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Kulisy projektowanej wizyty von Neuratha w Anglii
BERLIN 17,6. W tutejszych ko- znalezienie dróg realizacji nowego

łach politycznych zauważyć można | paktu zachodniego i 4) umożliwie-
znaczny optymizm. Źródłem tych na | nie współudziału Rzeszy w gospo-
strojów jest z jednej strony ruchli- | darce światowej i osiągnięcia przez
wość i aktywność, jaka w ciągu 0- mią źródeł surowcowych,
statnich tygodni charakteryzuje po-
litykę zagraniczną Rzeszy, z dru-
śiej zaś pewne szczęśliwe  zbiegi
okoliczności, które idą na rękędy- |
plomatom niemieckim. Przypomnieć
tu należy kilkakrotne wyjazdy pre-
miera Goeringa do Włoch, odwie-
dziny jego w Jugosławii, wizytę
marsz. v. Blomberga w Rzymie, v.
Neuratha w Białogrodzie, Sofii i Bu-
dapeszcie, olbecniyy pobyt szefa szta-
bu generalnego gen. Becka w Pary-
żu, wreszcie zapowiedzi. wizytę
v. Neuratha w Londynie. Jako
szczęśliwy zbieg okoliczności jpod-
kreślają w Berlinie kompromitację
Moskwy na zachodzie w wyniku о-
statnich (wydarzeń w  Sowietach
oraz pomyślne wyniki współpracy
4-ch mocarstw w komitecie londyń
skim.  Zapowiedziana podróż v.
Neuratha do Londynu, komentowa-
na tu jest też jako pewnego rodza-
ju konkretny objaw wzmocnienia
pozycji Niemiec.

Mimo urzędowych zapewnień,
iż w Londynie odbędzie się tylko o-
śólna wymiana zdań, w. Berlinie
Wyražaiao
nie, iż rozmowy
nieść mogą konkretne wyniki. Roz-
mowy min. Neuratha w Londynie
dotyczyć mają czterech zasad: 1)
rozwiązania aktualnego konfliktu
hiszpańskiego, 2) doprowadzenia do
zbliżenia między Londynem a Rzy-

ondkaEĘBJ:|

Ten ostatni punikt, będący sed-
nem wszelkich wysiłków_ politycz-
nych Rzeszy w ostatnich czasach
stanowić by mógł do pewnego stop-
mia nawet objekt pertraktacyj przy

SEWILLA. 16,6. Gen. Queipo de
Llano oświadczył w swym wczoraj-
szym przemówieniu w odpowiedzi
„niecierpliwym”, którzy nie mogą
się doczekać zajęcia Bilbao, że wo-
bec szybkiego posuwania się wojsk
powstańczych, dużo czasu muszą
oddziały te poświęcić oczyszczaniu
terenu górskiego. Generał wspo-
mniał o tym, że do obozów kon-
centracyjnych skierowano w ostat-
nich dniach około 10.000 jeńców.

Upadek Bilbao jest przesądzeny.
Wojska powstańcze stoją już na

|

|
zaj
zna to za potrzebne, Wi związku z
ostatnimi działaniami wojennymi,
general oświadczył, że powstańcy.
zdobyli następujące miejscowości:
Mengolla, San Rogue, Arrieta, Ar-
chanda, Algora, Las Arenas, Lujias,; mem za pośrednictwem Berlińa, 3)

KODAAICKISEZ I ZA O I STS INIT

Premierzy państw Małej Ententy
radzą nad sytuacją mięzdynarodową

BIAŁOGRÓD 17.6. W! m. Klado-
,wo na Dunaju nastąpiło dziś spotka-|
nie premiera _ jugosłowiańskiego|
Stojadinovicza, rumuńskiego Tata-|
rescui czechosłowackiego Hodży.

