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Sprawa żydowska w Sejmie
w dyskusji nad Funduszem Kultury Narodowej

WARSZAWA 16.6. Dziś odby-
ło się plenarne posiedzenie Sejmu.

Pos.  Pełczyńska referowała
zmiany senatu do ustawy o Fundu-
szu Kultury Narodowej.  Sprawo-
zdawczyni zwraca się szczególnie
przeciw skreśleniu przez Senat o-,
statniego zdania art. 4, które u-
względnia potrzeby innych narodo-
wości, wchodzących w skład pań-
stwa polskiego.

Przeciw stanowisku  referentki
wypowiedział się pos. gen. Żeligow-
ski. Wskazuje on, że w roku 1928 z
inicjatywy _ Marsz. Piłsudskiego
stworzono Fundusz Kultury —Маго-
dowej, który miał ściśle określone|
zadanie popierania polskiej nauki i

|a drudzy zapanowali nad całym ży-

co może dla niego zrobić, to ten od-
powiedział; proszę mnie zrobić
Niemcem. To by można zastosować|

posłów atakowało ustawę akade-
migką i wskazywało na konieczność
nowelizacji rozporządzenia o orga-

iu nas i 80 proc, Polaków mogłoby | nizacjach akademickich. Min. Świę-
powiedzieć: chcielibyśmy mieć ta-
kie prawa, jakie mają żydzi w Pol-
sce,

Nie mamy określonej polityki
wobec narodowości słowiańskichi
wobec żydów: do pierwszych czę-
sto stosujemy niepotrzebne rygory,

ciem naszym państwowym i kultu-
ralnym. Polityka żydowska powin-
na polegać na tym — że żydzi mu-
szą opuścić Polskę, tego wymaga
interes obu narodów.
W, końcu pos. Żeligowski oświad-

cza się przeciw poprawce p. Peł-

 

sztuki Obecnie rząd wnosi nową U- | czyńskiej.
stawę o nazwaniu uszu imie-| "W głosowaniu Sejm przyjął

miem | Marsz. Piłsudskiego. Sejm wszystkie poprawki Senatu.
wniósł poprawikę, ażeby dodać tam, | Następnie po omówieniu spraw
gdzie się mówi o zadaniach fundu-| związanych 'z  lilwwidacją -wa

Pola io inne AG Y Phoenix i Z imS uczest
olłacy, bronimy; swojej X ry | ników walk o niepodległość przy-

mamy do tego prawo, gdyż jesteśmy| stąpiono do obrad nad nowelą do

padais Pawa 7 p [ANY o szkołach akademickich.

aNSO*| dłuższa skusja, w órej szereg
szości słowiańskiej i żydowskiej. Co| у : ) ь

do pierwszej grupy to z nią sympa-|
tyzuje — inaczej myśli o żydach). |

Druga sprawa to kwestia żydow- |
ska. Jeżeli mówią mi, że jeszcze.
mamy dalej popierać kulturę Żży-
dowską, to wzbudza to we mnie
protest. Nie tylko dlatego, że na-
ród żydowski ma już kulturę, nie

INÓWROCŁ

tosławiski, który brał udział w dy-
«Skusji zapowiedział wniesienie  ta-
kiej noweli.

Naogół zgodzono się, iż po-
trzebne są: 1) zmiana rozporządze-
nia o stowarzyszeniach akademic-
kich, a szczególnie ordynacji wy-
borczej do tych stowarzyszeń, 2j
zmiana przepisów o funduszu opłat
studentów oraz 3) zmiana przepi-
sów o udzieleniu pomocy studentom.

Najciekawszym był głos ks. Lu-
belskiego, który twierdzi, że aby
poprawić gruntownie zło, trzeba
wprowadzić z pówrotem autonomię
i restytutować usuniętych  profeso-
rów.

Pos. Hoffman podkreśla m. in.,
że większość studentów naszych
jest już w tym wieku, który daje
prawo wyborcze czynne, a często
nawet bierne. Nie można zatem
przeszkadzać im w wynikającym z
tego prawie zajmowania się  poli-
polityką. W głosowaniu projekt rzą- dowy przyjęto.

ARTRETYZM REUMATYZM CHOR, KOBIECE leczy

AW-ZDRÓJ

INTERPELACJA W SEJMIE
tylko dlatego, że żydzi skupili w ww Sprawie masonerii i gimn. w Święcianach
swych rękach na całym świecie
największe kapitały, nie tylko dla-
tego że mają oni taką spójnię naro-|

 WARSZAWA 15.6, Na  dzisiej-

dową, jakiej może nie ma żaden in- szym posiedzeniu Sejmu  zgłoszo-

ny RE ale szczególnie dlatego, nych zostało kilka interpelacyj.
że zmusili oni przez pracę swojej Ee KD d

myśli inne narody, żeby uznały ją | ж {шfo, Powiek: A
za myśl swoją. Żydzi bardzo mało interpe RODEA w sprawie

przyczynili się do powstania nasze- należenia iunkcjonarjuszy państwo -

p Wszystko wmea, wych do nielegalnych organizacyj
tylko nie zmienia się psychika na- tat кеа аННЕа -

z л „ +, poza granicami państwa 1 ziela

ZOE a nia na zebrania takich organizacyj
gmachów państwowych.

Poseł Dudziński przytacza donie-

sienia prasy zagranicznej o zebra-

niach reprezentacyjnej loży masoń-

skiej, obrządku szkockiego w gma-

różnią się w wielu rzeczach, ale da-
leko więcej spraw łączy je z sobą.
Natomiast żydzi mają inną psycho-
logię.

Jest taka anegdota, że gdy do
pewnego
zwrócił się

dygnitarza — rosyjskiego
cesarz z zapytaniem,

 
* Do portu w Neapolu przywieziono trumny ze zwłokami 6 oficerów ma-
rynarki włoskiej, którzy zabici zostali przy bombardowaniu „Barletty“

przez czerwonych lotników hiszpańskich. :

(Teleionem wd własnego korespondenta).

chu Dyrekcji Lasów Państwowych,

|eo potwierdza niepokojące pogło-

ski o wpływie obcych agentur nie

tylko wśród społeczeństwa polskie-

go, ale wśród czynników rządo-

wych.

Wobec tego zwraca się do p.

mości, zawarte w prasie zagranicz-

nej odpowiadają prawdzie, czy

prawdą jest, że poszczególne osoby

pozostające na służbie państwowej,

należą do nielegalnych organiza-

cyj oraz co premier zamierza uczy-

nić, aby uniemożliwić ten stan rze-

czy i jakie konsekwencje wyciąg-

nie z udzielenia przez ministerstwo

Rolnictwa i dyrektora Lasów Pań-

stwowych, gmachu dyrekcji L. P. na

zebranie nielegalnej i obcej organi-

zacji.

W. innej interpelacji, zgłoszonej

przez przedstawiciela Z. N. P. posła

(Wójtowicza, odżyła znana sprawa

zatargu w gimnazium w  Święcia-

nach. !

Interpelacja zawierała

na obecnego prefekta gimnazjum w

Święcianach, ks. Weryka, za odmó-

twami  maturalnymi  abiturientów

Łabanosa i Krasickiego.

Inspektor utrzymuje, iż był to

akt zemsty, gdyż Krasicki, był o-

wym uczniem, który doniósł dyrek-

torowi gimnazjum, że ks. Grams na

lekcjach religii wychwalał stanowi-

sko akademików wileńskich i wzy- |wał do bojkotu żydów.

Czwartek 17 czerwca 1937 r.
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Bilbao otoczone
Niemcy i Wiochy wracają do Komitetu,

nieinterwencji

ь 4 ‚ I
premiera z zapytaniem czywiado-

napaść,

wienie podpisu swego pod šwiadec-|

PARYŻ 16.6. Konsul francuski w
Bilbao, który przybył do st. Jean
de Luz oświadczył, że Bilbao jest
całkowicie otoczone przez powstań-
ców. Baskowie broniący się na kil-
ku wzgórzach, są gwałtownie bom-
bardowani przez samoloty powstań
cze. Opór wydaje się beznadziejny.
Miasto dotychczas ocalało. Jedynie
kilka ulic znajduje się pod ogniem
powstańczych (karabinów maszyno-
wych, które strzelają.z m. Archan-
dia. Wiśród ludności panuje rozpacz
i dezorganizacja. Krążownik  po-
wstaūczy „Almirante Cervero“ u-
kazał się po dłuższej przerwie na
wysokości Bilbao.
GALDACANO 16.6. Havas dono-

si, że wojska powstańcze zajęły
wczoraj wieczorem m. Galdacano,

KRAKÓW 16.6. W dniu dzisiej-
szym zeznaje kom. P. P. Krėlikie-
wicz, który brał udział w akcji po:
ścigowej. Opisuje szczegółowo prze-
bieg pościgu.

Z kolei zeznaje świadek kom.
' Józef Kuziel z Krakowa, który o-
pisuje przebieg śledztwa. Św. opo-
wiada o tym, jak postanowiono w
Stronnictwie Narodowym  zorgani-
zować straż ochronną i jakie ona
miała cele. Świadkowi opowiadało
podczas śledztwa wielu uczestni-
ków najścia na Myślenice o tym,
jak odbywały się alarmy próbne w
nocy, o tym, jak Doboszyński, który
w lesie chorowickim zauważył, że
wielu ludzi wycofało się, polecił
Płonce by przeszkadzał w wydala-
niu się z oddziałów i w tym celu
kazał mu iść z tyłu, Dalej zeznawali
oni, że sam Doboszyński w lesie w
Porębie strzelał, oni zaś strzelali na

| wyraźny rozkaz Doboszyńskiego.

| Następnie św. Kuziel opowiada
na pytania prokuratora, że nasilenie
alkcjj komunistycznej na terenie
pow. (krakowskiego i myślenickie-
go było słabe. Jeśli chodzi o zajścia
|w Myślenicach w czerwcu 1936 r.
|to policja udaremniła poczynania
| komunistów.
| _ Obrońca Jaworski w związku z
j zeznaniami kom. Kuziela stawia
DT przesłuchanie świadków:
| Wąchały Mariana z Krakowa, Zy-
$munta Malady z Libertowa i Anto-
niego Wątora z Chorowic na oko-
liczność, że przesłuchiwanie nie od-

| bywało się zgodnie z przepisami.
Sąd w tej sprawie poweźmie decy-

| zję później. Gy
! Następnie zeznawał świadek
Orlicki, zastępca Ikomendanta po-

  
 

 

stanowiące ostatni punikt oporu
| Basków na drodze Durango — Bil-
|bao. Przed opuszczeniem miasta
| wojska baskijskie wysadziły w po-
wietrze fabrykę amunicji. Straty

| oddziałów baskijskich na pobliskich
wzgórzach i w mieście przekraczają
2000 ludzi.

LONDYN 16.6. Wspólny komu-
nikat wydany przez ambasady wło-
jską i niemiecką w Londynie stwier-
| dzają, że w dniu dzisiejszym amba-
sadorowie Włoch i Niemiec poinfor

| mowali przewodniczącego komitetu
nieinterwencji, iż w wyniku umowy,
zawartej dn. 12 bm. oba rządy po-
stanowiły ponownie podjąć  współ-
pracę z komitetem nieinterweneji
oraz clbjąć służbę patrolową na wo-
dach hiszpańskich.

Zeznania Świadków w procesie
inż. A. Doboszyńskiego

(sterunku w Myślenicach. Zeznania
= nie wnoszą mowych szczegó-

(ów.

Charakterystyczne
zmiany we Francji
PARYŻ, 16.6. W kołach finan-

„sowych poważne wrażenie wywoła-
jło potwierdzenie informacji o zmia-
nach na stanowiskach kierowników
polityki finansowej. Potwierdzono
oficjalnie, że dwaj członsowie komi-
tetu ekspertów, powołanego 5 mar-
ca dla kierowania francuskim fun-
duszem wyrównawczym i dla nad-
zoru mad rynkiem rent i obligacyj
państwowych, prof. Karol Rist oraz
dyrektor Paul Baudoin, złożyli 'sswą
dymisję.

Kronika telegraficzna
— W dniu 14 bm. nastąpiła wymiana.

dokumentów ratyfikacyjnych konwencji

między Rzeczypospolitą Polską a  króle-

stwem Węgier o ekstradycji i pomocy: są--
dowej w sprawach karnych. | BEDE!

— Przybyła do Gdańska grupa- około
500 członków t zw. „Starej gwardii“, ty ы

starych dzialaczy narodowo - socjalistycz-
nych,

— W fabryce materiałów wybuchowych
w Ardeen w Szkocji nastąpił silny wy
buch, 3 osoby poniosły śmierć, a 2 są cięż-

ko ranne, ©

— Pomiędzy miejscowościami  Marti-

gues i Sausset les Pins nad Marsylią groź-
ny pożar strawił kilkaset hektarów lasu
sosnowego oraz wiele domów.

— Powstańcy arabscy w  Mezopo-
tamii zestrzelili samolot angielski, Załoga
poniosła śmierć. & <A

— Królowa buigarska powiła syna =

następcę tronu,
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_ uboju.
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Co zeznali šwiadkowie
w Sprawie o zabójstwo polskiego policjanta w Brześciu

Wczorajsze sprawozdanie z pro-
cesu Wielwela Szczerbowskiego, ska
zanego na śmierć za zabójstwo poli-
cjanta ś. p. Kędziory, uzupełniamy
zeznaniem świadków, którzy wnieśli
do sprawy bardziej istotne oświetle-
nie,

Pierwszy zeznaje naczelnik urzę-
du śledczego w Brześciu Jerzy Bu-
dzyński, Charakteryzuje on ś. p. Kę-*
dziorę, jako wzorcwiego policjanta,
energicznego i sprawiedliwego. Ś. p.
Kędziora miał przydział śledzenia
nielegalnego uboju. Stwierdza, że,
służba była niezwykle trudna ze
względu na wrogi stosunek Żydów,
którzy niejednokrotnie odgrażali się
policjantom.

Przew.: — Czy Kędziora dawno
był w policji?
— Kędziora jest 621-ym zamordo-

wanym w walce o porządek policjan
tem. O ile jednak wszyscy inni zgi-
nęli bezpośrednio w walce, ofiarami
mordów skrytobójczych padli jedy-
nie dwaj policjanci. Mianowicie
Drzewiecki i Kędziora.

Czy Kędziora wymieniał kiedyś
nazwisko Szczerbowskiego?

— Tak, mówił, że to jest osob-
nik zdołny do wszystkiego i że sam
boi się już pilnować go.

Nąstępny świadek, referentka
kar administracyjnych 'w Starost-
wie, p. Wilińska, zeznaje, iż wynio-
sła wrażenie, że Kędziora był czło-
wiekiem b. sprytnym i rozgarnię-
tym, a prócz tego odznaczał się
wielką  sumiennością i gorliwością.
W ciągu ostatnich miesięcy ubój
tajemny bardzo się wzmógł. O ile
owiem od stycznia do maja r. ub.

było tylko 90 doniesień, w tym sa-
k okresie r. b. doniesień było

00.
Adw. Kowalski: — Czy pani nie

spotykała się ze skargami żydów na
we uboju rytualnym?
— Nie.
Adw. Niebudek: — Kto się trud-

nił tym ubojem?
— W 99 procentach żydzi.
Adw. Kowalski: — Czy jest roz-

kaz prowadzenia statystyki ile prze
="popełniają żydzi.
— Nie
— To wielka szkoda.
Świadek Bronisław  Jarzębek,

posterunkowy, stwierdza, że żydow
scy rzezacy stworzyli na terenie
Brześcia specjalną organizację ubo-
ju nielegalnego oraz „ochronę tego

Ubój odbywał się często w
chlewach, lub w zakonspirciwanych
mieszkaniach prywatnych. Uczest-
nicy tego procederu dzielili się na
dwie grupy: część zajmowała się u-
bojem, część zaś czuwała na ulicy i
w wypadku gdy zjawiała się policia
utrudniała policjantom dostęp do
mieszkania, tymczasem zaś reszta

osiła mięso. Zarówno świadek
jak śp. Kędziora mieli pracę bar-
dzo utrudnioną. Żydzi niejednokrot-
nie cidgrażali się im, rzucali w nich
kamieniami. jakich warunkacn
higienicznych odbywał się nielegal-
ny ubój, świadczy fakt następujący:
Kiedyś, gdy świadek przeprowadzał
rewizję w żydowskim mieszkaniu
prywatnym, znalazł w łóżku pod
pierzyną, gdzie leżała udając chorą
pewna Żydówka, trzy zabite „ry-
tualnie“ cielaki...

