poradnia bę
dzie wikrótce zorganizowana. Towa-
rzystwo zamierza ją uruchomić przy
II Ośrodku Zdrowia, któnego gmach
buduje się na ul. Ponarskiej. !

W. r. ub. Tow. zwracało szczegól
ną uwagę na akcję propagandy anty,
alkohowej. W, ciągu zeszłego roku,
staraniem Towarzystwa, wygłoszono
167 odczytów, mających na celu po-
budzić jaknajszersze warstwy lud-
ności do walki z alkoholizmem. Przy

tym zwrócono specjalną uwagę na
szkolnictwo powszechne, e jed-

nak nie ograniczano się tylko do od,

czytów, ale przez konferencje z ro-,

Londyński „Times“ i „Daily Ex-
pres press“ omawiają obszernie sy-
tyację w Gdańsku. Obydwa dzienni-
Iki utrzymują, że problemat gdański
dojrzał już rzekomo do tego stopnia,

że prawdopodobnie w najbliższym
czasie będzie rozwiązany.

Przyłączenie Gdańska do Rzeszy

Niemieckiej — zaznaczają to pisma

londyńskie — ma być przeprowa-
czone albo w taki sposób, że Senat
gdański zgłosi w Lidze Narodów
wniosek w sprawie zniesienia auto-

nomii Gdańska, lub też w taki, iż

kanclerz Rzeszy Hitler postawi
świat znowu przed „taktem dcko-

nanym', kontynuując w ten sposób
swą politykę zaskoczenia.

Nie jest wyłączone, — dodają

 
 

Cezar i człowiek. — Nowaczyńskiego.

Był dawniej piękny zwyczaj, że w przed-

dzień pójścia do teatru, poświęcało się wie

czór na przeczytanie sztuki w książce, Zna

na jest ogólnie anegdota, zresztą autentycz

na: gdy podczas spektaklu „Burzy” zwro-|

cono uwagę F. Fiszerowi, że zbyt głośno

rozmawia i przeszkadza innym słuchać,

zawsze przytomny Franz huknął:  „kultu-

ralńy-człowiek zna „Burzę” na pamięć".

W/ istocie, widz, nie śledząc za fabułą,

mógł całą uwagę skupić na samej wizji

scenicznej, ma pėlcieniach i 6wierčtonach

gry aktorskiej.

Obecnie nadarza się doskonała spo-

sobność wskrzeszenia tego zwyczaju. Rów-

nocześnie bowiem z premierą ukazało się

książkowe wydanie mowej świetnej sztuki

Adolfa Nowaczyńskiego „Cezar i człowiek”

(nakładem Gebethnera i Wolffa), Wiadomo

już, że bohaterem sztuki jest Mikołaj Ko-

pernik i że Nowaczyński umieścił go na

dworze Borgiów.

A oto garść komentarzy samego auto-

ra, opublikowanych w ostatnim ur. „Tea-

tru”:

„Te cztery obrazy z ery Renesansu nie

moszą podtytułu: „sztuka historyczna”, ale

tylko: sztuka, eo znaczyłoby, że nie oparte

są na żadnej aotentycznie historycznej fre  
 

Ruch wydawniczy

| tykańskiem zetknąć się musiał,

|na kapłana w Kownie, w dn. 15-g0
czenwca odprawia prymicję w Brzo-

 

' Praca Towarzystwa „Mens”
Oczywiście, że młodzi zajmą miej dzicami wskazywano na' obowiązek

ostrzegania dzieci przed pijaństwem.
W dniach od 28 lutego ub. r. д0 7-60
marca urządzony został „Tydzień
Trzeźwości”, a w dniach od 8 do 13
marca — Il-gi kurs alkoholegii.
Prócz tego, zorganizowane dwa krót
sze kursy które odbyły się w szkole
pielęgniarskiej i w Kat. Stow. Młodz.
w Kalwarii. ja

Jeśli chodzi o działalność T-wa
na prowincji, to tam główny nacisk
kładło na uświadomienie włościan o
zgubnych skutkach nadużywania al-
kohclu. To też akcja propagandowa,
w której wydatną pomoc okazuje
T-wiu, Alkademickie Koło Polsk. Ma
cierzy.Szkolnej, objęło w ciągu jed-
nego roku powiaty: wiil.-trocki, mo-
łocecki i święciański, gdziewygło-
szonc 48 odczytów i w Święcianach
zorganizowano I-szy kurs alkoholo-
gii Po za tym, tę propagandę pro-
wadzono za pomocą literatury anty-
alkoholowej. . :

Przy Tow. „Mens“istnieje Koto
Pań, które rozwija analogiczną dzia
łalność. W r. ub. członkinie Koła do
konały 21 wywiadów w.. rodzinach
alkoholików, pouczając je o szkodli
wości alkoholu na organizm ludzki.

Koło Pań wysłało na kurs alkoholo-
gii do Warszawy 4 delegatki. Stara-
„niem Koła wygioszono 15 odeżytów.

Wir. ub. powstało Koło Trzezwości
w Bezdanach. . :

Zarząd Tow., po dokooptowaniu
dr. Aleksandra Toltcozki,. stanowią:
prezes — prof. Z. Hryniewicz, v-pre
zes — ks. J. Matułewicz, skarbnik—

Piotr Wołodźko, sekretarz — dr.
Genzel, członkowie :dr. Kulejewska.

prezeska Koła Pań, i dr, Gnoiński

oraz już wymieniony dr. Tołłoczko.
m.T.8.

 

Nowe pogłoski o Gdańsku
obydwa pisma, — że proklamowa-
nie przyłączenia Gdańska do Rze-
szy nastąpi w związku z zamierzoną
podróżą Hitlera po państwach.nor-
cyckich tudzież z olbrzymią paradą
hitlerowców w Gdańsku, w czasie

iktórej gdańscy socjaliści narodowi

będą defilowali przed 600 swymi

przywódcami. : 3

Niewiadomo, z jakich źródeł „Ti-
mes“ i „Daily Express“ czerpią swe

iniormacje, Iktėre. traktować należy

z odpowiednią rezerwą. Być może,|
że wiaicomości tych pism są echem

zamierzeń hitlerowskich, dotyczą-

cych zmiany konstytucji gdańskiej i
uroczystego ogłoszenia Gdańska
rodowo - socjalistycznym « „Total-

staatem“. : :

pie faktów, ale żepoczęte : są z urojenia, |
wysnute z imaginącji, zaczem oparte na...

fikcji, To, co się dzieje na scenie, nie dzia- |

ło się w życiu i w Rzymie. Ale dziać się

mogło".
„W danym wypadku prawdopodobień-

stwo wydarzeń i przebiegów na scenie

podstawę swą znajduje więc i bazuje w

tem, że wr. 1500 Mikołaj Kopernik w Rzy-

mie Cezara Aleksandra VI i Lukrecji istot-
nie przebywał, prelekcje publiczne wygła- |-

szał i z wysoce intelektualnem milieu Wa-

Tematyka nie jest atoli nigdy w kwe-
stjach Sztuki sprawą rozstrzygającą.