Na marginesie obrad trzech pre- |gosławięi Ku
mierów „Vreme“ pisze, że ostatnie |Sowietami win

krwawe wydarzenia w  Sowietach

będą rówinież przedmiotem obrad,|

tymbardziej, iż na skutek uchwał |

Kanclerz Schuschnigg chce pozyskać
hitlerowców

WIEDEŃ 17.6. Urzędowo dono-

szą o utworzeniu w ramach „Fron-
tu ojczyźnianego”, zapowiadanego
cddawna przez kanclerza Schusch-
nigga referatu dła spraw narodowo-

socjalistycznych (pn. _„Volkspoli-
tisch', Jednocześnie kanclerz Schu-
schnigg powierzył  adwokatowi dr.
Saysinquartowi, który ył przez

Polacy gdańscy łączą się
Jednolity front polski w Oliwie

GDAŃSK 17.6. W: dn. 15 czerwca
odbyło się w Oliwie w obecności
członków zarządu głównego gminy
polskiej związku Polaków posiedze-
nie zarządów gminnych.

Zważywszy na ważlność i donio-

Wizyta gospodarczego dyktatora Niemiec
dr. Schachta w Austrii

WIEDEŃ 17.6. Dziś rano na;
lotnisku w  Aspern wylądował dr.

Schacht w towarzystwie dyrektora
banku Rzeszy dr. Wilhelma. Dr.

Schacht został przyjęty na ej

{ сома6

Legona i Larreta. Lewe skrzydło |

konferencji Małej Ententy w Brati-

sławie każde z trzech państw zaj-

muje odrębne stanowisko wobec

Sowietów. Dziennik podnosi, że ko-

ła zagraniczne, które zachęcały Ju-

Rumunię do sojuszu z

y dziś przyznać,że

jakakolwiek pomoc sowiecka jest

nierealna.

austriackich
czas przewidywany na

stanowisko kierownika referatu,

obowiązek współpracy Z general-

nym,sekretarzem „Frontu „ojczyź” |

nianego“ nad przyciąśnięciem do!

współpracy z „Frontem  ojczyźnia-
nym” tych kół, które dotychczas od
tej współpracy się uchylały.

dłuższy

słość chwili delegaci obu zarządów

oświadczyli uroczyście, iż zapomi-

nają o wszelkich ldotychczasowych

urazach i nieporozumieniach i pra-

wspólnie dla całego
społeczeństwa Polskiego w Oliwie.

audiencji przez prezydenta Miklasa
po czym złożył wizytę i odbył roz-
mowę z kanclerzem Schuschniś-

RAIN

zawieraniu ewentualnego
Locarna.

W. niemieckich kołach politycz-
mych wyrażają przypuszczenie, iż
moment dla zawarcia paktu zachod
miego jest dziś bardziej korzystny
miż kiedykolwiek, Potwierdzenia
tego przypuszczenia dopatrują się
w ostatniej nocie francuskiej, skie-
rowanej do

nowego

 

Niepowstrzymony atak „Czarnych strzał”
oddaje gen. Franco ostatnie umecnienia Bilbao

zajęło m. Arrigoriaga i wiele stano-
wisk nieprzyjacielskich na lewym
brzegu rzeki Nervion, Liczba jeń-,
ców na południowym odcinku wyno-,
si ponad 1700 ludzi, nie licząc de-
zerterów. Na froncie Huesca wojska|
rządowe podjęły gwałtowne natar-,
cie na odcinku Ayerde, lecz zosta-|
ły odparte.

BILBAO SIĘ JESZCZE BRONI
PARYŻ 17.6. Havas donosi, że

północna grupa wojsk powstań-
czych, nacierających ma Bilbao u-
frańczyła ero Šš dając

Desierto a północnydtBur ĄOBESZY.
bao, Jeszcze kilka ośrodków opo-

ru się broni na wzgórzach w pobli-

żu starej dzielnicy miasta, Wszyst-

kie wzgórza na południe od stolicy
baskijskiej są w ręku powstańców,

którzy Systematycznie posuwają

się ku stolicy, zajmując wszystkie

punkty, które mogłyby utrudnić za-
jęcie miasta. Na głównych ulicach|
Bilbao wznoszone są barykady. |

Na wzgórzach w pobliżu starej
dzielnicy miasta trwa zacięta .wal-

ka. Artyleria powstańcza bezustan-

nie ostrzeliwiuje szosę -wiodącą do

Santander. Baskowie bronią się

jeszcze pod Begona i Deusto.