Zeznaje następnie Uszer Rosen-
berg, dorożkarz, który miał prze-
wieźć mięso, skonfiskowane przez
ś. p. Kędziorę u Ajzyka Szczerbow-

'plecy w chwili gdy

wznowiono z udziaiem blisko 6UU

Świadek Aleksandra Chomik,
która mieszka naprzeciwko jatek,
na Małym Rymku, widziała dokład-
nie moment zbrodni, gdy młody
Welwel Szczerbowski zadał ś. p. Kę
dziorze cios ostrym narzędziem w

ś. p. Kędziora
przykrywał płachtą skonfiskowane
mięso w dorożce. Ś. p. Kędziora pa-
dając strzelił kilkakrotnie, Morder-
ca po dokonaniu swego czynu rzu-
cił się do ucieczki, przyczem prze-
biegł przez podwórze, w którym
mieszka świadek.

Zeznania wszystkich świadków
żydów, których było kilku, całko-
wicie różniły się od zeznań złożo-
nych podczas śledztwa, skutkiem
czego prokurator niejednókrotnie
musi stawiać wniosek odczytania
tych zeznań w ich stanie pierwot-
nym.  

Ostatnim świadkiem, wnoszącym
bardzo istotne motywy do sprawy
jest kierownik wydziału śledczego,
Zygmunt Możdżeń, Wyjaśnia on, że
opinię Kędziora miał jak najlepszą,
że pozostawił żonę i 7-letnie dzie-
oki, że od szeregu miesięcy żydzi
ciągle się odgrażaii.

Adw. Kowalski: — Czy zajścia
po zabójstwie Kędziory były odru-
chem?
— Tak jest.
— Jak długo trwały?
— Zaczęły się zrana gdy lud-

ność dowiedziała się o zamordowa-
niu Kędzicy, ale wieczorem zostały
opanowane,

Po przerwie przemawiał prolku-
rator, który żądał Кагу śmierci dla
oskarżonego, powodowie cywilni,
wreszcie obrońcy.

P. Starzyński ni
Łódzka żydowska „Republika” w

numesze miedzielnym donosi z War,
szawy: |

„Kupcy chrześcijańscy branży o-|
wocowej czynią od pewnego czasu!
starania o wyrugowanie żydów z hal
Mirowskich, Wczoraj zgłosili się oni
do prezydenta miasta Starzyńskiego
żądając podziału hal na dwie stre-
fy: żydowską i chrześcijańską. Pre- |
zydent Starzyński odrzucił powyż-|
sze żądanie „stwierdzając, że jest!
przeciwnikiem metod rasistowskich|

Prof. Kolankowski
W. kuluarach sejmowych krążą

pogłoski, że zamknięcie nadzwyczaj
nej sesji parlamentarniej nastąpi w
sobotę, 19 b.m. O ileby zaś Senat/
wprowadził jakie zmiany w noweli
do ustawy o szkołach alkademickica
nie powróci już ona obecnie do Sej-
mu, lecz ostateczne jej załatwienie Wyrok zapadł późno wieczorem. będzie icdłożone do ses,i zwyczajnej,

 

Uchoolenie pełnomocnicio din rządu Blumo
Za pełnomocnictwami głosowali i komuniści

PARYŻ. 16.6. Podczas wieczor-
nej przerwy w obradach izby depu-
towanych odbylo się posiedzenie t.
zw. „deiegac,i iewicy”, podczas któ-
reżo premier blum  oświądczył, że
peinomocnictwa, o które ubiega się
rząd, mają trwać jedynie na okres
sesji pariamentarnej. Fremier zaape
lował do komunistów, aby nie 1а-
mali jedności „trontu iudtiwego”. Ko
munista Lucios krytykował poszcze.
goune posunięcia rząuu,
zaś trakcji komunistycznej

zmienić zdania.
U godz. 24.05 na salę obrad izby

deputowanych weszli komuniści, o-
świadczając, że nie mogą zmienić
stanowiska i że wstrzymują się cd
giosowania nad peinomocnictwami.

O godz. 24.15 posiedzenie izby

deputowanych i 13 czionków rząau

z premierem Blumem oraz ministra-

mi Auriolem i Ueibosem na czele,
Vrzewodniczący oswiadczyt, iž rząd
dcmaga się natychmiastowej debaty

nad pełnomocnictwami w sprawach

tinansowych. Ё

Deputowany — Jammy . Schmidt,
sprawozdawca komisji finansowej

oświadczył, że rząd został zmuszony

przedłożyć komisji i izbie projekt

ustawy celem ucaremnienia manew.
rów spekulacji. Komisja wzięła pod

uwagę wniosek deputowanego Xa-
vier Vallat (federacja republikań-
ska) cl ściganiu spekulantów, jak

również wniosek ograniczający pet-

nomocnictwa dla rządu do okresu

sesji zwyczajnej 1937 r.
Zarządzono niezwłocznie dysku-

sprzeciwiał się pełnomocnictwom, a
także podniesieniu pocatkow od
konsumcji, ucieka zaś się do nich o-;
becnie, aby uzyskać mowe źródła
dochodu. Wskazał przy! tym na nie-
bezpieczeństwo intlacji i zakończył
oświadczeniem, że rząd zabił zaufa:
nie.

z powodu

na, że Auriol sprzeciwiał się udziele
niu pełnomocnictw poprzednim rzą:
dom. Zdaniem mówcy, obecne peł-
nomocnictwa są bardzo szerokiei
jedynym ich  usprawiedliwieniem
jest konieczność złamania nagłego
ataku spekulacji. Mówca zarzucił
min. Auriclowi, że ukrywa prawdę
przed krajem, Flandinowi, że fun-
dusz wyrównawczy rw sumie 20
miliardów franików już nie istnieje.

Dep. Paul Reynaud poddał ostrej
krytyce całą politykę finansową
rządu, oświadczając „iż stracono
wssystkie korzyści finansowe i

gospodarcze ,wynikające z dewalua

cji. Polityką rządu udaremnia po-

wrót kapitałów, a to co się dzieje

obecnie nie jest atakiem na franka

lecz paniką. Mówca icświadczył, iż

rząd obecny kosztował Francję 25

miliardów tranków złotych, i zapy-

tał wręcz, czy rząd nie dąży do in-

flacji dodając, iż Francja znajduje

się w obliczu niepowetowanej klę-

ski,

Następnie uchwalono przerwanie
dyskusji przez podniesienie rąk. Od-

rzucono większością głosów kilka sję. Mimister finansów Auriol 0-

świadczył, że opracował projekt sa-

nacji finansów, lecz niebezpieczny

akt podjęty w ciągu ostatnich dni,|

zmusił rząd do wydania zarządzeń

natychmiastowych celem obrony!

kredytu publicznego. Min. Auriol

podkreślił, że obecny atak pochodzi

nie z zagranicy, lecz z wewnątrz

Francji, dodając, że uciekło z Fran-

cji zagranicę 50 miliardów franków.
Przeciwko pełnomocnictwom wy

stąpił deputowany de Chappedelai-

ne (niezależna lewica), twierdząc, iż

są one sprzeczne z konstytucją,

parlament zaś nie powinien rezygno 
 

skiego. Zeznania jego nie wnoszą |wać ze swych uprawnień, Mówca
do sprawy nic nowego. przypomniał, że  Auriol zawsze

3

Echa afery maturalnej we Lwowie
77 ucz:.lów dopuszczono do maiury |

Kuratorium lwowskie na polece-
nie ministerstwa W. R. i O. P. posta
nowiło dopuścić do matury 77 ucz-
niów, którzy, jak: wiadomo, zostali
usunięci od egzaminów wskutek wy
krycia wielkiej afery maturalnej na
terenie tego kuratorium. Decyzja ta
Es zostala dzieki staranicm“
kół rodzicielskich. Egzaminy matu-
ralne dla tych abiturientów odbędą
się w najbliższych dniach.

Dochodzenie prokuratorskie w

Seria nadużyć b. starosty z Lublińca
KATOWICE. Sąd okręgowy, wy-,

dział zamiejscowy w Tarnowskica
Górach skazał b. starostę powiatu.
lublinieckiego Józefa Biolika па 2 1а`
ta więzienia, 1000 zł. grzywny oraz
utratę praw obywatelskich na 3 lata|
za nadużycia i sprzeniewierzenia, |

Jak się ckazuje, proces ten po-
cignie' za sobą dalsze konsekwencje.
Biolik zajmując stanowisko przewod|

 

tej aferze jest już na ukończeniu.
Przed sądem stanął urzędnik Kura-
torium, magister Raczek, nauczyciei
gimnazjalny Eliasz Mehrer oraz jego
brat Józef, student Politechniki
Lwowskiej  Wydobywali oni od
Raczka tematy maturalne, które na
stępnie sprzedawali maturzystom.
Dochodzenie przeciwko rodzicom
Mehrerów, którzy prowadzili handel
tematami i inkasowali za nie pienią-
dze, zostało wstrzymane.

niczącego KKO, nadużywał władzy
dla własnych korzyści, co stwierdzi
ła kontrola ksiąg. Protokół kontro-
łera z niewyjaśnionych przyczyn nie
ujrzał światła dziennego. Wi biurze
związku KKO spreparowano inny
protokół, pomijający ustępy obciąża
jące Biolika. Sprawą tą niewątpliwie
zajmie się prokurator. !

asi

 

| kolwiek rząd uzyskał

wniosków «jpozycji oraz uchwalono
dwa artykuły ustawy o pełnomocni-

ctwach.

Wreszcie przemawiał premier
Blum, oświadczając, iż rząd znajdu-

je się w obliczu spekulacji finanso-

wej i intrygi politycznej, dodając, że

ucieczka ziota od 8-miu dni przy-

biera coraz szybsze tempo. Rząd nie

chce ustąpić i dla tego zwraca się o

pełnomocnictwa zamiast przedłcże:

nia poprzedniego projektu sanacji

finansowej. Fremier zaznacza, że nie

chodzi tu o trudności budżetowe lub

skarbowe, lecz o ucieczkę  kapita-

łów w ilości 50 miliardów, podczas

gay rząd musi sprostać wzmożonym

zbrejeniom

W. zakończeniu premier Blum

zwrócił się o poparcie do stronnictw

większości.

Po krótkiej przenwie komuniści

oświadczyli, że będą głosowali za

pełnomocnictwami. O godz. 5 m. 10

rano uchwalono całaść ustawy o peł

nomocnictwach 346 głosami prze-

ciwiko. 247.

PARYŻ. 16.6. Głosowanie w izbie

deputowanych, jakie odbyło się nad

ranem, zamiknęło posiedzenie, które

należało do niezwykłych wydarzen

politycznych zarówno pod względem

napięcia, jak i nieoczekiwanych i co

chwilę zmiennych wypacków. Jak-
ostatecznie

swą normalną choć mocno zmniej-

szoną więjkszość, tj. 346 głosów prze

ciwko 247 (w poprzednim ostatnim

głosowaniu w izbie w maju r.b.

rząd uzyskał 380 przeciwiko 190), to

jednak w ciągu 10-godzinnych noc-

nych obrad izby w kuluarach pano-

wało prawie że powszechne prze-

Ikonanie, że rząd jest bliski upadku.
Zresztą nastrój ten oddaje dzisiejsza

poranna prasa paryska, która nie
znając jeszcze wyników rannego

głosowania zamieszcza jedynie ko-

Następny mówca b. min. Flan-
idin wyraża zdumienie

4 „naglej zmiany stancwiska rządu od-
przewódca | nosnie pełnomocnictw i przypomi-

oświadczył, że komuniści nie mogą |

mentarze wysoce pesymistyczne na
temat sytuacji rząciu. 3
W kuiuarach izby deputowanych

opozycyjną taktykę komunistów w
stosunku do rządu tłumaczono od-
wetem partii komunistycznej za ar

| tylkuł „„Ueuvre“ z ostatniej niedziel:,
w lkotórej tenże dziennik w artyku:e
redakcyjnym wyraźnie przeznaczo-
'nym dla Moskwy, na skutek ostai-
|niej egzekucji wodzów <zerwonej
| armii zadaje pytanie, co wart jest
w ogóle Związek Sowiecki, a tym
samym pakt między Francją a So-
wietami.

Przebieg nocnego posiedzenia ob-
fitował w momenty ala rządu bardzo
ciężkie. Szczególnie mocne prze-
mówienie wygłosili b. premier Flan-
din oraz b. minister skarbu Paul
Keynaud.

e: jest wieczny...
na targowiskach”.

Opinia publiczna Warszawy (pi-
sze „Warsz. Dziennik Nar.j przyzwy
czajona jest do žydolilskich wystą-
pień mianowanego prezyaenta, lo
też stanowisko p. dtarzyńskiego w
Sprawie „ghetta' na targowiskach ni
ikogo nie zdziwi. Jest ono tylko je-
szcze jednym dowodem  oświetlają-
cym jego aziałalność.

O „ghetto” na targowiskach je-
stieśmy spokojni. P. Starzynski nie
jest wieczny...

ministrem.oświaty?
Takie odroczenie rozstrzygnięcia
sprawy, co najmniej do gruania po-
twierdziłoby obiegającą pogioskę, że
w gruncie rzeczy nikt tak dalece do
uchwalenia noweli, nie przywiązuje
większej wagi.

Rząd, jak się zdaje, umieścił ją w
programie sesji nadzwyczajnej, jedy
nie ze względu pewnej kurtuazji wo-
bec p. ministra Świętosławskiego, a
strony zainteresowane są zdania, że
nie tyle ważną jest sama noweła, ile
spisób wykonywania obowiązującej
obecnie ustawy: o szkołach akade-
mickich, W związku z tym rozeszły
się znowu pogłoski o bliskiej zmia-
nie na stanowisku ministra oświaty.

Jak twierdzi „ABC“ napoważ-
niejszym kanaydatem na ministra
ošwiaty jest obecnie prof. Kolankow
ski ze Lwowa. Prot. Kolankowski
bawił w Warszawie i odbył tutaj ro
zmowę z premierem, gen. Składkow
skim, w «czasie której doszło do u-
zgodnienia warunków dotyczących
objęcia przez niego teki oświaty.

Brak danych, aby przypuszczać,
by kandydatura prof, Kolankowskie
go miała wróżyć jakie istetne zmia-
ny w dotyichczasowej polityce władz
oświatowych.

 Rząd przebrnął dziś nad ranem z
trudem przez pierwszy etap. Czeka|
go dalej może jeszcze bardziej trud-

W. kuluarach parlamentarnych
panuje przekonanie, iż senat nie ze-
chce pozostawić ustawy o pełno-

poprawki. W. niedzielę dn. 20 bm. odbędzie
się w Warszawie Walne Zgromadze
|nie członków Polskiej Centralnej
| Kasy Krecytu Bezprocentowiego.