Ważniejsze już byłoby, czy autor wier-

nie a fascynująco odtworzył klimat ducho-

wy epoki i wewnętrzną prawdępsychiczną

poszczególnych _ osobistości . (osobowości)
pryncypalnych. ›

Najważniejsze atoli jest to, co zamie-

rzał suggerować spółczesnym.

Naczelną ideą przyświecającą autorowi
było zdaje się przeciwstawienie przemija-
jącemu czynnikowi siły, potęgi, wszechmo-

cy czy przemocy — przeciwstawienie po-

słannictwa i majestatu wiedzy i wiary w

wiedzę”.
Udało się autorowi w stopniu doósko*

małym.

па- `

zależało od cara, otrzymał dopiero
w 1914 r.

, Jalko: brat Antoni, przebył w no-
,wiejacie do 1918 r. Z powodu prze
męczenia, nie składając ślubów wie
czystych udaje się do Goniądz:
pow. białostockiego, gdzie organizu
je paralię Mońki, Dzięki jego stara-
niam od 1918 do 1923 powstają:

Szkoła powszechna piętrowa
dem. parafialny piętrowy murowany,
zabudowania $ospożarcze. murowane
i kościół w Mońkach do wysokości
bocznych naw, jeden z najladniej-
szych kościołów w Białostockim.

Lata 1923 — 26 ks. Małynicz po-
święca studiom ma uniwersytecie
Warszawskim.
W 1926 — 1930 r. organizuje pa-

rafię Wiysodk w pow. Stonimskim.
Walczy w obronie praw kościoła,
„broni cmentarza przed zagarnięciem
przez prawosławnych. Księdzu wy-
toczono proces za zakłócenie spoko
jaPao neb lecz Sąd go. uniewin-
nił.

W] latach 1930 — 1934 w Jezio-
rach pow. białostockiego ks. M.-M.
organizuje Alkcję Katolicką w pora-
fii, pracuje w Stron. Narod. Ma w
tym czasie szereg procesów o obra-
zę władz i Związku Naucz.

Wreszcie na skutek żądań władz
administaracyjnych zostaje przenie-
siony: do: Troi. :

Występując w obronie czci koś-
ciołą-.zostaje skazany na więzienie,
-po 6 i pół miesiącach zwolniony, po
zbawiony jast jednak parafii troc-
kiej.

O tym, ile zdziałał w swych daw
nych parafiach, niech świadczą po-

|.niższe wyjątki z liyczeń, przysłanych
z okazji Jubileuszu: |

Parafia Mońki:  Wielebnemu 1
Czcigodnemu Ks. M. Małyniczowi,
twórcy parafii i budowniczemu kc-
ścioła w Mońkach najserdeczniejsze
życzenia.

-Parałia Jesionówika. Nieustraszo-
szonemu bojownikowi, ukochanemu
byłemu Proboszczowi, założycielowi

4 Alkcji Katolickiej par. Jesionowskiej,
Kapłanowi według ducha Chrystuso-
wegó, opiekunowi ubogich... W; do-
wód pamięci, miłości i naprawdę
dziecięcego przywiązania.
* Parafia Wysock: Dałeś nam Czci
godny Księże Proboszczu wzniosły
przykład poświęcenia i bezkompro-
misowej walki w obronie Kościoła i
polskości.. Szedłeś w walkę życia z
otwartą przylbicą i zwykle niestety
samotny... Dla nas pozostałeś zawsze
wzoróm nieugiętego Chrystusowego
rycerza, z którego przekonaniami
mógllby się ktoś nie zgodzić lecz,
szanować musi każdy. W dowód czci
i pamięci i t. d. 

\

+  
Rozstrzelany general sowiecki Put-
na.. Przed dwoma laty byl atachė

wojskowym w Londynie.

 

Ceny papieru
W. sprawie cen papieru komuni-

kują urzędowo:
Na wezwanie rządu przemysł pa-

pierńiczy zadeklarował wycofanie
podwyżek cen papieru, wprowadzo-
+ po rozwiązaniu Centropapieru.
askutek tego ceny papieru będą

a. na poziomie z marca br.
у | związku z powyžszem rząd
pnie dopušcič do podwyž-
ki cen podstawowych surowców
produkcji papierniczej, a w szcze-
ka papierówki. Pozatem bę-
zie wydane niezwłocznie +

dzenie o znižce celnej na celulozę, przywożoną do produkcji papierń.

 
 



 

 

Kronika
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

Wizrost zachmurzena ze skłonnością do
burz i przelotnych deszczów,” *począwszy

od zachodu kraju.

Chłodniej.

Umiarkowane wiatry z Kkieruńków  za-

chodnich.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Najliczniejsza pielgrzymka z

Wileńsz-zyzny w ie. Wczoraj o
godz. 10.40 pociągiem* popularnym
przybyła do Wilna pielgrzymka iud-
ności katolickiej ze Skrzybowców,
Isżczołna i Żołudka w ilości 2.000
osób. Na dworcu powitał ją ks. wi-
zytator Bekiesz. Z dworca pielgrzym
ka udała się do Ostrej Bramy, gazie
o godz. 11 rano wysłuchała Mszy
św., po czym statkami i pieszo uda-
ła się do Kalwarii O godz. 3 pp.
udała się do Ттупоро!а, gdzie złoży-
la J. E. ks. Arcybiskupowi hołd.
Arcypasterz udzielił pielgrzymom
błogosławieństwa. Wieczorem ucze-
stnicy pielgrzymki odbyli w kościele
Kalwaryjskim ispowieaź. Pielgrzym
ka otrzymała nocleg w paratii kal-
waryjskiej. ;

Jlest to jedna z najliczniejszych
pielgrzymek z Wileńszczyzny, jakie
w ostatnich latach bawiły w Wilnie.

(m
SPRAWY MIEJSKIE.

— Parkany muszą być w porząd-
ku. Na skutek akcji władz central-
nych władze w Wilnie wydały po-
lecenią właścicielom szpetnych par-
kanów, doprowadzenia ich do po-
rządku w przypisanym terminie. (h)
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zmiany w Wil. Funduszu Pra-

cy. Zarządzeniem Biura Głównego
Funduszu Pracy — dyrektor Woje-
wódzikiego Biura Funduszu Pracy w
Wilnie inż. Ignacy Druca odchodzi
z dn. 16 bm. na równorzędne stano-
wisko do Białegostoku.