PARYŻ 17.6. Korespondent Ha-

vasa przy armii powstańczej pod

Bilbao donosi, że w: opowia-
dań uchodźców, zbiegłych ze stoli-

cy baskijskiej, miasto jest opano-

wane przez żywioły skrajne, które,

zdając sobie sprawę, iż upadek mia

sta jest rzeczą najbliższej przyszło-
ści, ładują na samochody ciężarowe

wszystkie cenniejsze przedmioty i

wysyłają je do Santanderu. Ponie-
waż od 48 godzin do Bilbao nie przy

bywają żadne statki — daje się od-

czuwać dotkliwy brak żywności,

gdyż transporty; nadchodzące od

strony Santanderu, przeznaczone
są wyłącznie dla oddziałów walczą-
cych. Zdobycie przez powstańców

wzgórz nad starą dzielnicą miasta i

umigszczenie ma mich wielkich
sztandarów o barwach narodowych
wywołały powszechne osłupienie.

NIEPOWSTRZYMANY ATAK
„CZARNYCH STRZAŁ*

PLENCJA 176. W niedającym
się powstrzymać ataku oddziały |
„Czarnych Strzał” Legii. Cudzo-|
ziemskiej zajęły cały lewy brzeg
przy ujściu rzeki Nervion. Oddzia-|
ły te dotarły aż do miejscowości
Gatea, gdzie w ręce ich wpadły
liczne nadbrzeżne aparaty sygna-
lizacyjne oraz cała bateria ciężkich |
dział kalibru 152 mm. Po dojściu.
do tej miejscowości, oddziały podję-|
ły ruch okrążający ku południowi i,
dotarły do Algorta, znajdującej się|
na północ od Las Arenas, po czym,
bez żadnego oporu ze strony prze-,
ciwika zajęły wioski Sopelana, Be-,
rango, Guecho i Lujua. Na prawym|

 
 giem. brzegu rzeki tułają się jeszcze roz-
proszone oddziały baskijskie,

 

|skijskim. Liczono tam bardzo na

10 gr,
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Głodówka bezrobotnych w Gdyni
400 ludzi okupuje lokal Funduszu Pracy,

(Teletonem wd własnego korespondenta).

GDYNIA 17.6. Grupa bezro-

botnych w liczbie około 400 ludzi o-

kupowała lokal Funduszu Pracy na

Grabówiku, chcąc w ten sposób

|rychlej otrzymać pracę.

Wie wtorek bezrobotni rozpo-

częli głodówkę. W ciągu dnia za-

| słabło kilku bezrobotnych, których

|

|
I

zakoń-|rych wyłapywanie ma być
czone wieczorem.

WRAŻENIA W. WALENCJI
ST. JEAN DE LUZ 17,6. We-

dług wiadomości z Walencji, koła|
rządowe odczuły boleśnie wiado-
mości o klęskach .na froncie ba- 1

|
otaczające Bilbao fortyfikacje -„Że-|
laznego pasa'. Fortyfikacje te, zbu-|
dowane pod kierownictwem specja-
listów zagranicznych,. były jakoby
prawdziwym arcydziełem sztuki wo,
jennej. Gdy upadek Bilbao stał się|
nieuchronny; "postarrowiono а-)
łania dywersji w innym" pumsure.
Jednakże dotychczasowe próby: za-
kończyły się niepowodzeniem na
skutek braku starannego ich przy-
gotowania.

przewieziono do szpitala. Pierwszy

zasłabł i stracił przytomność bezro-

botny Leon Kacperek z Witomina.