Obrady będą się odbywały w sa-
li przy ul. Miodowej 7.

O godz: 9.30 rano w. kościele
Wszystkich Świętych na placu Grzy

| bowsikim odbędzie się uroczyste na-
bożeństwo dla uczestników Walne-
$o Zgromadzenia P.C.K.K.B,

iForządek dzienny obrad m. in.
obejmuje:

Sprawozdanie
rewizyjnej — prezes
wicz,

głównej komisji|
Hipolit Wąso- |

LOT POMORSKI
W, dn. 19 i 20 czerwca odbędzie

się w Toruniu organizowany przez

aercklub pomorski „Drugi lot pomor-
ski” połączony z uroczystością ob-
chodu 2-ej rocznicy ptiwstania aero-
iklubu. Zadaniem lotu pomorskiego
Jest wykazanie sprawności lotniczs-
sportowej uczestników oraz nawiąza
nie międzykdubowych stosunków tu
warzyskich.

Do chwili obecnej do zawodów
( zgleszonych zostało 19 samolotów 2
aercklubów: warszawskiego, gdań-
skiego, ikrakowskiego, poznańskie-
go, kujawskiego, lwowskiego, wileń

skiego, pomorskiego i białej podla-
skiej. ;

ZLOTY GWIAZDZISTE
Między 9 a 12 lipca rb. odbędzie

się A La

dzynar złot gwiazdzisty.
zka ežiai udział 5 samolotów
polskich.

W. dn. 31 lipca i 1 sierpnia rb.
odbędzie się międzynarodowy zlot
gwiazdzisty do Paryża. W. zlocie we

zmą udział 5 do 6 samolotów  pol-
skich.

Wi dn. 25 czerwca rb. udaje się

do Rhboeń na zawody szybowcowe  

na waika na terenie senatu, |
{

 

denictwachwjej ob m bi ie| ”
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Walne Zgromadzenie Polskiej Centralnej
„Kasy Kredytu Bezprocentowego XX1;

Działalność kas zrzeszonych w
Pol. Qentr. Kasie Kred. Bezproc. —
inż. Józef Szmydt.

Z doświedczeń Kasy Bezprocen-
towej — ks. prałat dr. Marceli God-
lewski.

Zagadnienie środków  finanso-
wych — p. Wacław Niklewicz.

Zmiany! w statucie Pol, Centr. Ka
sy Kred. Bezproc. — mec. St. Porai-
Wilczyński.

Określenie granic zobowiązań
Stowarzyszenia P.C.K.K.B. wobec o-
sób trzecich — p. Józef Grodzki.

Sport
ydrużyna polska w składzie 5 szy-
bowców i 3 samolotów  holujących.
Z? odbędą się od 4 do 18 lip-
ca rb.

 

 
Na turnieju tennisowym w Forest
Hills w Stanach Zjedn. ukazała się
dama w kapeluszu olbrzymich годе

miarów, pleciońym z trawy.

 



 

PO RZEZI
MOSKIEWSKIE!

kwvzstrzelanie ośmiu najwybi.niej-

szych generałów sowieckich, nowe

aresz.owania wśród wyższych do-

wódców czerwonej armii i najwyższej

biurokracji, nieustanne egzekucje

„szpiegów, sabotażystów i agentów

faszyzmu” drobniejszego kalibru, sło-

resz'owania wśród wyższych do-
pewnego czasu — istotną treść poli-

tyki wewnę:rznej Sowietów, wpro-

wadza w najwyższe zdumienie opinię

europejską .

„Zgnily zachód” rzecz prosta nie

zrozumie nigdy ani poli.yki Stal na ij

jego najbliższego otoczenia, ani bar-

dzo swoistej reakcji, jaką ta polityka

budzi w społeczeństwie sowieckim.

Przekracza to zdolności poznawcze

„Świata burżuazyjnego', który pyta

w zdumieniu — jak to czyni „Eve-

ning Post“ — czy Stalin jest pijanym

azjatyckim maniakiem, czy też w je-

$o przypuszczalnym szaleństwie jest

metoda?

I nawet wiedy, kiedy rozumie, że

jest to metoda i że nie odbiega ona

od dotychczasowych metod komuniz-
mu, nie potrafi ocenić „dobro-
dziejstw' takiego postępowania i

przy całej swej niechęci do rozstrze-

lanych, którzy sami byli katami wie-

lu tysięcy współobywateli, nie przy-

łączy się pewnie do okrzyku prasy

sowieckiej: „psom psia śmierć!

Pozostawmy przeto dochodzenie

przyczyn wewnętrznych rzezi mo-
skiewskiej tym, co lepiej znają zaka-

marki duszy rosyjskiej i arkana rzą-

dów komunistycznych, Zastanówmy

się nad skutkami tego wszystkiego,
co się ostatnio odbywa w państwie

sowietów dla całości stosunków ze-
wnętrznych, jakimi państwo to zwią-
zało się z mocarstwami zachodnimi.

Zagadnienie o tyle jest ważne, że

na sojuszu z Sowietami

stopniu opiera się polityka Francji,
która jest naszą aliantką i której lo-
sv bardzo blisko nas wszystkich ob-
c1odzą. Sojusz ten doszedł do skutku
przede wszystkim dzięki optymi-
sycznej ocenie przez koła decydują-
ce Francji możliwości wojskowych
Sowietów, Armia sowiecka była tą
ceną, którą zapłaciła Moskwa za
wprowadzenie jej do polityki euro-
pejskiej i powiązanie z systemem po-
litycznym Francji.

Dziś, kiedy się okazuje — według

wersji urzędowej — że główne sie-
dlisko zdrady i wywiadu nieprzyja-
cielskiego znajduje się właśnie w ko-
łach wyższego dowództwa sowiec-

kiego, — sprawa ta przedstawia się
inaczej,

Bardzo słusznie zapytuje prasa
francuska, co wart jest sprzymierze-
niec, którego najwybitniejsi generało-
wie są wywiadowcami nieprzyjaciela
i sprzedają mu nie tylko tajemnice
wojskowe własnego kraju, ale praw-
dopodobnie i powierzone im tajem-
nice sprzymierzeńców.

Jasnym jest, że kooperacja wojsko-

wa z takimi sztabami jest szaleń-

stwem i że liczenie na pomoc tego

rodzaju sojusznika jest karygodną
lekkomyślnością.

Jeśli zaś sprawa przedstawia się

inaczej. jeśli „,czystka” przeprowa-

dzana w armii czerwonej ma inne

cele, niż wyplenienie szpiegostwa i

zdrady, rozstrzelańj.zaś generałowie
nie maa ze zdradąnic wspólnego, to

jak się wszystko odbije na stanie

moralnym armii i jaki wpływ wywrz2
na jej wartość bojową?

Są to wszystko pytania, na które

muszą dać odpowiedź te rządy, które

opierały swoją politykę na zasadz'e
ścisłego zbliżenia z Sowietami i li-

czyły na wfeksze możliwości m'litar-

nej ich pomocy. Pytania o tyle zasa-
dnizze, że państwa, które tego ści-
ślejszego zbliżenia dokonały, musia-

łv zapłacic za rie poważnymi trudno-

ścian wewnę'rznymi, zjawjającymi

sę zawsze w Ślad za „przyjaźnią so-
„ wieską.

(zy państwo żydowskie w Palestynie? Pozecino prasy
| Podobno najpóźniej 10 lipca, a mo-
że nawet jeszcze w czerwcu, ma być

ogłoszony raport brytyjskiej komisji
królewskiej, obarczonej zadaniem o-
pracowania wniosków co do general-

« nej reformy statutu politycznego Pa-
lestyny — przy czym propozycje te-

; go raportu mają być jakoby bez żad -

w dużym |

nych już zmian wcielone przez wła-
dze brytyjskie w życie, Tak więc już
w najbliższym czasie będziemy świad
kami całkowitej politycznej przebudo
wy Palestyny, przy czym przebudowa
ta gruntownie zmieni położenie Ży-
dów w Palestynie, a pośrednio i w
świecie,
Obrady komisji królewskiej są po-

ufne, z obrad tych przesączają się je-
dnak do prasy różne informacje.
W komisji — wedłuś informacyj Ży

dowskiej Agencji Telegraficznej —
ścierają się rzekomo trzy poglądy, któ
re sprowadzają się do postulatów na-
stępujących:

a) Ograniczenie imigracji przez u-
stalenie trwałej proporcji ludnościo»
wej Żydów i Arabów; zakaz nabywa
nia ziemi w pewnych obszarach i ze -
zwolenie na ich nabywanie w innych;
szeroki samorząd lokalny na obsza -
rach o zdecydowanej większości arab
skiej, względnie żydowskiej,

b) Podział Palestyny na dwa ой -
rębne państwa :o zdecydowanej więk-
szości arabskiej w państwie arabskim,
zaś żydowskiej — w żydowskim; znie
sienie mandatu palestyńskiego przy
nadaniu obu państwom statutu, zbli -
żoneśo do statut Iraku lub Egiptu;
możliwość nadania państwu żydow -
skiemu statutu dominialniego.

c) Podział Palestyny na kantony,
tworzące razem jedno państwo fede -
racyjne; na siedem kantonów byłyby
trzy arabskie, dwa żydowskie i dwa
o charakterze neutralno - mieszanym
pod niepodzielną administracją angiel
ską (kanton haifski, który ma znacze-
nie wojskowo - strategiczne, i kanton
w trójkącie Jerozolima — Betlejem —
Ramallah).

Teoretycznie wciąż jeszcze istnieje
możliwość, że komisja królewska z
powyższych trzech rozwiązań wybie -
rze którekolwiek, W praktyce jednak,
zdaje się, że pierwsze z tych rozwią -
zań nie ma szans realizacji. Według
przenikających do prasy wiadomości
jest już jakoby rzeczą przesądzoną, że
raport będzie jakby kompromisem mię
dzy drugą, a trzecią koncepcją,

Administracja szkolna skrzypi. Usta
wy i eksperymenty Jędrzejewiczow-
skie nałożyły na nią wymagania zbyt
wielkie — nic dziwnego, że teraz uty-
ka i skrzypi. A że przy tym i ludzie,
zatrudnieni w administracji szkolnej,
nie zawsze zajmują właściwe dla
swych kwalifikacji stanowiska i urzę-
dy, więc zamieszanie szeroką, dziś fa
lą płynie z Ministerstwa Oświaty na
kuratoria, a stąd i dalej.

Oto parę konkretnych przykładów
z dni ostatnich:

Nauka w gimnazjach kończy się 16
czerwca — w tym dniu uczniowie о-
trzymają świadectwa. Najważniejszą
rolę grają oczywiście świadectwa dla
uczniów klasy IV — boć jest to świa-
dectwo prawie równoznaczne ze świa
dectwem dojrzałości. Tę okoliczność
postanowiły też uzzcić i władze szkol
ne, Okólnikiem zapowiedziano, że dy
rekcje gimnazjum otrzymają za po-
šrednictwem  kuratoriėw specjalne
blankiety świadectw dla uczniów kl.
IV. Dziś mamy 14 czerwca — a blan-
kietów świadectw administracja szkol
na nie dostarczyła. Sprawa jest tym
poważniejsza, że za dalsze 2 dni ucz-
niowie kl. IV gimnazjum zgłosić się
mają do egzaminów 'wsłępnych do kl.
F liceum, a tam świadectwo być musi,
bo tam decyduje jakość noty z przed-
miotów. Komisja egzaminacyjna ma

Do niedawna sądzono, że niebez-

pieczeństwo tych trudności równo-
waży się wzmożeniem pozycji ze-

wnętrznej, wynikającym z militarnej

pomocy sowieckiej. Obecnie, po rze-
zi moskiewskiej, sąd ten musi ulec
nowej krytycznej ocenie.

Jakie będą jej wyniki w opinii za-
interesowanych narodów, nie zamie-

rzamy przesądzać. Pewnym jest je-
dnak, że nie przyczyni się ona do

wzmocnien'a stanow ska Sowielów w роШусе eurcjsįskiej.
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Mianowicie, jest już jakoby przesą-
dzone, że część Palestyny ma być
przyłączona do [ransjordanii. przy
czym emir Transiordanii, Abdullah;
ma uzyskać tytuł króla Palestyny —
a nawet jakoby już jest na gruncie
angielskim „przyszłym królem Pale-
styny” tytułowany. Natomiast reszta
Palestyny ma utworzyć republikę ży-
dowską, pod nazwą Ziemi Izraela (E-
rec Izrael). Nastąpi więc geograficz-
ne przestawienie dawnych nazw: o ile
dawn'ej ziemią-żydowską (ziemią Ży
dów: Judeą) był górzysty obszar w

styną) pas nadbrzeżny, o tyle teraz
Paiestyna (arabska) ograniczy się do
ziem w głębi kraju (może z dostępem
do morza, t. j. własnym portem w
Jaffie), natomiast wybrzeże, a przy -
najmniej jego większa część, stanie
się ziemią żydowską,
Dwa okręgi (Jerozolima wraz z Be

tlejem, jako miejsca święte oraz o-
1-06 Haify, ważncśo anGielskieóo por
tu wojennego) mają być wyłączone z
obu państw i poddane adminis'ra-
cji brytyjskiej, Już sam ten jeden
fakt sprawi, że między obu państwa -
mi nie będzieniep: zekraczalnego prze
działu lecz że będą one z sobą pow'ą
zane szeregiem spraw i interesów
wspólnych. :

Między innymi mówi się o tym, że
król Abdullah udzieli Żydom zezwole
nia na osiedlanie się, wprawdzie nie
w swych nowo . nabytych okręsach
cisjordańskich (w których już i tak
sporo Żydów mieszka), ale w swym do
tychczasowym państwie: Transjor-
danii Tym sposobem i w królestwie
palestyńskim Żydzi stanowiliby pew-
ną siłę, (Oba okręgi „neutralne”: Je-
rozolimą i Haifą, są i dziś już mocno
zażydzone),
Poza tym, między obu „państwami”'

musiałby być zawarty szereś kon-
wencyj, ustalających bliską współpra
cę w sprawach komunikacyjnych, han
dlowych i t d, dzięki czemu cały
kraj (wraz z Transjordanią stanowiłby
pewną polityczną całość, w której
możliwość ekspansji na nowe tereny
nie byłaby dla Żydów przekreślona.
Obecnie niewyjaśniona jest właści-

wie tylko sprawa ustalenia terytorium
obu państw palestyńskich: arabskie-
$o i żydowskiego, Żydzi mają nadzie-
ję, że do republiki żydowskiej, —
zapewne tworzącej parę odzielnych
kompleksów terytorialnych, poprze-

 

obowiązek poddać egzaminowi wstęp
nemu ucznia z notą dostateczną, a mo
że, ale nie musi, zwolnić od egzaminu
ucznia z notą dobrą.