Kierownictwo Wojewódzkiego B.
F.P. w Wilnie obejmuje inż. Jan
Werczyński, dotychczasowy _za-
stępca dyrektora Woj. B. F. P. w
Toruniu.
— Inspekcja śmin. Wojewoda wi-

leński w dniach 10, 11 i 12 czerwca
odbył trzydniową inspekcję gmin w
powiecie oszmiańskim i mołodeczań-

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Syndykatu Dzienni-

karzy Wileńskich podaje do wiado-
mości, że członkowie Syndykatu
Dziennikarzy Wiłeńskich * mogą się
ubiegać o ulgi na wyjazd na wysta-
wę do Paryża za pośrednictwem za-
rządu Syndykatu.

Zgłoszenia kierować należy do
siedziby Syndykatu (Wileńska 33).
Informacji udziela sekretarka.
— Na czarną kawę przy mikro-

fonie. Karty wstępu wydaje biuro
„Zarządu Centralnego Polskiej Ma:
cierzy Szkolnej (ul. Wileńska 23)
Impreza wielce urozmaicona o cha-
rakterze koncertowo - rozrywiko-

wileńska
,wym odbędzie się w sali Rozgłośni
' Waleńskiej w niedzielę 20-go czerw-!
Ica rb. Ilość miejsc ograniczona.

— Sekretariat Wi. Tow. Opieki
nad Zwierzętami w okresie letnim
mieszczący się przy ul. Zeligowskie-
śo 4-2, czynny będzie od 15-go czerw
ca do 15 sierpnia 1937 r. w ponie-
działki, środy i piątki od godz. 18—

119, Przyjmowane są tam zapisy na
|nowych członków i udziela się wszel
kich informacji.

ZiHRANIA I ODCZYTY.
— Sprawa Palestyńska w swietle

faktów”. Na temat powyższy red.
Julian Podoski wygłosi ouczyt, urzą
dzony staraniem Związku Adwoka-
tów Polskich w lokalu Klubu Praw-
ników w Wilnie, w dniu dzisiejszym.
Prelegent sam odbył podróż do Pa-
lestyny i na Bliższy Wschód arab-
ski i zna zagadnienie tem dokład-
niej, że wielokrotnie pisywał na ten
temat w prasie całej Polski, wyda-
jąc książkę 0 Palestynie i wygla-
szając szereg odczytów w różnych
miastach Kzplitej. Inicjatorzy od-

czytu czysty dochód przeznaczają
na F. O. N. Wejście tylko za zapro-
szeniami, które możne otrzymać w

lokalu Klubu Towarzysko-Sportowe
go Prawników w Wilnie, ul. Mickie-

wicza 24.
SPRAWY SZKOLNE

— Egzaminy do gimnazjów. W.
bieżącym tygodniu rozpoczną się

egzaminy wstępne do liceów i gim-

nazjów. W. szkolnictwie państwo-

wym egzaminy piśmienne wyznaczo

no ws: Aaas 17 bm., w szko-

łach prywatnych na 22 bm. (h).
HANDEL I PRZEMYSŁ.

Nowy kurs straganiarski,
W dn. 16 bm. o godz. 18 w lokalu
Instytutu Nauk  Handlowo-Gospo--

darczych nastąpi otwarcie 2-g0 pry-

watnego  Koed, trzymiesięcznego

kursu handlu straganiarskiego T-wa
Ośw. Zawod. w Wilnie.

RÓŻNE.

— Uzupełnienie. W! zamieszczo-

nem wczoraj podziękowaniu rodziny

śp. Stanisława  Kubilusa wskutek

niedopatrzenia korektora pominięte

zostało nazwisko dr. W. Odyńca,

któremu wyrażona była szczególna

wdzięczność za opiekę mad zmar-

łym.

e WYPADKI.
— Spożyli kolację i nie zapłacili.

Do restauracji „Bristol* przyszło 2 osob-

ników, którzy spożyli sutą kolację z napo-

jami i nie uregulowali rachunku, tłumacząc,

że są bezrobotnymi.

Rzekomych bezrobotnych, ' braci Fio-

dórowiczów z Lidy, zatrzymano. (h)

KRONIKA POLICYJNA.

—śmierć pod pociągiem. 14 bm. zmarł

w pociągu nr. 714, na szlaku Bezdany —

Podbrodzie wskutek utraty krwi z odnie-

sionej rany nawzyi, 45-letni cieśla Włady-

sław Kukuło, zam: we wsi Preszy. 
Kąpielowe, piażowe

szlafroki, kostjumy, spodenki,
pantofelki, parasolki, ręczniki

oraz kapelusze, amerykanki, prześcieradła, rękawice | nowości
na rok 1937

W. NOWICKI wiam. 30
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Muzeum Mickiewiczowskie w Nowogródku
NOWOGRÓDEK. Od kilku lat

Komitet Mickiewiczowski w Nowo-
śródku nosił się z zamiarem urzą-
dzenia muzeum  Mickiewiczowskie-
go. Dopiero w maju b. r. wspomnia-
ny komitet wydzierżawił domek

Mskiewiowóweki: w którym urzą-

dza to muzeum. W. dniu 9 b. m. od-
było się zebranie komitetu, na któ-
rym uchwalono odremontować dwo-
rek oraz”zająć się intensywnie akcją
zbierania pamiątek po Mickiewiczu
oraz zebraniem koniecznych fundu-
szów.

Chrześc. Kasa Bezprocentowa w Głębokiem
GŁĘBOKIE. W ub. tygodniu od-

było się posiedzenie zarządu nie-
dawno powstałej Chrześcijańskiej
Kasy Bezprocentowej w Głębokiem.
Po omówieniu spraw  organizacyj-

nych, zarząd postanowił czynić sta-

ORAS PROT.TRIESTTRACED

Spłonęła cała wieś
SZCZUCZYN NOWOGR. Dziś

w nocy 15 bm. spłoneęła doszczęt-
nie wieś Starzynki, gm. orlańskiej.
Pożar strawił 86 budyników należą-
cych do 29 gospodarzy. M. in. spa-
liła się szkoła wraz z urządzeniem
oraz świetlica i dom Związku Strze-
leckiego. W. akcii ratunkowej, w
której brały udział 3 ochotnicze
straże pożarne z pobliskich gmin
Orla, Różanka i Długa, uległy  po-
ważnym oparzeniom 4 osoby. Stra-
ty wynoszą okóło 80 tya. zł.

rania w celu uzyskania pożyczek i
zapomėg na kapitał obrotowy Kasy.
Następnie postanowiono zorganizo-
wać pośrednictwo pracy dla .człon-
ków Kasy przez ułatwianie urucho-
miania now!
jańskich warsztatów pracy.