Przewieziono go do szpitala SS. Mi-
łosiedzia. Następnie przewieziono

do szpitala w Babim Dole bezro-

botnego Jana Kostucha, W godzi:
nach wieczornych przewieziono do

szpitala kilku dalszych bezrobot-

nych, wycieńczonych głodówką,
Około lokału Fund. Pracy ze-

 
PA. PRZEZIĘBIENIE.
GŁOWY i ZĘBÓW

 

zwaM isэатьо

łuażę zimaW%70rai.wieczorem .dużo
jących się przewożeniu wycieńczo-

nych z powodu głodówki bezrobot-

nych.

 

4-ty dzień procesu
KRAKÓW 176, W czwartym

dniu procesu przeciwko Doboszyń-
skiemu zeznawali przeważnie świad
kowie poszkodowani kupcy žydow-|
scy z Myślenic a mastępnie kilku
świadków obrony. Żydziopisywali |

A. Doboszyńskiego
zniszczenia dokonane w ich skle-
pach i w bożnicy. Wśród świadków
odwodowych byli uczestnicy marszu
na Myślenice: Antoni Kwinta i
Tomasz Płonka.

Senat francuski nie chce dać
„pełnomocnictw rządowi Bluma

PARYŻ 17.6. Opozycja senatu
przeciwko pełnomocnictwom zazna-
czyła się bardzo wyraźnie już w cza
sie dzisiejszego posiedzenia komisji
finansowej. Senat rozgoryczony i
rozdrażniony w stosuniku do pre-
miera z powodu jego wystąpienia w
ostatniej dyskusji nad interpelacją w
sprawie 48-godzinnego tygodnia pra-

Trocki chce powrócić
MEKSYK 17.6. Trocki wystoso-

wał do Centralnego Komitetu Wy-
konawczego ZSRR następującą de-
peszę:

„Rządy Stalina prowadzą do
kompletnej klęski zarówino w poli-
tyce wewnętrznej, jak i zewnętrz-

cy w. hotelarstwie i przemyśle re-
stauracyjnym — stanął na stanowi-
sku, że gotów jest udzielić rządowi
wszelkich środków do zwalczania
spekulacji, ale żąda przedstawienia
sobie tekstów projektowanych  de-
kretów. Wobec tego obrady dzisiej-
sze nie dały wyniku.

do rządów Z.5,R.R.
nej. Jedynym ratunkiem jest rady-
kalna zmiana w kierunku powsta-
nia 'demakracji sowieckiej, przy
czym pierwszym krokiem winna być
publiczna rewizja ostatnich — ргосе-
sów. W. dziele tym ofiarowuję moje
całkowite poparcie.

Kronika telegraficzna
— B. dyktator komunistyczny na Wę-,

Moskwie po uznaniu go za uczestnika|

akcji, prowadzonej przeciwko Stalinowi,

— Plenarne posiedzenie komitetu nie-|

interwencji odbędzie się w dniu  dzisiej-

szym w Foreign Office przy udziale przed-

stawicieli Niemiec i Włoch.
— Z okazji imienin prezydenta Sme-

tony uzyskało amnestię z górą 100 wło-
ścian, skazanych za udział w rozruchach

chłopskich.
— Szef niemieckiego sztabu  $eneral-

nego gen. Beck złożył wizytę szefowi

 

któ- sztabu generalnego Francji gen. Gamelin. ] został lekko uszkodzony.

— Bunt we wschodniej części pro-

| grzech Bela Kun został rozstrzelany w |wincji Czahar i Dżehol (Chiny) rozszerza
się. Doszło do poważniejszych starć z woj-

skami mongolskimi i mandžurskimi,
W Nowym Jorku z początkiem jesieni

sprzedane będą na publicznej licytacji klej
noty prywatne królowej hiszpańskiej Wi-
ktorii Eugenii, ocenione na przeszło 2 mi-

liony dolarów,
— Znana aktorka iilmowa  Jeannette

Mac Donald poślubiła Gene Raymonda.