Inne kłopoty mieli i jeszcze mają
nauczyciele i uczniowie klas VII w
gimnazjum starego typu. Istniał tam
dotąd przepis, iż nie ma ani popra -
wek ani też przejścia do klasy VIII z
notą niedostateczną z jednego przed-
miotu. Obecnie klasa VII kończy swój
żywot — od września zastąpi ją kla-
sa I liceum. Uczeń klasy VII, który
dawniej otrzymał złą notę choćby z
jednego przedmiotu, musiał klasę tą
repetować. Nie było to nieszczęście.
Co z takimi uczniami robić od wrześ-
a Od września VII klasy już nie bę
zie,

Do I klasy liceum przyjdzie mło-
dzież z innego już gimnazjum, Ten,
który przed rokiem ukończył klasę VI
starego gimnazjum nie ma odpowied
niego przygotowania do I kl. liceum.
Jeśli stanie do egzaminu wstępnego,
przystosowanego do wiadomości ab-
solwenta nowego $imnazjum — egza-
minu takiego nie zda, Co zrobić ma ta
śrupa młodzieży? Znam jednego z po
uażnych budowniczych krakowskich
którego syn znalazł się w tym położe-
niu. Ojciec obszedł szereg zakładów
naukowych, poszedł nawet do kurato-
rium, pytał się wielu ludzi na mieście;
uszystkim stawiał jedno pytanie: co
mam zrobić z synem od września? O-
trzymał odpowiedź: jeszcze nie ma-
my instrukcji z Ministerstwa — cze-
kaj pan cierpliwie.

W sam dzień klasyfikacji, w piątek
11 czerwca, kuratorium szkolne kra-
kowskie telefonicznie komunikowało
dyrekcjom gimnazjów krakowskich,
iż Ministerstwo Oświaty zmienia prze
pis klasyfikacji w klasach VII gimna-
ziów: odtąd wolno zawiesić klasyfika
cję z jednego przedmiotu do jesieni
pod warunkiem, że uczeń podda się
egzaminowi poprawc”em". Ta decy-
zia Ministerstwa wpłynęła pow»*r"
na wynik klasyfikacji w Krakowie—|

 

 

* dzielanych kórytarzami arabskimi,
|jak Prusy Wschodnie od Rzeszy —
| włączone będą rozległe obszary bez -
ludne (głównie na południu, aż po mo
rze Czerwone dzieki czemu Żydzi bę-
dą mogli w swym państwie przeprowa
dzić intensywną kolonizację i w naj -
bliższych latach sprowadzić 3 miliony
nowych żydowskich immigrantów.

Żydzi gorączkowo szykują się już
do swej nowej, „niepodległej roli.
Świadczy o tym choćby następująca
wiadomość z Jerozolimy, którą poda-
ła wczoraj prasa żydowska.

głębi kraju, a ziemią Filistynów(Paie- \
„Wśród Żydów, na plan podziału pi

szą się tylko ekstremiści, którzy two-
rzą mniejszość w szeregach žydow-
skich. Ta grupa sjonistów — donosi
„A! Ahram" — uważa że mimo ma-
łego terytorium, które obejmie pań-
stwo żydowskie, można będzie si-'e
zwiększyć jego ludność  żydow'ką

przez masową kolonizację połudn o-
wej części Palestyny, Zwolennicy teso
planu wśród Żydów oceniają, że w tej
części kraju uda się skolonizować 3 i
pół miliona Żydów.
Genewski korespondent „Al Ah-

ram“ donosi również, że w wypadku
doiścia do skutku podziału kraju i u-
tworzenia państwa żydowskiego w Pa
lestynie, nowopowstałe państwo zwró
ci się z apelem do żydostwa świato-
wego, aby utworzyło ono przez pożycz
kę fundusz dwudziestu pięciu milionów
funtów dla celów odbudowy kraju ży-
dowskieśo i dla wspomnianej koloni-
zacji południowej części Palestyny,
Pierwszą czynnością rządu nowo -

powstałego państwa żydowskiego ma
być utworzenie żydowskiej floty po-
wietrznej w sile stu samolotów dla ce-
lów bezpieczeństwa i komunikacji.
Prócz tego ma zostać wybudowana z
udziałem władz angielskich szosa, któ
ra połączy Gazę nad Morzem Śródziem
nym z Akabą, portem Morza Czerwo-
nego. Państwo żydowskie ma również
zawrzeć szereg traktatów handlowych
z sąsiednimi krajami arabskimi, a
przede wszystkim z państwem arab-
skim w Palestynie”,

Czy ziszczą się nadzieje żydowskie
o możliwości immiśracji owych 3 mi-

, lionów Żydów? Cry też te 3 milion
zredukuje się na 2 lub na 17 — W
każdym razie, polityka polska musi
baczyć, by owe miliony przybyły: do
Palestyny z Polski, a. nie z innych kra
jów.

 

__. Dolegliwości szkolne
Kraków, w czerwcu.

nie mogła jednak wpłynąć na ten wy
nik na prowincji, ponieważ tam wiado
mość ta przyszia jużpo klasyfikacji.
A ci wszyscy, kiórzy w klasie VII

otrzymali stopień niedostateczny, nie
wiedzą w dalszym ciągu, co mają ro-
bić, aby się dostać do I klasy liceum.
Ewent. egzaminy wstępne odbyć się
mają już za parę dni. Nie wiadomo,
czy one i ich obowiązują.

Plany nauczania w I klasie liceum
nie są jeszcze ogłoszone. Projekty,
przesłane nauczycielom szkół śred-
nich do oceny, spotkały się z krytyką
tak ostrą, a uzasadnioną, że Minister-
stwo w drugiej połowie maja zapowie
działo ich wycołanie i opracowanie
nowych. Nowe programy ukażą się w
najlepszym wypadku w lipcu. Wtedy
dopiero autorzy podręczników szkol -
nych mogliby przystąpić do ich opra-
cowania. Wniosek stąd wypływa ja-
sny: w r. szk. 1937-38 w I klasie li -
ceum nie będzie nowych, do progra-
mu nauki dostosowanych, podreczni-
ków szkolnych. Stare podręczniki, wo
bec zupełnie innego planu narki, będą
rćwnież nie do u*ycia. Będzie to za

| tem rok zupełnej improwizacji. Profe-
sor nie może przygotować się do tej
improwizacji, bo i on nie zna nawet
"am programu nauki,

Słychać zewsząd skargi dyrekto-
zuw, iż starsi, doświadczeni nauczvcie
le nie chcą brać lekcji w nowych li-
ceach — wolą już poddać się deśrzda
cji i uczyć w gimnazjach. Bo nie wie-
rzą w cnoćby dostateczne wyniki im-
prowizowanej navki, a za zły wynik
nie chcą brać odpowiedzialności.

Z góiy ida jednak nakazy: nie ma
wahań, nie ma zwłoki, nie ma pauzy:
program Jędrzejewicza musi być w
wyznaczonych przez ustawę  termi-
nach zrealizowany. Musi być i będz'e
-- choćky po tym miały pozostaćtyl-
ko zgliszcza

Zmieniają się czasy. Zmieniają się
i iudzie. Czy tvlka głupstwo ma prze-
trwać wszystsich?!
m

M. N.
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KARIERA „PECHUWCA*

Na wstępie swej broszury o „mia-
| Nowa: 5 niepowołanym administra-
| torze, p. . "nie Starzyńskim*, da-
| je p. Studnicki taki zarys kariery
| dzisiejszego kor  =k'eśo prezyden-
ta stolicy: :

„P. Starzyński bierze czynny: udział
w organizowaniu OZ.N. Mój przyja
ciel mówił mi, że to już przesądza `о
niepowodzeniu O.Z.N., gdyż p. Sta-
rzyński jest pechowcem.

— Jak to pechowcem?— powiedzia
łem. — Przed 14 laty p. Starzyński
był człowiekiem biednym, miał bardzo
skromne stanowisko w hierarchii e
rzędniczej, dziś jest bogaty, ma ładny
załdedk na Mokotowie, przechodzi
jednego wybitnego stanowiska w ś0-
spodaice państwowej do drugiego,
byi dyrektorem departamentu w Min.
Skarbu, wiceministrem tego min'ster=
stwa, co było związane z należeniem
do szeregu Rad Nadzorczych przed-
siębiorstw państwowych i dawało do-
datkowe dochody, był wiceprezesem
Banku Gosp. Krai., obecnie jest komi-
sarzem stolicy Po! «i, milionowego
miasta z budżetem ox *'0 milionów:
nie jest więc pechowce |

Powiadają: Lepszy łut szczęścia, niż
funt rozumu, Oto ów łut szczęścia pó
siada _ Starzyński przy skromnych
innych atutach. Był on wychowan-
kiem Wyższych Kursów Handlowych
Zielińskiego, bardzo różniących Lg;
pod względem solidności programu
nauczania od dzisiejszej Gł. Szkoły
Handlowej; wielkimi ola) się
nie odznaczał, próbował publicystyki
bez wielkiego powodzenia; napisał bro
szurę „Zagadnienia narodowościowe w
Rosji sowieckiej” w r. 1924, opraco-
wał w r. 1927 przy pomocy urzednie
ków Min. Skarbu broszurę o współcze-
snej Litwie. Obie te prace, zwłaszcza

  

ta ostatnia, dedykowane marsz. Pił-
sudskiemu, są kompilacjami bez po-

Był re-Gia i szerszej syntezy. r
aktorem zbior: wej pracy, nie posia-

dającej ani teoretycznego. ani prak-
tycznego znaczenia, p. t. „Dziesięć lat
na -froncie gospodarczym”.

Ponadto p. Starzyński próbował
pisać na zamówienie wydziału pra-
sowego M. S. Z. ariykuły o Rosji sb-
wieckiej i bez szkody jednak poli-
tycznej dla nas i z niewielką stra'ą
dla Sowietów znalazły się one w ko-
szach redakcyj angielskich, do któ.
rych po przetłumaczeniu były wy:
ane. .
P. St. Starzyński nie jest więc pe-

chowcem dla siebie, lecz jest pė
chowcem w sprawach publicznych.
Kilka takich pechowychspraw oma-
wia p. Studnicki w swej interesującej
broszurze (Skład główny u  au'ora,
ul. Mianowskiego 15 m. 29, telefon
9-82-91).

Bardzo zalecamy naszym  Czytel-
'nlkom zaznajomienie się z broszurą
p. Wł. Studnickiego. Trzeba prze-
cież wiedzieć, jak wygląda gospodar-
ka stolicy pod rządem obecnego iej
komisarza, który ponadto „konsoli-
duje” nasze społeczeństwo w sekto-
rze miejskim Ozonu.

CZY Z.Z.Z. POWRÓCI?

P. Żuławski, przywódca  socjali-
stycznych zawodówek, wzywa w
„Robotniku“ organizacje p. Mora“
czewskiego (Z.Z.Z.), by. powróciły
pod „stare sztandary”. P. Żuławski
zapewnia, że socjalistyczne zawo+
dówki są niezależne i bezpartyj-
ne. Pisze jednak. w dalszym ciągu
swych wywodów:

„Stojąc na stonowisku bezpartyjno-
ści, wysuwamy własne ideowe sztan-
dary, Wyvisaliśmy na nich żądan'e
ideologii socjalistycznej, żądanie wal-
ki — nie tylko dla chwilowedo sukce-
su — lecz walki, któraby miała stały
kierunek, nie wahający sie w tę czy in-
ną strone, zależnie od tego czy inneśo
wiatru. Żądamy, by organizacja nasza
i walka kierowane były do świadorre-

jo celu: do usunięcia wyzysku kapita-
istycznego przez przebiidowę obecne-
go, niesprawiedliweśo i bezsensowne-
$o ustroju społecznego.

I mówmy otwarcie: przeszkodą,
która stoi na drodze do połączenia,
jest właściwie nasza ideologia, a vod
tym względem nie ma kompromisów.
To nie rzekoma zależność о@ PPS,

óra od nas jej wcale nie żada. str'e'
w poprzek ziednoczeniu z Z.ZZ, ale
świadomość kierunku i stosunek nasz
do socializmu“

Dlaczego p. Żuławski nazywa swo-
je zawodówki bezpartyjnymi, jeśli
żąda od nich ideologii socjalistycze
nej? Mówi p. Żuławski, że zw'ązki ie
są niezależne od PPS.? Tak, formal-
nie są niezależne, ale ich kierownik
p. Żuławski, jest równocześnie pre -
zesem Rady Naczelnej PPS. i wszys
cy inni działacze klasowych zawodó-
wek należą do tej partii, która dzięki
tej unii personalnej kierowników mo* '.
že zawsze zwizzkom zawodowym na* >
rzucić swą wolę. Czy bowiem p. Żu=
ławski mósłby jako kierownik związ .
ków zawodowych nie wypełn'ać po*
leceń, które wydała PPS,, kierowana
przez tegoż p. Żuławskiego?.. | P. Moraczewski ma wiec rację, ..
gdy zarzucz k'-sowym związkom za: |
leżność od PPS." -Yv*77* 4
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Południe a północ Hiszpanii
„Kurier Poznański* podaje w dai-

szym ciągu korespondencje swego spe-

cjalnego wysłannika do Hiszpanii, p.
Jędrzeja Giertycha. RED.

Sewilla, od pierwszych chwil wej
ny domowej cpanowana przez nacjo
nalistów, była pizez diugi bardzo
czas maleniką, biaią wysepką, zagi-
bioną w morzu czerwonym.  Naro-
dowcy w Sewilli pod wodzą gen.
Que:po de Llano robiąc powstanie w
tym nneście porwali się niejako Z
motyką na słoace: ucerzyli maleńką.
rozpacziiwie słabą гогсупа garstką
na znacznie potęzniejsze siły prze-
ciwnika w kraju, którego luaność w
przewaznej częś”: z tym przeciwni-
kiem syrupatyzowała i go popierafa.

Luchwaie bohaterstwo narodow-
ców, ich bezprzykładna determina
cja 1 auca zaczepny sprawity, Że
wbrew ieniu, co — zdawałoby się—-
nieodparcie wynikaio z iog.k: rze
czy, ocnieśli oui zwycięstwo. Puczą
kowo trzymając w swym ręku tylko
śrócmieście | na przedm.eściach, ob
sadzonych przez sity czerwone w
tym samym c_asie pionęły kościoły
i dokonywana była rze4 maro-ow-
ców i kztolinow), z czasem dzięki
forimowamu c.iaz to nowych oddzia
łów ochotniczych spośród narvaowo
ipo katolicku czujących, choć bęaą
cych w mniejszcści odfamów ludnoś
ci cywilnej, dz: h' przechylaniu się
garnizonow woj.iowych n.. stronę
powstania, craz -— w końcu—dzięk.

odsieczy z Marokka, — z-oiali opa-

nować najpierw przedmieścia Sewii
li, potem 'ej okolice, a po.em niemal
całe półudnie Hiszpanii: większa
część Andaluzji, : stremadury i w
końcu Granady.

Jest uderzająca różnica pomię-
dzy aimosierą duchową narodowo -
hiszpańskiej północy, a narcdowo -
hiszpańskiego południa. Północ, to
jest kraj który jak jecen mąż chwy-
cił za broń w świętej wojnie, który
porwał się w religijniej i narodowej
ekstazie do walki z siłami Antychry
sta. Południe, to jest kraj, w którym
z takim: samymi uczuciami, a przy
tym może z większym jeszcze boha-
terstwem, z konkwistadorskim  zu-
chwalstwem w rzucaniu się w dzie-
sięciu na tysiąc, z iście kawalerską
brawurą i fantazją walczy jedynie
mniejszość, a ogół się Te* walce z za
ciekawienie::., ale z usojętnym chł.
dem przygląda.

Nie znaczy to zresztą, by rządy
narodowe na hiszpańskim południu
miały do czynienia z jakąś poważ-
nieszą opozycją. Przeciwnie! Ze
z.ziwieniem przekonałem się, že po
lityczne pogiądy szerokich mas tu-
tejszej ludności są dzisiaj na ogół na
rodowe. Jestzm pewien, że gdyby
dziś w Andaluzji urządzono—najbar
dziej nieskrępowany i bezstrenny —
plebiscyt, obóz generała Franco 0-
siągnąłby bezwzględne zwycięstwo,
a obóz „czerwony* poniósł druzgo-
cącą klęskę. Ale są to nastroje chwi
lowe i nie głębokie.