O dużym zainteresowaniu po-
wstałą placówką świadczy fakt, iż
zarząd Kasy jest stale interpelowany
przez drobnych handlarzy i rzemie-
ślników w sprawie udzielania požy-
czek na uruchomienie mowych lub
rozszerzenie już istniejących war-
sztatów pracy. Obecnie zarząd kasy
nie jest jeszcze w stanie tych prośb
zaspokoić wobec braku kredytu,
dlatego też jest wielce pożądanym
jak najrychlej zasilić powstałą kasę
w zasoby gotówikowe, aby ta:poży-
teczna *placówika mogła rozpocząć
swą całość. RGG 

 
Ža miedopatrzenie to przepra- |

ych drobnych  chrzešci-|P 

Nadzwyczajne Walne Zebranie pracowników. | s
zatrudnionych w „Tommaku”

Pracownicy Komunikacji Auto-
busowej w Wilnie, zebrani w dniu
14.VI 1937 r. po wysłuchaniu spra-
wozčania z dotychczasowiago  prze-
biegu akcji o uzyskanie zagwaranto-
wanej układem zbiorowym podwyż-
ki płac stwierdzili, że strajk okupa-
cyjny garażów -został przez nich
przerwany jedynie przez wzgląd na
dobro publiczne.

W. dalszym ciągu zebrani powzię-
tej rezolucji stwierdzili, że w czasie

 

Czyn godny naśladowania
Jak się dowiadujemy, znany na

terenie Wilna p. Jerzy Januszew-
ski, urzęśnik Wileńskiego Banku
Ziemskiego, aktem darowizny prze-
kazał Zakonowi OO. Salezjanów
folwark „Kamienny Most”, o po-
wierzchni do 200 ha,

W. tych dniach w Kalwarii wileń-
skiej przypadkowo ma wróskanii)
grzebalnym odnaleziono nieco sta- |
rych monet, pochoczących z czasów
Jana Kazimierza. „Skarb'' odkrył
mieszkaniec  Jerozolimki, Wacław
Mikulewicz.

Miikulewicz, wydcbywając ka-
mienie pod pomnik, niedaleko stacji;
Drogi Kalwaryjskiejj zwanej Ratu-
szem, pod starym drzewem w głębi
wąwozu, znalazł większą ilość mo-

wieczór humoru w N. Wilejce
W, Nowej Wilejce w Domu Lu-

dowym, staraniem K. S. ML i Związ-
ku Foiskiej  Muodziežy  Akademic-
kiej w N.-Wilejce urządzono „Wie-
czór Humeru'. Odbyty się dwa
przedstawienia w sobotę dn. 12 i nie
azielę 15 b. m. Przedstawienia dzię- |

ki coborowi materiału i wykonaniu
przesziy granice możliwości dla ze-
spoiów amatorskich. Nagdy jeszcze
Nowa Wilejka nie widziaia tak do-
brego przedstawienia. Uorazy na-
stępowaty, szyoko po siobie z lek-
kim humorem, gra zupeinie dobra.

Piękną grą wyróżniu się p. Haj-
kowicz koman i p. Edward Polon-
ski, dobrze grała p. A. Czepulisów-
na. Kewję reżyserował p. Szwar-

DARO ZYD PRO OZAWYSA

Zakaz działalności
Zw. Naucz. LiltEewSKiŁgO

Miejewodowie wileński,  biało-

stocki i nowogródzki decyzjami z
dnia 14 bm. zakazali Łwiązkowi

Nauczycielstwa Luewskiego w Fol-

sce 'wszeukiej Gziatainości na caiym

obszarze pasa granicznego.

Rolnicy regulują
Swe zODJWłązania
W. naszym życiu gospodarczym

występuje od pewnego czasu Zjawi-

położony w przez zasłużonych OO. Salezjanów.

Odnaleziony „skarb” w Kalwarii

 sko, ktore uznać należy za wysoce

dodatnie: spiacalnosć długów roini-
czych w instytucjach kredytowych

wydatnie się poprawiła. Zwiaszcza

na odcinku kredytu, przeznaczone=|

$o na ceie obrotowe oraz na produk

cję i zbyt artykułów rolnych,rolni-'

cy uiszczają swe należności niemal.

stuprocentowo, a odsetekprotestów ,

jest minimalny i nie przekracza rozį

miarów z lat przedkryzysowych. To

też wciąż się rozszerza krąg tych

rolników, którym instytucje kredy-

towe są skionne uczielać kredytu.

Pomyślny ten stan rzeczy zadaje

kłam wiadomościom, jakie pojawia-

ją się od czasu do czasu w prasie,

jakoby rolnicy, zdemoralizowani u-
dzielonymi im swego czasu ulgami,

nie regulowali swych zobowiązań,

Zabójstwo
w W. solecznikach
Wczoraj zamordowano _ Józefa

Palkiewicza, mieszkańca Solecznik,

Mordercy zarąbali swoją ołiarę i
orzucili w rowie.
Na skutek dochodzenia policji a-

resztowano 2 braci Bolesława i Ja-
na Furkowiczów. Powody morder-
stwa ustalają władze śledcze, (h)

Zwolnienie aresztowa-
nych w kamieniu

Koszyrskim
Władze sądowo-śledcze zwolniły

szereg osób zatrzymanych w Kamie-
niu Koszyrskim pod zarzutem u-
działu w zajściach antyżydowskich.

Do zajść tych doszło bezpośred-

prowadzonych @ przedstawicielami
właścicieli Komunikacji  „Autobuso-
wej w Wilnie pertraktacji, natrafili
na wyjątkową  bezwzględność i
braik wszelkich chęci do załatwienia
polubownego zatargu. Wobec takie-
go stanu rzeczy postanowili prowa-
czić dalej waikę o słuszne swoje
prawa, przyczym śdyby trzeba by-
ło rozpocząć znów akcję strajkową,
akcję tę rożpoczną.

$minie Niemenczyńskiej, pow. Wil.-
lrockiego. Zawdzięczając więc o-
fiarności p. J. Januszewskiego przy-
będzie Wileńszczyźnie jeszcze jedna
piacówika wychowawicza dla cpu-
szczonej młodzieży, prowadzona

net z czasów Jana Kazimierza oraz
70 monet srebrnych, polskich i za-
granicznych. Groszaki leżały zsypa-
ne wprost w ziemi, natomiast mone-
ty srebrne znajdowały się w zbutwia
łym woreczku jedwabnym.

Odkrywca „skarbu”, p. Mikule-
wicz, przekazał go ks. Tracewskie-
mu, proboszczowi kalwaryjskiemu,
a ten oddał odpowiecnim władzom.

„Skarb“ nie przedstawia większej
wartości. m.r.s.  kowski Edward, stud. U. S. B.