Trzy fakty wpłynęły na zmianę
nastrojów ludności tej, jeszcze tak“
niecawno zupełnie ,„czerwonej” dziel
nicy. Po pierwsze obóz „czerwony
jest tu dziś zupełnie pozbawiony
przywódców i aziałaczy. Cała nie-
mal Andaluzja była pierwotnie w rę
ku „czerwonych“, „czerwoni“ dzia-
łacze mieli zarówno czas na to, by

 

STANISŁAW CYWIŃSKI

popełnić szereg kompromitujących
ich wobec narodowców zbrodni, jak
i na to, by wraz z wojskami ,„czer-
wonymi' w porę się wycolać w miej
sce bezpieczniejsze, Większość czer
wonych dziaiaczy uciekła na obszar,
będący dotąd pod właczą „czerwo-
nych“ -— a ci, co pozostali na miej-
scu, zosłaii następnie przez naro-
dowców zastrzeleni; bo mieli na su-
m.euiu takie okrucieństwa, których
nawet najłagoaniejszy i naliberalniej
szy rząd nie mógiby puścić płazem.
Tak więc masy dawnych sympaty-
ków partyj „czerwonych“ pozbawio
ne z.siały przywódców 1 agitatorow
którzy by je w „czerwonych* na-
strojach utwierdzali.

Po wtóre, rządy  „czerwone”
skonipromitowały się w oczach lu1-
1ości. Okres rząców „czerwonych”,
o było jedno nieustające pasmo po-
żarów i morderstw. Początkowo i
szer.kie masy wciągnięte zostały w
nastrój krwawego delirium. Ale gdy
pierwszy szał minął, dość łatwo zda
ły sobie z tego sprawę, że rządy

„czerwone“ nic im uie dały, że nie
poprawity położenia ubogiej ludnoś-
ci, żle przeciwnie popelniiy szereg
krzyczących  niesprawieduwości i
niegodziwości Co więcej, „czerw-
ni“ przywódcy zrazili do siebie lud:
ność tym, że po tym wszystkim, co
zrobili, uciekii w bezpieczne miej-
sce, a obałamuconą ludność pozo-
stawili na łasce losu i narazili na re-
presje. Chłop czy robotnik andaluzyt
ski wnioskuje z niepowodzenia krót
"kotrwałeśo „czerwonego
mentu, uważa ieraz, że eksperyment
ten był czymś, co sprzeciwia się nor
malnemu porządkowi rzeczy—i jest
zły na tych, którzy go do tego eks-
perymentu popchnęli.

Po trzecie od długiego już szere-
gu miesięcy iudność Andaluzji agito
wana jest i urabiana przez niesłycha
nie szeroką i energiczną propagan-
dę nacjonalistyczną. Propaganda ta
na największą skalę prowadzona
przez „Halangę Hiszpańską*, daje
wyniki, Tłum andaluzyjski tak samo
pzdlega dziś sugest:i nacjonalistycz:
nej i wciągany jest w trans zbioro-
wych nastro;ów narodowych, jak. po
przednio żył w transie ,,czerwonym”

Та wiaśmie propaganda nadaje
Sewilli piętno niezwykle intensywne
go życia. Sewilla po prostu kipi ru-
chem, gwarem, akcją.

Północ też kipi życiem, — ale
jest to jakieś wrzenie skupione, za-
cięte, milczące. Jest to zgodny po-
rw zbicrowy,— jest to w jeden
rytm bijące tętno woli i wysiłku о-
gółu. Tutaj na południu, w tej kipią
cej akcji i ruchu czuje się akcenty
polemiki, walki pełnego furii ataku
w przeciwnika; który nie siedzi tyl-
ko gizieś za górami, za odrutowany-
mi liniami okopów, ale którego czu-
je się wszędzie wokoło w postaci za
dawnionych instynktów, wątpliwoś-
ci, uprzedzeń, którego znajduje się w
sąsiedztwie, w przyjacielu, w sobie
samym.

Narodowcy na północy, to są na-
rodowcy z krwi i z instynktu. Naro-
dowcy na południu, to poza niewiel-
ką mnie'szością — narodowcy zaaśgi
towani. Dziś wierzą oni w generała
Franco, w „Falangę”, w ideę naro-
dową. Ale jeśli coś się zmieni? Jeśli
zražą ich jalkieś niepowodzenia czy

 

 

W trzeciem wydaniu
Trzecie wydanie książki, nie bę- ny co się tu robi? Co wogóle da się portaż

ekspery- |

nieczynności? Jeśli ktoś zdoła za-|
agitować ich skuteczniej? Dlatego
tzeba ich wciąż agitować, wciąż u-
trzymywać w transie, w' napięciu
wiary, zaułania i zapału, — wciąż
poaniecać ich teatralną scenerię,
$romkim dźwiękiem szumnych słów,
eiektownością zapalających wyobraz
nię czynów. o

I diatego Sewilla — to jest jeden
wielki, barwny, 18cie teatrainy ko-
rowcu ipropagandiuwy, w którym
śrozny nastroj wojny i rewolucji mie
sza Się z peinym roznamiętnienia na
strojeii jakby jakiegoś okresu przed
wyborczego. A to wszysiko pod $o-
„rącym, iście airykańskim niebem, w
| briasku osilepiającego wiouca, Które

na;paietycziejszym wyaarzeniom na-
uaje barwy karnawaitwe.

W ao-auku io wszysiko, te wszyst
kie puuuouy, maliiesiacje uliczne,

masówe kwesty, przemarsze ska-
uiow |„iiecna: ..Falangi) z muzy-
ką, 10 uiorze różnóbarwnych plaka-
tuw, te giośniki radiowe na ulicach,

te spiewające hymny narodowe tiu-
my przea  „Ayuniamiento” — to
wszysdko dzieje się na tie wielkiego
i rucniiwego miasta. | e

Jędrzej Giertych.

Kroniki dynastia Czin
WAKSZAWA. 15.6, Ambasada

Manażuko w Tokio. ofiarowała za
,posreanictwem. poselstwa R. P. w
| Lokio Uuniwersytetowi w Warsza-
wie kroniki roczinne dynastii Czin.
io one Zz 1200 tomė-v.

Kroniki te przechowywane byly
w zbicrach dynastii mandżurskiej
Czin i do czasu rewolucji chińskiej
w 19i1 r. nie były dla nikogo do-
stępne poza rodziną cesarską.

Ostatnio rząd Mandżurii wydał
je drukiem, nie są jednak przezna-

iz

czone do rozsprzecaży publicznej.|
1200 tomowe komplety wydane są
po japońsku «z tłumaczeniami tek-
stów na mandżurski, mongolski i
chiński. Bogato są ilustrowane pięk-
nemi staremi drzeworytami, Koszt
wydania jednego kompletu wyniósł
około 1900 zł.

4

krėlewski
„owacje.

Wjazd angielskiej pary

córeczką, obejrzał kraj i ludzi z naj-
przeróżniejszych stron i całą sprawę
opisał w książce,

Nie iwyobrażam sobie, by można
było lepiej talką książkę wydać! O-
czywiście, jest to reportaż, lecz re-

inteligetnie i indywidualnie
dącej powieścią, trzecie wydanie w zrobić? Jak skutecznieprzeciwdzia- przemyślany, przepracowany wszech
ciągu roku, trzecie wydanie w Pol-
sce (to, niestety, najważniejsze!) —,
to rzeczywiście rekord.

Książką tą jest rewelacyjne poa
wielu względami dzieło Meichjora
Wańkowicza pt. Na trepach Smęika.

Smętek — słowo to dwuznaczne.
Lud pomorski nazywa Smętkiem o'a
bła, jak to nam swego czasu przy-
pomniał był Zeromski. Ale i w dru-
gim, potocznem znaczeniu wyraz
ten jest w książce na miejscu, Czyż
bo nie jest to największy 6mutek
Polski, ba, i groza, że kość z kości i
krew z krwi polskiej jest tuż pod.
bokiem Warszawy niszczona i wyna
radawiana? Ze wszystkich bólów
Polski ten ci jest bodaj największy.
A toż wiemy nie od dzuś, że t. zw.
Mazury Pruskie, |kraj zamieszkały
przez emigrację z Polski w w. XIV i
XV, poddany jest wynaradawianiu
najpotwornie,szemu i, co- gorsza,
skuteczniejszemu niż kiedykolwiek
jalkkako.wiek inna ziemia poiska.

Najskutecznie'szemu! To słowo

tak boli, że człek boi się wprost o
tej sprawie myśi--, A z polskiej stro|

łać?

Jeszcze przed wojną opowiadał
mi znany turysta po wszystkich zie-
miach Polski (jeszcze wtedy!) dr
Mieczysław Orłowicz, że zaszedł
śdzieś na tych Mazurach do zajazdu,
gdzie na Szyldzie figurował jakiś
Skowronneck czy też Schtschigell.
Po polsku poprosił o pokój i po pol-
sku też, acz z pewnem  wahaniem,
mu ozpowiedziano. Ale, gdy gospo-
darz poprosił Orłowicza o t. zw.
pass i wyczytał tam przy nazwisku
owe „dr“, nagle, już po niemiecku,
wrzasnął z oburzeniem:

— Was! Sie sind ein Doktor und
Sie sprechen nicht Deutsch, das is!
doch eine Beleidigung fiir mich!

Kto temu poczciwemu Szczygło-
wi wmówił, że człowiek inteligentny
nie powinien mówić po polsku? Jak
że to bclesne dla Polaka! A dziś,

acz.jest inaczej, jednak nie jest le-
piej, może nawet gorzej.

Otóż opowiada nam o tem Wań-
kowicz, który w lecie 1934 odbył po
dróż po Mazurach i © Prusiech
Wschodnich, częściowo kajakiem z

$tronnie, oparty o solidne zapozna-

 

Jedna czy dwie polityki?
W „Warsz. Dzienn. Nar. w dzia.e

akademickim zamieszcza młody akade
mik — jak widać z treści — następują

ce  „kanikularne rozważania” na te-
mat dwóch „polityk* wobec miodzie-
ży. RED. S

| Pan minister Świętosławski je-
„dzie jako reprezentant rząau na Kon
gres Chrystusa Króla do' Poznania.
jan minister Swiętosiawski jest pr=-
itektorem pieigrzymki  jasnogórsxiej
nauczycieli. Ciekawe — prawda?
| £e wspomuiny tylko tuipikę sei-
| mową p. iasmistra w obronie Ž.N.P.
j Aie są rzeczy jeszcze ciekawsze.

Na obraay Sesji nauzwyczajnej lzb
Ustawodawczych  wptynąt. projekt
zmiany ustawy akademickiej. Dziw-
ne koieje losu przechodził ten pro-

jekt. Zanim ujrzai świao dzienne
zdążył już zmienić całkowicie swoje
dbiicze, lworca projektu, p. mini-
ster Swiętosiawski skreślł z nieżo

1  wycoiaą "punkt po  punk-
cie. INikt nie chciat podjąć się reie-

rowania projektu „najuuepopularniej
szego ministra”, jak nazwai p. Swię*
Lociawskiego jeden z sanacyfnychi!]
azienników. U bliskim ustąpieniu

„pana na religii i oświacie giośno

już było. Fouawano nazwiska „ego

‚ nasiępców.

| Kiumersz warszawski, uroczystość
wileńska.. głuche wieści o sektorze
młodzieżowym... pewne „personal-
ne' wiadomości przecostały się do

kół jak najmniej ku temu powoła-

nych i ujrzaiy światło dzienne akt“
rat przed pieigrzymką  jasnogórska,
na którą miai przyjechać podobna

marszałek Śmigły. lak przynajmniej
twierdziły niektóre / półurzędowę

dzienniki. ca 3

Robota. sektorowa, przynajmniej
ta zewnętrzna, stanęła na martwym

punikcie. Rewizyta Arkonii u p. mar

szałka nastąpi dopiero w lipcu—na
wał pracy p. marszałka tego przy-
czyną.

Jest nad czym się zastanawiać.

|

, Tyle materiału do ciekawych rozwa
żań.

Ale to jeszcze nie koniec.
Relerowania projektu zmiany u:

stawy akademickiej podjął się wresz

<ie — nauczyciel gimnazjalny (w ca-
lem Sejmia niema an*

|
» Neda n=n-

   

fesora Uniwersytetu). Atmosfera by
ła, powiedziawszy delikatnie,—niez-
byt — przychyina. Wiadomo było
dobrze, że ci będą przeciwni, ci in-
ni także, tamci też... ale kio poprze
nieszczęsny projekt? Nikt nie miał
ochoty. Łanosiło się.na grubą kom-
promatację.. :

Aie wszystkie niechęci i wątpli-
wości rozwiał minister Swiętosław-
ski, Powiedział, że marszałek Śm-
śty zaczął prowadzić wobec mło-
dzieży swoją pulitykę i że on jaka
minister 1 cadle. ministerstwo także,
z tą рошёуКа — współpracuje..

Siowa te musiaży rozwiać wszei-
kie nieprzychyine nastroje. Jeszcze
tylko z ust przedstawiciela konser-
wy (o dziwo!j padło parę śmielszych
słów. Szczątki projekiu p. ministra
zostały ocaione.

'lu dopiero jest kapitalne zagad-
nienie do rozważania. Posłowie na
podstawie przemówienia ministra
ywiętosiawskiego doszli do przeko-
nania, że pro,ekt ministra, a Co Za
tym idzie i jego polityka pokrywa się
z polityczną akcją marszaika Šmig-

iego w stosunku do młodzieży aka-
uemickiej.

Zostawmy projekt, a raczej jego
szczątki w części dotyczącej życia
akaaemckiego na boku. Drobne te
zmiany są daopraway bez znaczenia
dia nas akademików.

Zajmijmy się czystą polityką.
Przecież tu o nasze głowy chodzi!
Na poastawie przemówienia min.
Święiosławskiego na komisji sejmo-
wej i biorąc pod uwagę niespodzie-
wane wzmocnienie: stancwiska p.
Świętosławskiego mamy wszelkie
podstawy do sądzenia, iż p. Swięto-
sławski uważa się za osobę wpro-
wadzającą w życie politykę marszał
ka Śmigłego, za jego na tym polu
wspóipracownika.

Co my wiemy, względnie wie-
dzieć możemy o polityce młodzież”-
wej marszałka? Na komerszu powie
dział on, iż wierzy w młodzież pol-
ską. Ci, którzy się z nim na komec-
szu zetknęli, twierdzą, iż marszałek
jest prawdziwie narodowo - usposo-
biony. I to koniec. Bo myśmy na kc-
merszu uie byli. Różnym zapewnie-
ńiom z drugiej. czy trzegiej ręki wia-

"ry zbytniej dawać nie możemy.
"Napewno to wiemy jedno; mar-

szałek Śmigły jest wodzem naczel-
nym. Armii Polskiej, której my je-
steśmy oficerami rezerwy. 2

O polityce ministra Šwietoslaw-
skiego wiemy dużo więcej. Wiemy

bardzo dużo nawet. Przecież byliś-

my je,—przećmiotami. Każdy z nas,

chciał czy nie chciał, interesował się |

polityką czy nie, odczuwał skutki po
sunięć p. ministra na swojej skrom-
mej osobie..

- Jalkcś. się nam nie chcą łączyć te
„dwie polityki w jedną całość. Jakoś
nie widzimy wspólnych cech u tych
dwóch osób. Jakoś one do siebie nie

pasują zupełnie,
To też nic dziwnego, że zadajemy

sobie pytanie.
© Jedna czy dwie polityki?