Na zakończenie wystąpił balet
męski i oatańczył sztukę „Sen kwia
tów”

Wieczór humoru zdobył uznanie
wszystkich obecnych i wykazał, że
dużo można znaleźć humoru w ży-
ciu biaz uciekania się do żydowskiej

pornografii. (ze)  
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m Michał Girda
Wilno, Zamkowa 20. Tel. 16-28

poleca

Rowery Janus, Indian, Kordian
mocne, lekkie, eleganckie

Radioodbiorniki: Dux-Radio

Akumulatory
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Nauka pływania,

„Okręgowy Ośrodek W. F. w Wil-
nie komunikuje ,że nauka pływania
w roku bieżącym będzie się odby-
wała grupowo na basenie błękitnej
jedynki na Wilii w terminach nastę-
pujących:

I turnus od 8 do 28 czerwca r. b.
Il turnus od 24 czerwca do 10 lipca.
LII turnus od 12 do 27 lipca. IV tur-
nus od 29 lipca do 14 sierpnia i
V turnus od 16 do 31 sierpnia.

Zapisy na kursy we wspomnia-
nych terminach są przyjmowane w
Ukręgowym Ośrodku W. F. Wilno,
ul. Ludwisarska 4 w godz. od 9 do
15-e, codziennie, z wyjątkiem nie-
dziel i świąt. Opłata za kurs wynosi
po 2 zł. :

Nauka będzie się odbywała w
godzinach od 8 do 12 i od 16 do 20
po 1 godzinie dla każdej grupy.

Zapisy na naukę w pierwszym
turnusie nie są przyjmowane ze
względu na komplet.

Wymiana książeczeek
oszczędnościowych

Р.К.0. starego nakładu
P. K. O. wycofuje z obiegu książeczki

oszczędnościowe starego nakładu zaopa-
trzone numeracją od Nr. 500.000 do

Nr. 700.000 bez litery (druk Nr. 5).

Od dnia 1 lipca 1937 r. zbiornice P.K,O.
(urzędy i agencje pocztowe) oraz kasy
P. K. O. nie będą przyjmować wpłat ani

też dokonywać wypłat z książeczek oszczę-
dnościowych P. K. O. starego nakładu za-
opatrzonych numeracją od Nr, 500.000 do
Nr. 700.000 bez litery,
W związku z tym zainteresowani klien-

ci winni składać wyżej wskazane książecz-
ki oszczędnościowe w zbiornicach P. K. O.

(urzędach i agencjach pocztowych) oraz
kasach P. K. O. w celu wymiany na nowe,
przy dokładnie wypełnionym formularzu
„Żądanie zmiany książeczki”, który wyda-
ją bezpłatnie wszystkie urzędy i agencje
pocztowe oraz kasy P, K. O.
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Upadek žydowskiego handlu
małomiasteczkowego na Kresach
Pierwszy numer miesięcznika

„Di Idisze Ekonomik“, który dopie-'
W 40 miasteczkach kresów zli-

kwidowano w ciągu ostatnich 6 mić

ro co Się ukazał, zawiera pracę Ja-! sięcy 364 sklepów żydowskich, zaś

kuba Leszczyńskiego o handlu ży- powstało polskich przeszło 700. U-
dowskim ma Kresach Wschodnich. dział żydów w handlu małomiastecz

 nio po zamordowaniu śp. Kędziory
w Brześciu nad Bugiem. (h)

Materiał obejmuje specjalnie Kresy
Wschodnie.

kowym zmniejszył się na Kresach
Wschodnich o 8,7 proc. (h).

Brak chleba 70 proc. w Trokach
Piekarzom nieopłaca się wypiek

Komunikują nam z Trok, iż od
paru tygodni mie wypieka się tam
chleba z mąki 70-procentowej (sza-
ry — zamiast dawn. pytlowego) i
ludność miejscowa pozbawiona jest
go zupełnie, Co gorsza, obecnie w
czasie masowych przyjazdów wy-
cieczek do Trok oczywiście nie mo-
gą nabywać go również przyjezdni,
z których wielu nie znosi chleba ra-
zoweśo.

Brak wypieku tego chleba tłu-
maczą tym, iż cena jego w Wilnie
wyznaczona została na 34 gr. za ki-
logram, w Trokach zaś 32 i pół śr.
Po 34 gr. jest sprzedawany także w
Landwarowie. Trokach nie ma
młynów i mąka musi być sprowadza
na skądinąd, czyli że wypiek chleba
70 proc. z droższej mąki sprowadza-
nej nie opłaca się podobno piekar-
niom. ;

Zakończenie badań świadków.
w Sprawie

Sąd Grodzki zakończył badanie
świadków w głośnej sprawie o to,

do kogo ma należeć Janek  Arono-

wicz, syn żydówki, lecz od najmłod-
szych lat wychowany przez rodzinę

chrześcijańską, Wiolentów, którzy,

wiolentów
ochrzcili go i obecnie kształcą. Wo
bec zakończenia badań świadków,
wikrótce należy się spodziewać roz
prawy. Będzie to już 9 proces z rzę-
du. (m).



 

 
 

Z za kotar stucio
Zagraniczni i polscy soliści przed

mikroionem,
Radiowy program w środę dn. 16 czerw

ca przyniesie kilka występów znanych soli-

stów. O godz. 17.00 usłyszą radiosłuchacze

znaną wioloaczelistkę Zofię Adamską; o

godz. 21.00 zaś w wieczorze chopinowskim

wystąpi przed mikrofonem pianistka Jani-

na Familier - Hepnerowa. Po tym na uwa-;

śę zasługuje o godz. 17.20 recital śpiewaczy|

artysty estońskiego Arno  Niitofa, który
wykona przed polskim mikrofonem utwory

kompozytorów swego kraju. Zagranicznemu

gościowi akompaniuje prof. Ludwik Urstein.

Kornel Makuszyński przed mikroionem

W cyklu audycyj p. t. „Z mojego war-|

sztatu” przemawiało już kilku autorów. Z

kolei zabierze głos ulubiony przez słucha-

czy autor i doskonały mówca radiowy —

Kornel Makuszyński i powie o swoich prze
życiach oraz zabawnych historiach, jakie

zdarzyły mu się w związku z. jego twór-,

czością literacką. Audycja odbędzie się dn.

16 b. m. o godz. 16.00. ł |

Promienie kosmiczne. — Ciekawy odczyt|
$> radiowy.
Wśród. problemów nowoczesnej fizyki

i filozołii przyrody, wysuwają się obecnie
na plan pierwszy badania promieni kosmicz
nych i kwestia ich pochodzenia. Są to za-

gadnienia równorzędne z zagadnieniami bu-

dowy jądra atomowego; od ich rozwiązania

przez naukę oczekuje się odsłonięcia bar-

dzo głębokich i być może najisiotniejszych

tajemnic przyrody. Temat ten omówi: inż.

Łukasz Dorosz w odczycie p. t. „Promienie
kosmiczne”, który nada Rozgłośnia Lwow-

ska dn. 16 b. m. o godz. 17.50 na fali ogól-
nopolskiej.

Polskie Radio Wilno  Środa, dn. 16 czerwca,
6.15 Pieśń poranna. Gimnastyka. Muzy

ka. Dziennik poranny. Muzyka. Audycja

dla poborowych. Muzyka. Audycja dla

szkół, 11.30 Kiciuś rybołówca — audycja
dla dzieci. 11.57 Sygnał czasu ihejnał,
12.03 Dziennik południowy. 12.15 Chwilka

litewska w języku litewskim. 12.25 Kon-
cert orkiestry mandolinistów. 13.00 Muzy--

ka popularna. 15.00 Wesołe płyty. 15.10 Zy
cie kulturałne miasta i prowincji. 15.15 Ze*
msta błazna — opowiadania * Z. Kossak-

Szczuckiej. 15.25 Z różnych operetek. 15:45
Wiadomości gospodarcze. 16.00 Z mojego
warsztatu — szkic literacki Makuszyńskie-

go. 16.15 Muzyka salonowa. 16.45 Wojsko

łączności na nowoczesnym polu walki —

odczyt. 17.00 Utwory wiolonczelowew wy-
konaniu Z. Adamskiej. 17.20 Recital śpie-
waczy Arno Niitofa (baryton). 17.50 Pro-

mienie kosmiczne — pog. inż, Dorosza,

18.00 Chwila Biura Studiów. 18.10 Utwory

 

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

zo koło Werek, przepiękua miej:
scowość sosmowy las, rzeka, plaża, kajaki,
łódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja
statkiem lub autobusem. Odjazd + pl.

: : "> Orzeszkowej 20 min. z Wilna, Oddaje się
wiecz. po cenach zniżonych, powtórzenie pokoje z całodz. utrzymaniem Poczta Je-
komedii-farsy „Pani Prezesowa” w premie- rozolimka, kolonia Zgoda, willa „Urocza”
rowej obsadzie. | Zajączkowska.

Я- ieiski s; DWÓR. przyjmie letników z utrzymaniem
Test Miejski ua Fobulance. Dzisiaj | 3 | jień; Wiad.iPortowa 19711 od

z powodu przygotowań do nowej premiery
Ё 3 2—5 pp. —5

przedstawienia nie będzie.

Jutro o godz. 8.15 wiecz. po cenach
zniżonych nowa premiera, głośna sztuką| Nauka

 na to wspaniały film wgHELIOS

Przepiękny
wiedeński film

Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajemną
swobodę? Odpowie

powieści laureaia Nobla SINCEAIRA LOUISA San Dodsworth
Akcja rozgrywa się w najpiękniejszych krajach świata oraz na największym okręcie
„Qween Mary*.W rol.gł. Walter Huston, Ruth Chaterton, Mary Astori Paul Lukas

nad program aktualia

Szalony porucznik
W rol, gł. GUSTAW. FROEH' ICH, LIOIA BAROWAi ia. .

. Nad prog am kolorowy dodaiek i aktuali»
Ceny na wszystkie seanse: balkon 84 gr. parter od 60 gr. Sala dobtze wentylowana
 

Garricksca „Kobieta, która zabiła', ' FRANCUSKIEGO dobrym akcentem u-
- - мА

!— Teatr muzyczny „Lutnia”. „Baron dzieli latem sympatyczna wykwalifikowana

Cygański", Dziś w dalszym ciągu klasyczna akZELLP
operetka J. Straussa, której melodje zali- INSTYTUT & УЕн
czają się do najcenniejszych w tym rodzaju Zamkowi 1044 aliGa

twórczości. kursowe. Szybko — gruntownie — tanio!

STUDENT U. $. B. wyjedziemaprowiację
na czas wakacyjny. Eesygokruuje 5;fimna.
zjum z įęz. niemieckim: Žgloszenia dla A.N.
do adm. „Dz. Vil“, tamże adres, 1065(4)

"STUDENT U. .S. B. udziela lekcyj ze
wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły
średniej, przygotowuje do wszelkich egza-
minów. Mostowa 154 = —5

ABSOLWENTGimn.Zygmuata Augusta po-
szukuje kondycji na wyjazd ma okres a-

 

Pomimo wielkiego powodzenia „Baron

Cygański" schodzi z repertuaru ustępując

miejsce również operetce klasycznej „Ptasz
nik z Tyrolu”. Na piątek najbliższy reżyser

B. Folański i kapelmistrz A, Wiliński przy

gotowują premierę tej operetki Zellera.

Giełd warSzawska

OSTATNIE DNI.MARS,
w kapitalnej ko-
medii polskiej

 

„Będzie lepie
SZCZEPKO i TOŃKO

66 W rol. pozostalych

Radiogwiazdory Ceny popularne

„ balkon 84 gr.
parter od 80 gr.
na wszystkie seanse

Karina: ——Fertner, Sielań
ski, Niemirzanka. Nad program Atrakcja kolorowa i aktuałia

Pocz. o godz. 2-ej. Widownia idealnie ochłodzona
 

—_ polskie Kino

/ Światowid
| W-ral. gł.

urocza

 

„God

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dziś wielki nowoczesny dramat salonowy p. t.:

zina pokusy"
Lida Baarowa i niezrównany Justyn Fróhlich

Filmporusza. zagadnienia: Co robią zaniedbane kobiety? Kiedy żona zdradza?
Nad program aktualia

———2

   

 
 

 

27 da 4 V, 37. cyj letnich za skromne wynaśrodzenie. . AAAAAA
Dewizy: Sosnowa 14 m. 3 B. Za PE Lodownie pokojowe, maszynki do lodów, słomki i wszelkie artykuły gospodar- 4

Berlin 212.51 21167 ; spa NA Bo.nauczy| stwa domowego wyprzedajemy pe niebywale niskich cenach.
ciela na miesiące letnie. Przygotowuję w. : P

RURA 10020 99.80 zakresie gimnazjum humanist. (język nie-| i OZONelan adu |UIOR BDYMIEC waondyn 26.10 26.17 o adm. „Dz. Wil.”sub. „Student U.S.B. z IEC i
N. Ja czeki 5781, 529'|, „wieloletnią praktyką”. (4) |" p Be О l.Malicka

Paryż 2354 2360 na : , UL, A 19, į
Praga 1840 18.45 Kupno i sprzedaż ' YYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYVYVYYYTYVY va

Akcje: PLAC BUDOWLANY1000 m* s zedam.|| YZ
Bank Polski 101.60 101.25 > Mickiewicza 10 minut. Pośeedniepjęy- NW. ULGA DLA CIERPIĄCYCH! LU

Papiery: pepe awa 33 m 1 lg 3 momenzed. CZYTAJCIE
„ poż. Inw. й MOTOReals pakoja 65 ėsЫ ; teeznie działa naciar.si poż. Inw. NA e MOTÓR osie pół komia 385 о. E bet u st lit" zi, ROZPOWSZECH-