22122ŽŽ

Popierejcie
handel i przemysł ej do. Windsoru. Ludność urządza

żywszem i twórczem zainteresowa-
niem, to rzecz pewna.

Jeszcze jedno. Oto czytelnik od-
'nosi wrażenie, że autor bardzo oglę
|dnie, całkiem bez nienawiści traktu
'je Niemców. Boć to walka z Niemca'
mi, trwająca od zarania naszych dzie
jów, jest ala nas czemś tak codzien-
nem, zrozumiałem i koniecznem.

t

ci.rześcijański
DORSATA GT ADM URGAEODAAJSERY. SKKZ

tylko Piclak, ale, sądzę i każdy cu-
dzoziemiec.

Aliście inaczej potraktowano
książkę Wańkowicza w Niemczech.
Tam mówi się i pisze o niej z oburze
niem. „Jak to! dziś w dobie „poro-
zumienia' polsko - niemieckiego ta-
kie rzeczy wypisywać i wydawaći
Toć to jawna prowckacja!* Chara-

nie się z całym możliwym materja-|jak walka z żywiołami. Toteż Polak kterystyczna reakcja narocu, pogrą
łem pomocniczym: historycznym, śe
ograłicznym, politycznym, statystycz
nym i litera: im, tak, że powstała podobna się karmić, Nienawiść bo-|że w

nienawiści do Niemcówprzeważnie, żonego w melagomanii, który nie“

nie żywi, bo nienawiścią na stałe nie: zdaje sobie sprawy z tego aksjomatu
lityce między narodami win

książka wyjątkowo żywa, pełna u- | wiem to trucizna. Truje ona nietylko no obowiązywać prawo wzajem

czucia i gorącego patrjotyzmu, acz! wroga, ale i tego, co jej używa.

jednocześnie nawskroś objektywna i
zaprawiona nawiet humorem, gdzie|
się: dało ten humor dopuścić do gło”
su, Książka, którą się czyta z zapar-
tym oddechem, co wzrusza, ale zara-

zem pobudza do głębszych reileksyj
i, co ważniejsza — do postanowień!

Zdobią ją liczne, arcy-liczne ilu-|
stracje, nie tylko fotografje, ale też

mapy, ak podobizny pism i
książ reszcie karykatury i oz-|
doby. Toteż rzecz ta zasługuje na
najszersze rozpowszechnienie, które
go się zresztą doczekała. Trzecie
wyčanie w ciągu roku, książki, bądź
cobądź „poważnej”, to, powtarzam,
w Polsce fenomen rzadki i sukces
zasłużony. Nie powinno być Polaka,
któryby tej sporej zresztą książki (o
370 str. dużej ósemki) nie przeczy-

tai. A że każdy ją przeczyta z naj-

tykamy ją też zwykle tam, gdzie

walka jest bądź co bądź licencją, |

zjawiskiem przejściowem, jak 28

między Rosją a Polską. Gdzie walki

nie sposób uniknąć i to wiek po wie-:
ku, tam nienawiści być nie może
(Znamiennym wyjątkiem jest tu nie-
nawiść żydów do świata chrześcijań
skiego. Ale jak oni na tem wycho-
dzą?).

To też, jako prawy Polak, Wań-
kowicz nie żywi nienawiści do Niem
ców, ani też jej w duszach czytelni-

ków nie zaszczepia. Owszem, budzi
żal, ból, grozę, gorące pragnienie

zmiany obecnego stanu rzeczy 1

zwrócenia Polsce tych biednych, o-
szukanych braci, ale o Niemcach pi-
sze spokojnie, wyjątkowo łagodnie,
a miejscami z podziwem, a nawet z

sympatją. To wrażenie odnosi nie: —-

-| ności i równowagi w myśl łacińskiej
zasady: do ut des.

Nalscniec drobną uwagę. Czyż
był potrzebny na str. 351 tej właśnie |
książki ustęp o iczłowieku, który

był jaknajdalszy od zrozumienia tej

troski, której jest książka poświęco

na? Czyż trzeba przypominać nie-
szczęsny plebiscyt ma Mazurachi
stosunek doń owej osobistości, o

(czem takie okropne świadectwo po-

zostawił Żeromski? Iście, tu pod ad-
resem Mielchjora Wańkowicza chcia

łoby się wypowiedzieć słowa, któ-
rem jeszcze w lecie 1915 tak często

słyszał z ust innego Wańkowicza, a

to Florjana, znanego na całej Białej-

rusi facesjonisty: „Daj spokój, pa-
noczku. Zatrzymaj sia! Ot, kudy cie
bie poniosło!”

—  
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ież rozjeżdżasię
Zakończenie roku szkolnego w szkołach wileńskich

Wczoraj uroczyście zcstał za- Marcinkowski odprawił w kaplicy:zgromadzonych przemówił o. dyrek-

kończony w gimnazjach i średnich|szkolnej Mszę św, po której profe- |tor Życzkowski, po czym nastąpiły

zakładach maukowych rok szkolny
1936-37, Z rana młodzież udawała
się na nabożeństwa do swoich ko-
ściobów. W południe odbyła się u-
roczystość rozdania świadectw doj-
rzałcści i świadectw szkolnych. —
Szczególnie uroczyście rok szkolny|
został zakończony w następujących
gimnazjach:
W gimnazjum im. króla Zygmun-

ta Augusta młodzież zebrała się w

szkole o godz. 8 r. O godz. 9 r. ks.

iara TR NINA SNESDARIUSTELE

VI Polski Zjazd Orientalistyczay w Wilnie
W dniach 20 — 22 czerwca rb.

obradować będzie w Wilnie VI Pol-
ski Zjazd Orientalistyczny.
W toku obrad mają być wygło-

szone odczyty przez znanych pol-

skich uczonych z zakresu orientah-
styiki.

Otwarcie zjazdu nastąpi w dniu
20 bm. o godz. 10 min. 30 w Auli Ko

Odraczanie, rozkładanie na raty i umarzanie
zaległości podatkowych

Ministerstwo Skarbu upoważniło
Izby skarbowe oraz urzędy skarbo-
we do odraczania, rozkładania na ra

ty i umarzania zaległości w podatku

majątkowym, podatku od placów bu

dowlanych, oraz 'w nadzwyczajnej
daninie majątkowej, jak również w
oaselkach od tych zaległości.
W myśl przepisów lzba Skarbo-

wa jest władna:
"rozkładać na raty spłatę należno-

ści podatkowych i grzywien do kwo

ty 100 tys. złotych bez ograniczenia
czasu „do kwoty zaś 250 tys. zł. na
okres czasu, mie przekraczający

trzech lat;

EETTD:

Bratobojst4/O
DZISNA. W krzakach około dro-

gi z Moniakowa do Młynarowa, śm.

mikołajewłskiej, znaleziono zwłoki

Ignacego Szawlugi z  Moniakowa.
Na zwiokach widocznych było kil:
kanaście ran tłuczonych i kłutych.
Szewlugę zabili bracia jego Włodzi-

mierz i Aleksy, których zatrzyma-

no. Zeznali cni, że zabójstwa doko-

mali w obronie własnej, śdyż zabity
rzekomo usiłował ich pobić,

Z za kotar studio
Co robić aby wziąć udział w Wielkim
Letnim Konkursie Polskiego Radia.

Wśród _ radiosłuchaczy całej Polski

wielkie zainteresowanie wzbudził Letn

Konkurs Polskiego Radia, który umożliwia

zdobycie jednej z 500 nagród, m. in. zaś

luksusowego samochodu.

Wobec licznych zapytań, co należy

zrobić aby wziąć udział w konkursie i

wziąć jedną z nagród, wyjaśniamy, że kon-

kurs jest bardzo prosty i dzięki tema do-

stępny dla wszystkich. Polskie Radio na-

dawać będzie specjalne audycje konkurso-

we, których należy słuchać.

Wystarczy wysłuchanie jednej z cyklu

tych audycyj „choćby najbliższej, która od-

będzie się dn. 29 czerwca o godz. 20.30. W

czasie audycji usłyszymy czterech śpiewa-

ków: Mieczysława Fogga, Maurycego Ja-

nowskiego, Janusza Popławskiego i Stefa-

ma Witasa. Po wysłuchaniu audycji należy

napisać do Polskiego Radia, w liście zaś u

łożyć tabelkę nazwisk w-ś popularności

śpiewaków, t. zn. na pierwszym miejscu

umieścić śpiewaka, o którym sądzimy, że

jest najbardziej popularny, aa drugim

mniej popularnego j t. d. aż do czwarteżo

miejsca.

TLki

Giełda warszawska
z dn. 16, Vi, 37.
Dewizy:

Berlin 212,51 211.67

Gdańsk 100.20 99.80

Armsterd. 290.65 291.37
Londyn 26.10 26.17
N. J. czeki 528'|, 529%
Paryż 23.53 23.59
Praga 18.40 18.45

Akcje:
Bank Polski 100.50 101.50

Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 63.00

Sie A A Й re
5 proc. konwersyjna — -- +

„ kolejowa - —

„ dolarowa 54.00 i pół kupon 23.12

„  premj. dolarowa 39.00 39.10

stabiliz. 370.00 kupon 30.02

konsolld. 53.00 52.50

waluty:
Dol. amer. 528 | pół 526
Mark! niem. 131.50 129.50

a
d
z
a
u

„|sonatę G-Dur tegoż kompozytora. Kompo-

| sorowie, rodzina i młcidzież zebrali'

"się w sali rekreacyjnej gimnazjum.

|Po przemówieniu dyrektora, profe-
|sorów i samych maturzystów, na-

| stapiło rozdanie absolwentom świa-
dectw dojrzałości.
"W jum oo. Jezuitów, po

| Mszy św. w kościele św. Kazimie-

| rza, którą odprawił o g. 9 r. o. Win-
kowski, profesorowie, rodzice i mło

, dzież szkolna zebrali się w pięknie

udekorowanej sali popisowej. Do

tumnowej Uniwersytetu Stefana Ba-
|torego. Inauguracyjny referat p. L.
| „Ruch umysłowy w Indiach dzisiej-
szych” wygłosi p. H. Willmanowa -
Grabowska.

Po przerwie obiadowej do godz.
17 dalsze obrady toczyć się będą w
Szkole Nauk Politycznych w lokalu
Koła Turkologów.

  

odracząć należności podatkowe i
„grzywny do kwoty 250 tys, zł. na
| okres czasu, nieprzekraczający 12
| miesięcy;

umarzać poszczególnym  płatni-
kom w ciągu tego samego okresu

budżetowego: 1) zaległości, lub
części zaległości w pudatkach i
grzywnach do kwoty 25 tys. zł, 2)

w całości lub części narosłe odsetki
oraz odsetki ulgowe od zaległości—
bez względu na ich wysokość.

Urząd Skarbowy jest władny:  rozkładać na raty spłatę nalelž-

ności podatkowych i grzywien do
kwoty 25 tys. zł, — na okres czasu,
nie przekraczający dwóch lat, do|

kwoty zaś 50 tys. zł. najwyżej na!

1 rok;
odraczać płatność należności po-

datkowych i grzywien do kwoty 50

tys. zł. najwyżej na przeciąg 6-ciu
miesięcy.

Umarzać poszczególnym płatni-
kom w ciągu tego samego okresu
budżetowego: 1) zaległości lub czę-;

ści zaległości w podatkach i grzyw-|
nach do kwoty 500 zł., 2) w całości:
lub części narosłe odsetki tudzież
odsetki ulgowe do wysokości 500 zł. 

Konkurs dostępny jest dla każdego, kio

jest bez przerwy abonentem radia w czerw

cu, lipcu i sierpniu b. r.
Nagrody przyznane są tym uczestnikom

konkursu, którzy ułożą listę śpiewaków,

zgodną z opinią większości.

„Z Wiednia przez świat* Radiowy koncert
rozrywkowy.

W sezonie letnimPolskie Radio nada-

je głównie muzykę lekką, rozrywkową, łat-

wo zrozumiałą i pogodną. Koncerty Orkie-

stry Symfonicznej P. R., które zazwyczaj w

zimie przynoszą muzykę poważną, teraz

stoją również pod znakiem rozrywki, Kon-

cert czwartkowy dn. 17 b. m. o godz. 20.00

pod dyr. M. Mierzejewskiego obejmie utwo

ry melodyjne, powszechnie lubiane, jak np.

potpourri pt. „Z Wiednia przez świat”

znanego kompozytora lekkiej muzyki wie-

deńskiej — Hruby'ego, Fantazję z operetki

„Księżniczka Czardasza” Kalmana i t. p.

Pieśni Griega w wykonaniu śpiewaczki

norweskiej w programie radiowym,

W czwartek, dn. 17 b. m. Polskie Ra

dio nadaje dwa koncerty poświęcone Grie-

gowi: o godz. 22.00 norweska śpiewaczka

Nancy Naess wykona pieśni tego „Chopina

północy”. Bezpośrednio po tym recitalu o

godz. 22.30 Wł, Wochniak i I. Rosenbaum

odegrają bardzo melodyjną i nastrojową

zycje Griega łatwo zrozumiałe i przystępne

wzbudzą bez wątpienia zainteresowanie

najszerszych kół radiosłuchaczy.-

„Gdy kwitną i dojrzewają zboża'*
Gawęda radiowa.

W/ okresie letnich wyjazdów i wycie-

czek pamiętać musimy o wielu niebezpie-

| ezeństwach, które grożą w tym okresie

|gdrowiu ludzi lekkomyślnie i nieostrożnie

| korzystających a dobrodziejstw słońca, wo-

„dy it. d. Polskie Radio zamierza więc na-

j dać w ciągu lata kilka pogadanek,których

| celem będzie omówienie tych  niebezpie-

| czeństw, których z łatwością można unik-

'ваё, gdy się o nich wie i gdy się stosuje

do pewnych przepisów i wskazówek hi-

gieny. Pierwsza pogadanka tego cyklu о-

mówi niebezpieczeństwa okresu kwitnienia

ji dojrzewania zbóż. Dn. 17 b. m. o godz.
1645 Rozgłośnia Poznańska nada gawędę

dr, Tadeusza Pawlikowskiego p. t. „Gdy

   kwitną | dojraewają sboda“.

popisy orkiestr szkolnych, chóru &
procukcje wokalno - muzyczne solo
we, mające wśród uczniów wileń-
skich ustaloną opinię. Następnie roz
dano maturzystom świadectwa doj-
rzałości. Z sali popisowej młodzież
udała się do swoich klas, gdzie po-
szczególni wychowawcy — гогздай
świadectwa szkolne, żegnając jed-
nocześnie uczniów na okres ferii,

W, gimnazjum im. A. Mickiewicza
mie mniej uroczyście było obcho-
dzone zakończenie roku szkolnego.
Na godz. 8 rano młodzież gimnazjum
na czele z pocztem sztandarowym
udała się do kościoła św. Ducha na
nabożeństwo, które odprawił ks.
prefekt Bakuszewski, a podczas
którego ks. pref, Siekierko wygłosił
kazanie, Po Mszy św. uczniowie
zgromadzili się w sali gimnazjalnej,
gdzie po przemówieniu dyr. Żere-

beckiego rozdano maturzystom świa

dectwa dojrzałości, a innym ucz-

niom, którzy wykazali dobre postę-

py w nauce w ciągu roku -— świa-
cectwa szkolne. Uroczystość za-
kończyły produkcje orkiestry i chó-

rów, po których wychcwawcy roz-

dali w klasach świadectwa reszcie

uczniów.

Gimnazja żeńskie zebrały się o

godz. 9 rano w kościele św. Jerzego,
gdzie ks. Czerniakowski odprawił

Mszę św. Z kościoła młodzież udała

się do swoich lokalów  gimnazjal-

nych na uroczystość rozdania świa-
dectw.

Podcbnie uroczyście rok szkolny
zakończyły wszystkie inne śrecnie

zakłady naukowe w Wilnie. Z

dniem dzisiejszym rozpoczęły się już

ferie letnie, które będą trwać do

1 września r. b. m.T-8.

KESA RETEAEREA DOŃ ASSKTS

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj i jutro o godz. 8.15

|= po cenach zniżonych komedia-farsa Cie.

„Pani Prezesowa”.

— Teatr Miejski na Pohulance. W dniu

dzisiejszym o godz. 8.15 w. na przedsta-

wieniu po cenach zniżonych, występuje 2

mową premierą sezonu, „wybitnie interesu-

jącą współczesną sztuką S, Garrieks'a „Ko-

bieta, która zabiła”, 0W nowej premierze

rozpocznie cykl występów czołowa siła

zespołu Teatru Polskiego w Warszawie

Janina Piaskowska w popisowej roli tytu-

łowej. Dalszą obsadę tworzą рр.: Ściboro-

wa, Hajdanowicz - Grabiańska, Puchniew-

ska, Czapliński, Detkowski, Ścibor, Sta-

szewski. Reżyseria M. Wiskinda, dekoracje

W. Makojnika.

Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dziś

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po przejściu burz i przelotnych desz-

czów pogoda o zachmurzeniu zmiennym.

Chłodniej.

Umiarkowane wiatry z kierunków za-

chodnich.
Z MIASTA.

Tegoroczny kiermasz św.

Piotra i Pawła przeniesiony zostanie

па rynek Łukiski i plac przeznaczo-

ny pod trawniki przy ul. l-ej Baterii
na wybrzeżu Walii.

Zarządzenie powyższe wydał

Magistrat z uwagi na to, iż rynek

Łukuski, jako plac zaopatrzony w

wodę i ustępy publiczne, bardziej
|się na ten cel nadaje, niż mały pla-

|cyk przed kościołem św. Pictra 1

Fawła.
— Pomoc Magistratu biednym,

nie zarejestrowanym w Funduszu

kracy. Magistrat m. Wilna postano-

wił przeznaczyć 1U-groszowe dopia-

ty, pobierane do taryty za zuzytą

energię elektryczną, na pomoc bied-

nym, nie zarejestrowanym w Fundu-
szu Pracy. W związku z tym, Zarząj

Miejski polecił wczoraj Elektrowni

dokonać poprawki w swoim budże-

(m)
ugródek u Sztralla. Z nasta-

dotikliwie

 
niem upatów  Wilnianie

odczuli brak popularnego ogródka|

Sztrallowskiego, na którego miejscu

wyrósł gmach P. K. O. ud wczoraj

przy kawiarni B. Sztralla (czerwo-

nego) ogródek powstał ma nowo.

Wczoraj o godz. 5-ej po południu

ks. kanonik Kulesza dokonał po-

święcenia werandy zbudowanej we-

«Hug projektu inżynierów architek-

tów  Heimanowej i Furkiewicza.

Weranda, ogroaek i fontanna robią

bardzo miłe wrażenie. Hrzygrywa

doskonała orkiestra.
arxAWY MIEJSKIE.

|  — Obniżka taryiy wodociągowo-

Wytrwałośc grających zostaje wcześniej
czy później wynagrodzona. Idźcie więc

śladami licznych wybrańców Fortuny i na-

bądźcie los w tej szczęśliwej kolekturze.
Wilno, Wielka 6. Konto P. K. O. 145461.
Ciągnienie rozpoczyna się, 22 czerwca.
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy

   

  

odwrotnie

 

Kronika wiieńska
na zbiórkę dzieci jest obowiązkowe.
Trzeci turnus rozpoczyna się prze-
glądem w dn. 25 lipac rb.
— Dzieci z Łotwy przybędą na

kolonie, Do kolonii wakacyjnej w
Leoniszkach przyjedzie na miesięcz-
my pobyt 30 dzieci polskich, za-
mieszkałych na Łotwie. Są to dzie-
ci niezamożnych Pxlaków na Ło-
twie, iktóre w ten sposób będą mo-
śły bezpłatnie spędzić lato w Polsce
ma koszt wileńskiego zarządu miej-
skiego.

SPRAWY HARCERSKIE.
— Jubileuszowy zlot harcerstwa

wileńskiego. Zarząd okręgu wil.
Harcerstwa Polskiego w związku z
25-leciem istnienia harcerstwa w
Wiilnie, organizuje w czasie od 24
czerwca do 7 lipca rb. jubileuszowy
zlot harcerstwa wileńskiego pod
Werkami. W. zlocie weźmie udział
około 1.500 młodzieży obojga płci.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Loteria dla najbiedniejszych.

Oddział V Stowarzyszenia Pań Mi-
łusierczia św. Wainceniego a Paulo
na której barki spadła wzrastająca
z dniem każdym nęaza dzielnicy ul.
Wawuiskiego,  Legionowej, Kociej
itd. nie mogąc pozostawić na łasce

losu naybieaniejszej ludności Wilna,
urządza loterię tantową w sobotę
dn. 19 i w nieczielę ZU b. m. Sprze-
daž biletów przy lumie B-cia Jabl-
„kowskich i w ogroazie bernardyń-
skim, gdzie dn. 20 b. m. od 5 — 8

| wieczerem wydawane będą wy$gra-

|ne łanty. Stowarzyszenie poleca li-
tościwym sercom los nieszczęśli-

w opuszczonych i chorych.
— Zarząd Kasy Pogrzebowej przy

parałii ss. Filipa i Jawoba zawiaca-

mia, że dnia 40 b. m. w sali górnej

przy kościele bezpośrednio po su-

|mie, oabędzie się Doroczne Walne

|4ebranie, na którem obecność

 

 

 

ostatnie przedstawienie op. „Baron Cygań- kanalizacyjnej. lo czasu Wprowa-|wszysikich członków Kasy Pogrzeb.

ski" z K. Dembowskim w roli tytułowej. dzenia nowej taryty za wodociągi 1 bezwzględnie obowiązuje.

Ceny letnie.

Jutrzejsza premiera op. „Ptasznik z Ty-

rolu*, W piątek publiczność będzie miała

możność usłyszenia drugiej klasycznej o-

peretki, którą krytyka zalicza do najbar-

dziej wartościowych, a mianowicie „Ptasz-

nik z Tyrolu" Zellera, w takiej samej sta-

rannej obsadzie ról z Dembowskim w roli

tytułowej. Baletmistrz J. Ciesielski przy-

gotowuje eiektowne balety, zaś reż. B. Fo-

lański nową inscenizację.

Poiskie Radio Wilno
Czwartek, dnia 17 czerwca 1937.

6.15 Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu:

zyka. Audycja dla poborowych. Muzyka.

8.00 Audycja dla szkół. 11.30 Od poranku

do wieczora - poranek muzyczny dla mło-

dzieży szkół powszechnych. 11.57 Syśnał

| czasu i hejnał, 12.15 Jak budować na wsi—

pog. 12.25 Polska muzyka popularna w wy

konaniu or. dętej KPW. 13.00 Koncert. 13.55

Muzyka rozrywkowa. 15.00 Dzieci ze szkoły

powszechnej w Maciasach przed mikrofo-

nem. 15.10 Życie kulturalne miasta i pro-

wincji, 15.15 Zemsta błazna — dokończenie

opowiadania Z. Kossak Szczuckiej. 15.25

Wil, poradnik sportowy. 15.30 Zespół maa-

dolinistów szkoły powszechnej w Trokach.

15.45 Wiad, gosp. 16.00 Czterdzieście z kre-

gkami — opowiadanie dla dzieci starszych.

16.15 Koncert kameralny. 16.45 Gdy kwitną

i dojrzewają zboża — gawęda. 17.00 Kon-

cert solistów, 17.50 Pąradnik sportowy.

18.00 Chwilka litewska w języku litewski.

18.10 Żagle na Wileńszczyźnie — poś. Boh

dana Mackiewicza. 18.20 Gershvin — Ame

rykanie w Paryżu. 18.45 Wil. wiad. sport.

18.50 Pogadanka aktualna. 19.00 Pociąg

zbłąkany — słuchow. 19.30 Łowiectwo. pol

skie na międzynarodowej wystawie w Ber-

linie — роф 19.40 Pogadanka aktualna.

19.50 Wiad. sport. 20.00 Koncert rozrywko-

wy w wyk, or. Pol, Radia pod dyr. M. Mie-

rzejewskiego. 20.55 Wiad, roln, 21.05 Muzy

ka taneczna. 21.45 Ta trzecia—humoreska.

22.00 Pieśni E. Griega w wyk. Nancy Naess.

2230 E. Grieg-Sonata G-dur op. 13 m

skrzypce i fort. 22.50 Ostatnie wiadomości

i komunikaty, 23.00 Tańczymy,

kanalizację, ktora obowiązywać DĘ'

dzie copiero od 1/9-5/ r., magistrat

postanowi obniżyć dotychczasową

taryię wodociągowo - kanalizacyjną

o lv gr. na 1 m», licząc

(ca rb. za 1 m* zi. 1.1U.

— pasożyt drzewny, t. zw. kor,

nik, zaatawowai rezerwaty lesne

w obrębie miasta. Owad ten, tocząc

Коге arzew sosnowych, powoduje

ich wysychanie, dziesiątkując

ten spusoo piękne rezerwaty miej-

skie. Hrezyaent miasta, po zasięg-

mięciu opunii prot.

Huszczy, tachowców w tej dziedzi-

imie, oraz po zbadaniu osobiście

|arzewostanu lasów miejskich, wy

dai zarządzenie wycięcia 200 sztuk

drzew najbardziej zaatakowanych

przez rolnika dla ratowania reszty

drzewostanu,
SPRAWY SZKOLNE

—Zakończenie roku szkolnego.

W: dniu 16 bm. odbyły się w śred-

i mich szkołach Wiina uroczystości,

związane Z zakończeniem roku

szkolnego.

Tegoż dnia poinformowano w

szkołach, które dzieci zostały wy-

znaczone na kolonie wakacyjne,

które prowadzone są w dwuch

turnusach po 4 tygodnie, oddzielnie

dla chłopców w  Kazimierzowie i

oddzielnie dla dziewcząt w Kukaw-

ce, nad Wilią. Kwalifikowali leka-

rze, jednak w miarę wolnych miejsc

przyymowani są i zdrowi. Kulonie

prowadzi Centrala Opiek Rodziciel-

skich, Wsparcia udziela ubezpie-

czalnia i urząd wojewóczki, pewną

sumę opłaca uczeń, przyjęty na ko-

lonię.
— Drugi turnus dzieci na ko-

lonie letnie w Leoniszkach. Dzieci

wyznaczone na drugi turnus kolonii

letniej w Leoniszkach, mają przy:

być na dziedziniec magistratu w po-

miedziałek 21 bm. na godz. 10-tą,

celem odbycia przeglądu przed wy-

jazdem na kolonię. W jazd nastąpi

w dniach 22 i 23 bm. Zgłoszenie się 

od 1 czerw-;

Friiuera i inż.

Na porządku dziennym między

innymi: sprawozdanie Zarządu i Ko-

misji Kewizyjnej za rok ubiegły i

bucżetu za rok bieżący, wybory do

Zarządu i Komisji Rewizyjnej i wnio

sek Zarządu Masy o zmniejszenie

wpisowego i składek miesięcznych.

ROZNE.

— Podziękowanie. Czcigodnym

' 0.0. Jezuitom: ks. Dyrektorowi An-
w

|toniemu Czenczykowi i ks. Roz-
|tworowskiemu pod  przewodnic-

twem, których odbyła się dnia 13

czerwca br. pielgrzymka do Ка!-

warii z kościoła św. Kazimierza tą

drogą składamy  najserdeczniejsze

wyrazy podziękowania „Bóg za-

piać' za gorliwą i bezinteresowną

pracę.
Kongregacja Dobrej Śmierci

przy kościele św. Kazimierza
w Wilnie.

WYPADKI.

— Zamach samobójczy Wagnerowej.

Wezoraj wieczorem w hotelu „Italia“ w za”

miarze pozbawienia się życia zatruła się

nieustaloną na razie trucizną zań. w tym

hotelu Lucja Wagnerowa. Desperatka nie

ograniczyła się trucizną, lecz przecięła so-

bie również żyły na rękach.

W stanie ciężkim pogotowie ratunko-

we przewiozło ją do szpitala. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Chciał sprzedać cudzy plac. Pod

zarzutem usiłowania sprzedania cudzego

placu, zatrzymano Feliksa Lucianowicza,

który już dwukrotnie był karany za Oszu-

two, Grasował on przeważnie na przed-

mieściach miasta i wyszukiwał emerytów

chętnych do nabycia placów. (h)

—Aresztowanie przemytnika, Wobec

uprawomocnienia się wyroku został wczo-

raj aresztowany znany przemytnik z Łyn-

tup Zelik Szyrwo, skazany w swoim cza”

sie na karę więzienia i 46 tys. zł. grzywny.

Herszta przemytników łyntupskich 0-

sadzono w więzieniu na Łukiszkach. (hb) TŽala

ZŁÓŻOFIARĘNAF.O, N. |
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Polskie Kino

Šwiatowid
W rol. gl.
urocza

| |
Dziś wielki nowoczesny dramat salonowy p. t.:”

„Godzina _
Lida Baarowa ;m», Justyn Fróhlich

pokusy”
Film porusza zagadnienia: Co robią zaniedbane kobiety? Kiedy żona zdradza?

Nad program aktualia
 

Nieodwołalnie ostatni dzień.

Przepiękny
wiedeński film Szalony porucznik
W rol, gł. GUSTAW FROEHLICH, LIDIA BAROWA i in.

Nad program kolorowy dodatek i aktvali-

Ceny na wszystkie seanse: balkon 84 gr. parter od 60 gr.

Niezawodne - ekonomiczne - tanie

samochody popularne OPEL Olympia

i luksusowe BUICK

Wyłączna sprzedaż rejonowa „„AUTOTECHNIKA“
WILNO, WILEŃSKA 23. TEL, 1116

Motocykle „Sok6t“ -—
WARSZTATY

PRECYZYJNE TOCZENIE CYLINDROW I WALOW.

Sala dobrze wentylowana

i
(
A
A

A
A
i

2
3

krajowej produkcji

Przybory —Akcesoria
REPERACYJNE

#А
 

   

  
     

  AUTORYZOWANE
Ma aTa
Pio ie

SREBRO

ZA MATURĘ
najlepszy upominek

zegarek lub pierścionek
poleca

K. GORZUCHOWSKI
ZAMKOWA 9

PLATERY

 

KAROL JANK
FABRYKA SUKNA — BIELSKO

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

kostiumy, palta i suknie damskie
Oddziały: MICKIEWICZA 21

, NIEMIECKA 22
Rok założenia 1826.

‘ААААЛА,

Lodownie pokojowe, maszynki do lodów, słomki i wszelkie artykuły gospodar-
stwa domowego wyprzedajemy po niebywale niskich cenach,

PŁYTY GRAMOFONOWE

H. „T. ODYNIEC"
WILNO, UL. WIELKA 19.
WYYYYTYYYYYYYYYTYYYYYYWYVYYYYYYYYYYVYVYVYVYVYYYYYVYVYYYYTYM

    

 

HUGO WAST.

 

ULGA DLA CIERPIĄCYCH!
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach,
ischias i t.p. skutecznie działa naciaranie

„Embeta-$taweli
Mgr. W. PAŻDZIERSKIEGO

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych ||

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz. ll

OWSKI i SYN

Teleiony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826.
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Przekład autoryzowany z języka hiszpańskiego.