” » ” ” . t t używ: Ё
5 proc. konwersyjna . — ж“.:д;:_ я\у&о'р&ч:'"ш:!: т = „Embdeta-stawo Nr. 39 NIAJCIE PRASĘ

Dom skOleJOWaN T MAJĄTEK 400hapow.święciański sprze- ZA NARODOWĄ
6 . dolarowa 54,00 i pół kupon 2282 dam niedrogo lub zamiżnię na  nierucho- : (Sprzedaż w aptekach | składach aptecznych
4 „ premj. dolarowa 38.50 39.20  mość miejska. 3-go Maja 7-9 Steckiewicz. Fabr. Chem, „Pharmachemia”, Bydgoszez. UTAANI

4 „ konsolid. 52.50 53.45 5wśród jezior. W.-Pohulanka 41—4

Waluty: jod 3 0 Srej. 3 NgPOSŁA NPACZRPAOECE C

Dól. amer. 528 06! 526 |TOKARNIĘ POCIĄGOWĄ sprzedam w| - N A R Ё SZ IE! MAMAMA AAM
Sari 4315 1 605 stanie bardzo dobrym oglądać można od Mamy swoją Poiską ISKRA” Węgiel kamienny KOKS

ań godz. 5 po południu ul. Czerwonodwórska|kuchenkę Saia ой a SEA d górnośląski s

ke ; 18 u wiašciciela domu; : przewyższającą swo;ą dobrocią mar-| | WO opałowe 3

rieSznania I poxoje |= — ki szwedzkie, Każda sztuka gwa-|; „o TEAShui
OWASTOROJE2-7 ВаСа poszukiwana rantowana. RR poleca
DWA POKOJE do wynajęcia z wygodami : edaž U Н i : В: PB ode ŻE OE SDEZ. Uetaliczna i hurtowa
i osobnem wejściem. Zamkowa 14—1 [BIELIZNĘ do prania przyjmię taniej niż w Roach: ł ROWOBYWOTZONA firMA chrześcijańska

 

w praini. Bernardyński 8 — 12. 1107

BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Muło-
sierdzia Sw. Wincentego a Paulo poleca
uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-
chowawczynie, bony, pielęgniarki, Roko -
we z szyciem, gospodynie i kucharki. Za-
pisy pracownic codziennie od.10—13 -Mły-
nowa 2/9, „wa

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

2 POKOJE i 1 umeblowaneprzy. rodzinie
do: wynajęcia. Portowa 19-11. (3)

MIESZKANIE parterowe, suche, słoneczne,
3 pokojowe do wynajęcia oraz 1 pokój z

ż Kalia | L. Labłuc — Giaka wa

$.H. Kulesza
„T. Odyniec”

_ wieka 19

„JE Sennewalót" wileńska 25

— Zamkowa 3 kuchnią (osobniak). Dowiedzieć się u wła-
Maurycego Ravela. 18.30 Dziesięć przyka-

zań dla miłośników Wilna — rozmowa ks.
dr. Śledziewskiego z inż. arch. Kobzakow-

skim. 18.45 Wiadomości sportowe. 18.50

Pogadanka aktualna. 19.00 Koncert muzyki

dawnej w wyk. St. Szpinalskiego (fortepian)

i Erwina Koschmedera (flet). 19.20 Wolf-

gang Amadeusz Mozart. 19.40 Skrzynka о-

gólna — prowadzi T. Łopalewski. 19.50

Wiadomości sportowe. 20.00 Wesoły festi-|

val — lekki koncert ze Lwowa. 20.45 Dzien|
nik wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. |
21.00 Komcert chopinowski w wyk. Janiny
Familier-Hepnerowej. 21.45 Ta trzecia —
humoreska H. Sienkiewicza. 22.00 Muzyka

ścicielki ul. Tomasza Zana 23-b m 3.

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

DO WYNAJĘCIA 4 i 5 pok. lokale w do+
mu Nr. 6 przy ul. Gimnazjalnej obok Sądu
Okręg. i Gimn. Orzeszkowej.

Letniska
LETNISKO do wynajęcia, w uroczej #6-
rzystej i suchej miejscowości. Osobny do-
mek z 3 pok. i kuchni, nad Wilią, 6 klm.
od Wilna. Komunikacja konna, furmanka

 

 

lekka w wyk. Orkiestry wileńskiej pod dyr. qo dyspozycji, Za cały sezon 100 zł, In-
Wł. Szczepańskiego. formacje Lipowa 4 tel. 1392.

HUGO WAST. 9

ZŁOTO
Przekład autoryzowany z języka hiszpańskiego. -

(POWIEŚĆ) .

Sara nie skończyła jeszcze lat dwu
dziestu i uchodziła za piękną. Jed-

: mak w duszy Zachariasz myślał co
— Czego chce ta bestia, Zabulon? innego.

Gdzie znajdzie ładniejszą kobietę?| Zatrzymali się wreszcie w pew-
Głośno zaś odezwał się: |nym oddaleniu na nieuprawnym tere
— Wobec uporu Matiasa Zabuio nie, za krzewami, tak iżby nie byli

ma i w obronie praw Sary Żyto, na- widoczni z ulicy,
leży przystąpić do świętej ceremonii"  Utworzyli koło i Rosz, po odmó-
Ibun i Kalisa, nie w bożnicy jednak, wieniu przepisanych modlitw, zachę
miejscu świętym, ale w polu, które cał Zachariasza do zachowania daw-

jest terenem poniżenia. (mego zwyczaju i ożenienia się z wdo

Wiedzieli wszyscy, że Ibun zna-|W4: Słowa te jednak były pustymi
czyło ożenić się z wdową,Kalisa-- | dźwiękami dla Zachariasza, któremu
zdjąć obuwie. Zachariasz musiał wy | Serce śpiewało co innego,
bierać: albo pozostanie z Sarą, > Widząc niechęć Zachariasza, Sa-
odda jej swój but. ra odezwała się, wygłaszając po he-

« Wyszedł Rosz, wycofując się ku| brajsku wiersz 7 rozdziału XXV Po-
drzwiom tak, aby się tyłem nie od-| witórzonego prawa: „Brat mego mę-
wrócić ku Torze, za nim zaś cpuścil:|ża nie chce wzbudzić bratu swemu
w ten sam sposób bóżnicę inni. imienia w Izraelu i nie chce mię pra

Sara szła naprzód odważnie, a|wem powinowactwa sobie  przyłą:
masz Zachariasz, zamyślony, z tyłu| czyć”.
unikając rzucanych ukradkiem spoj-| - Zachariasz nie rozumiał po he-

rzeń kobiet. brajsku, wobec czego przetłumaczy-
Mógł zresztą uczynić to co Booz.!ła mu na żargon. On zaś odrzekł to

WOWED RÓD ZA

Rzekłszy to, spojrzał na Sarę Ży
s i dodał pochyliwszy się jej do u-
2 ,

э + аь- nn ZE

SIOSTRA zdługoletnią praktyką szpitalną
i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonuje
wszelkie zabiegi. Poważne reierencje. Wil-|
no, ul. Wiłkomierska 3m. 8 vis 6 vis ko-
ścieła św. Ratała. —3

GOSPODYNI - KUCHARKA starsza, zdol-
na, šwiadectwa chiubae, do pojedyńczej o-
soby, lub do małej rodziny. Łaskawe oferty
proszę skierować do Administracji „Dzien
nika Wileńskiego” pod: „Gospodyni*. |(3)

| POSZUKUJĘ posady gospodyni, mogę sa-
jmodzielnie zająć się domem, znam dobrze
| kuchnię. Chętnie zajmie się dziećmi, albo
jako ochmistrzyni w majątku. Świad. rel.

ul. Bakszta 11 m. 5,-0d 11 do 6 wiecz.