(PFO W:IEE.ŚsĆ)

. III.
Zdobywanie świata bez iloty i armii,

Po odrestaurowaniu ruin, spowo-

Niekiedy jednak pewne tryby nie
dawały się na oliwić i biedna załoga
jego szalup miała przeprawy ognio-

dowanych przez wojnę z Paragwa - | we ze strażnikami celnymi wśród za

jem, przyszły, lata wielikiego dobro-
bytu i wśród Argentyńczyków  roz-
winęło się zamiłowanie
Szczególnie dotyczyło to różnych
gatuników jedwabiu, tak, iż rząd
pragnąć poskromić przesadę wyzna-
2 na materiały jedwabne wysokie

cło.
Zachariasz Blumen przeciwsta-

wił się zamiarom rządu, sprzyjając
Argentyńczykom poświęcił się do-
starczaniu tych cennych tkanin bez
opłat celnych. Kupował je w Japonii
i we Wiłoszech, ukrywając w swoich
składach w Pasie Wschodnim kraju
w Montewidec,iw La Colonia.

Zabierały je stamtąd jego szalu-
py, szybsze i lepiej obsługiwane, a-
miżeli łodzie policji celnej. W: nocy
pływały po Rio de la Plata, wyłado-
wując drogie towary, w miejscach u-
krytych na brzegu Tigre lub też
wśród bagien San Isidro.

Koszty handlowe Blumena miały
na względzie również komisarza
miejscowego i naczelnika ceł miej-
skich. Było to tak zwane naoliwie-
mie osi i trybów, aby: nie zgrzytały.

|rośli przybrzeżnych i zakamarków
ujścia rzecznego.

do zbytku| |
lnie były tak częste, ażeby przeszka-
|dzały zbytnio w interesach. Zacha-

Tego rodzaju wydarzenia zresztą

riasz leczył rannych, szybko zapo-
minał o zabitych i szukał skutecz-
niejszych smarów, albo dokładał sta
rań „ażeby zostały, usunięte koła,
bardziej od innych zależne, niedają-
ce się należycie maoliwić,

Dzięki tym kosztom, dającym
możność ominięcia innych, jedwabie
Blumena mogły być sprzedawane w
Ruenos Aires po cenie trzykrotnie
niższej, aniżeli te, które przybywały
drogą legalną. Mimo to Zachariasz u
nikał sprzedawania po tej cenie, abv
nie rujnować innych. Ograniczał się
do zniżki połowy ceny, co mu i tak
dawało dwadzieścia old stu i nie po-
wodowało zupełnej ruiny, kupców,
załatwiających sprawy drogą uczci-
wszą. Doświadczenie bowiem na-
uczyło go, że dzięki uczciwości in-
nych mogą robić dobre interesy ło-
trzy. Od jedwabi przeszedł na cygara,

Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajemnąESRTEES

 

swobodę? Odpow!HELIOS
Z 

Fikcj
„Qween

Zegarki

  

NARESZCIE!
kaiėnenką aiaoa Uk „IŠKRA :

przewyžszającą swoją dobrocią mar-
edzkie, Każda sztuka gwa-

rantowana.

Sprzedaż Hetaliczna i hurtowa
w firmach:

P. Kalila i L. Zabłocki
$. H. Kulesza
|„T. Odyniec"
„I. Е. Sennewaldi

ki szw

Wielka 17

Zamkowa 3

Wielka 19

wiieńska 25

 

 
‚ OOBE TZOUEZOOOCD OBWORKZEDO

Miłość i powodzenie pozyskasz
używając wody kolońskiej z

| zapachem kwiatu szczęścia

g„L OKSOTIS"
Przemiły długotrwały zapach.

Deka 40 gr.

POLECA

Władysław TRUBIŁŁO
polski skład apteczny Ludwi-

sarska 12, róg Tatarskiej,|
į ‚ .^ * *

i „Specjalność zioła lecznicze”
|

Mieszkania i pokoje
DWA POKOJE do wynajęcia z wygodami
i osobnem wejściem. Zamkowa 14—1

 

wynajęcia, Ul Tartaki 19 (róg Ciasnej),

m. 4 tel. 352, oglądać do 10-ej i 4—6.

POKÓJ z osobnym wejściem, elektr, do
wynajęcia, Piwna 9—8,

Letniska
DWÓR przyjmie letników z utrzymaniem

 

2—5 pp. —5

LETNISKO koło Werek, przepiękna miej-

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

' Zajączkowska.
 
koronki i morfinę, Tak więc, poszu-
kując ludzi dyskretnych i rozsianych
po kraju, którzyby podjęli się sprze-
'daży narkotyków, odkrył nową zło|
„todajną żyłę. Zaobserwował, że
| wśród mnóstwa imigrantów, wyrzu-
| conych na niezabezpieczone brzegi
argentyńskie, znajdowały się rów-
nież; wytworne damy, baronowe i
hrabiny o nazwiskach trudnych do
(wymawiania, jak hrabina  Kozlow-
ska, baronowa Żytnicka, usiłujące
wyzyskać swoje maniery! i brzmie-
nie nazwisk rodowych.

Zaobserwował również — nic bo
wiem nie uchodziło uwagi Zacharia-
sza — że eleganccy panowie stolicy
chętnie wydawali pieniądze na galan
terię, periumerię i słodycze, za któ-
rymi tęskniły młode cudzoziemki o
romantycznych nazwiskach.

W. tych właśnie czasach, różne
Olgi, Ewy i Abigaile przybierały so-
bie nowe imiona operowe: Gilda
Norma, Aida.

Obecnie opery poszły w zapom-
nienie i panienki przybierają imiona
angielskie, lub zapożyczają je od ar
tystek. filmowyich.

Zachariasz był pierwszym w Bo-
enos Aires, który zdał sobie sprawę
z tych faktów, pozornie nie mają-
cych znaczenia, jak romantyczne u-
sposobienie kawalerów stolicy, co
wpływało na zmianę imion panien, o
raz brzmienie nazwisk cudzoziemek.

Już w dniu wyładowania barono
wej Fanny Chmielnickiej i hrabiny
Jdy Glick, pasażerek trzeciej klasy
statku, który przybył z Amsterda-
mu, Zachariasz Blumen skierował je

 

na to wspaniały film wg.
powieści laureata Nobla SINCEAIRA LOUISA

a rozgrywa się w najpiękniejszych krajach świata oraz na największym ok
Mary“.W rol.g!. Walter Huston, Ruth Chaterton, Mary Astori Paui Lukas

Nad program aktualia

W. JUREWICZ

1, 2 lub 3 pokoje słoneczne z balkonem

ze wszelkimi wygodami w pobliżu Sądu do

„| chowawczynie, bony, pielęgniarki, pok

scowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki, |

ie

San Dodsworth
ręcie

„ZNĄĆ PANA PO ZEGARKU' — oto dzisiejsze przysłowie

modne precyz. gwarantowane
najlepszych firm poleca

Ad. Mickiewicza 4

Tel. 25-15 w Wilnie

 

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

PARYŻANKA poszukuje kondycji na lato
| (gdzie jest las i woda) przygotowuje do
i wszystkich klas gimn. (praktyka, teoria),
ul. Mostowa 27—9 ód 11 do 4'pp., w nie-
dzielę do 12. 1128

Kupne i sprzedaż
DOM MUROWANY nowy 3 mieszkaniowy
do sprzedania, młody sad, dzielnica ładna.
Adres w administracji „Dziennika Wileń-

ODRĘRA: SNU
MOTOR o sile pół konia 385 obrotów na
minutę na stały prąd, mało używany do
sprzedania. Wilno, Mostowa 1. 3

MAJĄTEK400ha pow. święciański sprze-
dam niedrogo lub zamienię na  nierucho-
mość miejska, 3-go Maja 7-9 Steckiewicz.

DRACENY czteroletnie z powodu wyjazdu
sprzedająsię. Piekiełko 5—8.

TOKARNIĘ POCIĄGOWĄ sprzedam w
stanie bardzo dobrym oglądać można od
godz. 5 po południu ul. Czerwonodworska
18 u właściciela domu.

  

 

   

 
 

 

r

Praca paszukiwan
NAUCZYCIELKI,  korepetytorki,  wycho-
wawczynie, bony i wszelkiego rodzaju
służbę domową poleca Wojew. Biuro Fun-
duszu Pracy, Poznańska 2, tel. 12-06,

GOSPODYNI - KUCHARKA starsza, zdol-
ma, świadectwa chlubne, 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-
modzielnie zająć się domem, znam dobrze
kuchnię, Chętnie zajmie się dziećmi, albo
jako ochmistrzyni w majątku. Świad. rel.
ul. Bakszta 11 m. 5, od 11 do 6 wiecz,

BIURO PRACY Stowarzyszenia Pań Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo poleca
uczciwe i kwalifikowane nauczycielki, wy-

we z szyciem, gospodynie i kucharki. ża:
| pisy pracownic codziennie od 10—13 Mły-
| nowa 2/9,

'MIERNICZY poszukuje

 
| roboty wchodzące w zakres miernictwa,
Ceny umiarkowane. Wilno, Mostowa 8—28.

poszukuje pilnowania mieszkania. Zgłaszać
| się Zamkowa 12 m. 4,

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

pracy u miern:-|

po 3 zł. dzień. Wiad, Portowa 19 m. 11 od czych przysięgłych, lub przyjmie Avszelkie

OSOBA pewna zdobremi rekomendacjami |

| WYDAWNICTWO WILEŃSKIEGO КА-
,LENDARZA NARODOWEGO zwraca się

|z prośbą do osób, które dotychczas nie u-

zupełniły należności za kalendarz o doko-
| manie wpłaty bezpośrednio do administracji

„Dziennika Wileńskiego".

ETPATELTDI

Praca zaofiarowana
EGZYSTENCJĘ dam  przedstawicielowi,
Który się zgłosi do mnie w niedzielę 20
czerwca z świadectwami — fixum i pro-
wizja (b. solidna rzecz) w g. 8—10 oraz
17—18 (proszę się nie spóźniać!) pod adre-
sem; ul, Sadowa 4—4.

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

PRZYJMĘ spólniczkę bez różnicy wieku
do ruchliwego interesu z gotówką 500 zł.
Dow. się w adm. „Dzien. Wil”. 1133

Pomóżmy bliźnim! |
MIŁOSIERDZIU naszych czytelników go-
rąco polecamy b. biedną wdowę z 2-giem
uczących się dzieci o dopomożenie wyku-
pienia maszyny do szycia założonej w su-
mie zł. 50 plus procenta, — jest szwaczką
i maszyna stanowi jedyny zarobek. Spraw-
dzona przez Tow. Św. Wincentego 4 Paulo.
Adres w Admin. „Dziennika Wileńskiego.

| DEKIEROWCOWROSTOCK

Giełda zbożow 6- towarowa
i Iniarska w Wilnie

z dnia 16. Vi. 37.
Ceny za towar średniej handlowej ja-

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

malsej taryfie przewozowej (len ra 1000 kg
{со wag. st. zał). Ziemiopłody—w ładun
kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej

srych Uościach.

  

W ałotych:

26.00 26.50
25.50 26.00
31.00 31.50
30.00 20.50

Żyto I stand. 696 g/l *)
Żyto II stand. 670. g/l *)
Pszenica I stand. 730 g/l*)
Pszenica II stan. 710 g/!*]
Jęcrmień | stand.

618/673 g/!
Jęczmień II stand. 649 #/
Jęczmień III stand.

620,5 g/l
Owies I stand. 468 g/i
Owies II stand. 445 g/l
Gryka 610 g/l |
Siemię lniane b. 90*/» 1-oe
wag. stoc. zał.
Len trzep. stand. Woło-
tyn b. I sk. 216.50
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. I sk, 216.50
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50
Len trzep stand. Traby b.
I sk. 216.50

21.75
25.00
24.50
2800 

» 2040.00
Kadrie! Horodziejaka b. |
sk. 216.50
Targamiec moczony asor-
tymzent 70/30 1100.00 1140.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

(groszy tamiej w odległościach powyża
200 km. :

‚ ло iTi KAOLISTATA A O S

 

do Hotelu Imigracyjnego, gdzie ulo-
kiciwano je dzieki wspanialomyslnos-
ci Państwa.
— Jeśli dam pewną sumę pienię-

dzy — mówił do siebie finansista —
tym damom z arystokracji, które, u-
dając, że się ze mną nie znają, zało-
żą sklep galanteryjny, czy też sklep
ze słodyczami, lub kwiaciarnię i wez
mą do skillepu te panieneczki, które
z nimi przybyły i które zmienią swo
je imiona biblijne na jakieś arabskie,
jak Zaira, Saida, Zelmira, zrobimy
wspaniały interes.

Stąd powstały niezliczone sklepi
ki, kierowane przez damy z arysto-
kracji, ubierające się w lśniące jed-
wabie i noszące wispaniałe kolie fał-
szywe. Zachariasz Blumen rządził
skrycie wszystkim i co tydzień w
swoim chałacie, z niegoloną brodą,
pochylonymi ramionami sporządzai
obrachunki i zabierał zarobki.

Część tych zarobków przeznaczo
na była na oliwienie skomplikowane
go meichanizmu policji portowej. Po
nieważ Zachariasz Blumen wiedział
z doświadczenia, że niektóre koła
nie dawały się naoliwić, zamierzając
więc otworzyć jakiś sklep naprzy-
kład z rękawiczkami, szedł najpierw
do Ikomisarza dzielnicy i jeśli uznał
$o za nieprzejednanego, wolał się
wycofać z tej okolicy.

To właśnie było powodem, że
pewne części miasta omijało dobro-
dziejstwio postępu. Zato w innyich -Za
chariasz założył tyle filij, «że statki
europejskie nie mogły nastarczyć ba
ronowych i trabin. Trzeba więc by-
ło je specjalnie zamawiać. 

Czasem, kiedy wymagało tego
powodzenie handlowe i nadarzała
się poważna osoba zwykłego wpraw
dzie stanu, ale o dobrym wyglądzie,
nazywająca się naprzykład Juana
Perez, Zachariasz sam jej nadawał
szlachectwo i odtod była już barona
ną Taibą Rubinsztein.

Musiał też sobie nieraz łamać
głowę nad wyborem młodych panie
nek zajętych w jego sklepach, ażeby
je wysyłać do różnych miejscowości
w Europie, celem wyszukania dy-
skretnych korespondentów.

Po pewnym czasie mógł stwier-
dzić z zadowoleniem, że dzieło jego
jest doskonałe. Posiadał czterdzieści
czy pięćdziesiąt filij w stolicy a poza
tym sziereś innych w różnych miej-
scowościach kraju. Wreszcie miał
zorganizowaną sięč agentur w Euro-
pie, a nawet w Azji, gdyž Buenos A-
ires stawało się pierwszorzędnym
rynkiem zbytu dla pewnych towa-
rów.

Oddajcie cesarzowi, co jest cesar
slkiego! Buenos Aires wiele zawdzię
cza Zachariaszowi Blumenowi i in-
nym cudzoziemcem podobnym mu
ze swej sławy w tych krajach, z któ
rych rekrutowały się jego baronowie
i modniarki. Tego rodzaju przemysł
przyczynił się właśnie do ukucia
specjalnego wyrażenia francuskiego
le chemin de Buenos Aires — droga
do Buenos Aires, które posłużyło za
temat do licznych komedii i książek roznoszących po świecie blask imie-
nia argentyńskiego.

(c. d. n.)

ADMINISTRACJA: Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz 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, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej Dla poszukujących pracy  50/ zniżki, Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 2
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