MIERNICZY poszukuje pracy u miern.-
czych przysięgłych, lub przyjmie wszelkie
roboty wchodzące w zakres miernictwa.

| Ceny umiarkowane. Wilno, Mostowa 8—28.

 

«o należało teraz do niego: - „Nie
chcę wziąć jej za żońę”. :

Wówczas Rosz porwał i zrzucił
'w przepisany sposób but. Sara zaś
z wściekłością -szarpała -go prawą
ręką, splunęła na nogę i w twarz Za
chariasza, gdy tym czasem obecni
chórem wygłaszali inny-wiersz:

„Tak się stanie mężczyźnie, któ-
ryby nie budował domu brata swe-
go. I nazywać będą imię jego w lzra
elu: Dom wyzutego.

Zachariasz, cedząc
powiedział: *

° — Niech tak będzie. >
_Wówczas Rosz zwrócił się do Sa-

ry ze słowami, które pragnęła usły-
szeć: 5
—MożeszterazWyjść zamąż, za

każdego innego i używać posagu i
dóbr zmarłego. ° —- '

Zachariasz, nie chcąc, aby go po-
sądzono, że bezpowodju odtrąca
dawny zwyczaj, wyznał, że ma już
zobowiązania wobec. Milki Mir i w
pomoe uczucia opisał ją w ten spo
sób: mę iw a>
— Żebyś mógł sobie* wycbrazić

Rosz, jak ona jest piękna, musiałbyś
wziąć nowy srebrny: kielich, napeł-
nić go ziarnami granatu, opasać
brzeg jego girlandą róż i ustawić go
pomiędzy słońcem a cieniem, ale i

przez -zęby, :od

 

Zguby

„kadimięti, Markiewici
wili.o, ui Zygmuntowska 24

TEL. 25-32

 

Pomóżmy bliźnim!
 

ZGUBIONĄ książkę wojskową wydaną
przez PKU—Wilno na imię Mikołaja Sien-
kiewicza zam. w Wilnie, ul. Wiwulskiego
26—2 — unieważnia się.

ZGUBIONY dowód zastawniczy Nr. 66596
Zakładu Zastawniczego K.K.O. m. Wilna —
unieważnia. się. | :

_ Różne”
POSZUKUJĘ pożyczki zł. 1.500 pod pierw-
szą Hipotekę w Wilnie. Dowiedzieć się w
Administracji „Dziennika Wileńskiego”.

  

 
 

 

ledwie częścią tego błasku, którym
lśni oblicze Milki Mir.* :

Rosz pochylił głowę, przekonany.
Sara jednak, która wiedziała więcej
aniżeli rabini, odparła:
— Głupcze. To się znajduje w Tal

miiudzie, Uwielbienie: to wyraża. Jo-
hanna bar Napah. Nawet nie po-
trafisz -własnymi słowami uwielbiać

kobiety. `
‚ 5рипе!а znowu na niego i odeszła
oburzona.

© Rozliczenia były długie i skrupu-
latne. Zachariasz był człowiekiem
drobiazgowym. O niczym nie zapom
niał, nawet o dziesięcinie z mięty i
kminku, jak to powiada dawhe przy
słowie. 3

"Tylko Ty wiesz, Panie, czy to co
było policzone na dobro wdowy, sta
nowiło połowę,. czy może zaledwie
piątą część przypadającej” należno-
ści. "-

Wszyscy zaś wiemy, Panie, tylko
to, że Zachariasz nie odważyłby się
oszukać swego brata Dawilia, gdyby
ten żył, gdyž Talmud przestrzega
wyraźnie: „mie wolno: nam oszuki-
= maszego bliźniego" (Baba Me-
tsia). į

Ale Zachariasz stwierdził, że nie-
szczęśliwy skazaniec dał się przeko
nać kapelanowi wojskowemu i przy
jąć chrzest katolicki na pół godziny

| 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
imaszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-

dzona przez Tow. Św. Wincentego i Paulo,
Adres w Admin. „Dziennika Wileńskiego".

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną

na stałe lub dorywczą, wl, Zamkowa 11 m.

21 u Kaczyńskiego.

ślało go z liczby i wcielało go do
rzeczy: goim lub akum (psów, pogan
lub 'chrześcijan)..

Nawet bowiem święty Talmud po
wiada: „Wolno jest oszukać goja”
(Baba Kamma). Zgodnie z nauką tai
miudyczną, wyrażoną w jego Kodek-
sie cywilnym i kryminalnym (Cho-
szem Hammiszpat), „pieniądz аК-
ma jest to samo co wszelkie dobro
nie mające właściciela'.

W cstatecznym obrachunku, Za-
chariasz oddał Sarze przekaz na
Warszawę i zapewnił przejazd do
Hamburga. W dodatku okazał jesz-
cze tyle szlachetności, że odprowa-
dził ją, na statek, i wyprawił ją, jak
się wyprawia kogoś na tamten świat.

Taka była częściowa historia Za
chariasza Blumena. Należałoby jed-
nak powiedzieć coś więcej. Nikt nie
wie, w jaki sposób wzrastało jego
bogactwo. Ja jelinak wiem i chcę to
opowiedzieć, żebyśmy nie zapom-
nieli, że Zachariaszowi Blumenowi i
podobnym jak on, Argentyna w
znacznej części zawdzięcza swoją
sławę na świecie.

° №е znaczy to bynajmniej, że i-
miona ich pozostaną w historii k
budowniczych narodu.

Może na odwrotnej stronie me-  wtedy wspaniałość jego byłaby га> przed rozstrzelaniem. A to wykre-
dalu.

(c. d. n.)

GGTLSSNSS IST 6GI ENAR STALO KAS ATEITISAA NIK

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odaoszeniem 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 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, siowo tłuste zł. 0,25, Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25'/o drożej Dla poszukujących pracy 50%  zmiżki, Administracja zastrzega

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