— W samolot komunikacyjny kursują-
cy między Paryżem a Londynem 17

mad kanałem la Manche piorun, Samolot



 

Atak przedstawiciela
na obecnego prefekta w Święcianach

Wi środę ma posiedzeniu Ro | i im Labancis „chować wobec wystąpienia ks.
I : msi tem już po- | się z nim Labancsa, : ; о оЕ,

kocedami NL, pot | merida śe wydz| odmowa poięwa pryka Wag
towicz zgłosił interpelację, zawie- ze znaną sprawą usuniętego po-

rającą atak na ks, prełekta w gimna p

zjum święciańskim _w związku ze ki

słynną sprawą

1acja aotyczy šwiadec- gniewydania
j šci ituri ; №! o charakterze

lojrzałości dwum abiturientom młodzieży do wal ' е

| aaa państwowego w Swięcia- politycznym. Zawieszenie, a następ

| nie
państwowej S ‹

gimnazjum święciańskim
listopada aż

nach. :

(W dniach 20 do 22 maja odbył

się w gimnazjum państwowym w

Święcianach egzamin dojrzałości.

Egzamin
ziożyli m.
Łabanos, ‚

dania świadectw 2

peiniący obowiązki

Weryk odmówił .

świadecbwami — tych abiturientow.

Ks. Weryk podał jako powód cd-|

mowy, że uczeń Krasicki po egza”|

przedstawił nieprawdziwie

in. abiturienci Krasicki i,

tego powodu,
i pretekta

ks. Gramsa. lnterpe- | 4wiązkowi

i jm uki car

a abiturientow egzaminu z reigii. Kra

j odmó im wy- |sicki i Łabanos zdali 2 1

aż, A że | dobrym egzamin z ósmej klasy, mi-

ks. motoks. Ra х :

o pocpisu pod egzaminu przy ustnej ma k

S ТЯ | terpelant podaje, że

lim czasie wystąpił e ks,

Gramsowi, który na lekcji religii w

świadectwa jego i solidaryzująceśo zjum, zapyłtując go, jak się ma za-

rżedniego preiekta ks. Uramsa,

tóryy wygłosił kazanie przeciw

Nauczycielstwa Folskie-

dopuścił się wciąganiao, czym

zwoinienie ks. ae ze Z

spowodowało, że w
od końca

do matury nie było na-

religii. Mimo to zażącano od

z wynikiem

Wieryk zażądał odnici  że Krasicki w swo-

przeciwko Ks.

ósmej klasie wychwalał studentów;wę egzaminu z religii,wobec bojkotujących Lom a su

czego ks. Weryk  zažąGai, ażeby ; Wiinie i z Ua 2
: AA LA : : 3

AA Sai ai S i zbojkatować. Krasicki
i ił za

odwołał swoje słowa i przepros

nie. Gdy Krasicki odmówił „temu

żądaniu, preiekt odmówił pocpisania ,

Jeszcze jeden działaczspołeczny”
Na niekorzyść rzemiosła działał p0s.iA.!snopczyński|-

WARSZAWA. W warszawskim

Sądzie Okręgowym, odbył się pro

ces z oskarżenia posła Snopczyńskie

go przecimko Henrykowi Webero-

wi, b. prezesowi Cechu Rzeźnicko -

Więdlliniarskiego.
Snopczyński skarżył Webera o

to, że podczas zebrania w Zw. Rzeź

ników Chrześcijan, użył wyrazów,
iż działa on jako prezes tej instytu-
cji na niekorzyść rzemiosła.

Na rozprawie Weber przeprowa-
dził dowód prawdy. Po całodzien=

nym przewoczie sądowym, został о-

głoszony wyrok, uniewinniający We”
bera.

a kcolyśca PTZAMOJŁ, SZAAWĘSŁ
mik Izby 'Kzemieślniczej, opowiadał
jak od szeregu lat poseł Snopczyń-
ski prześladuje go i jak inierwenio-
wał w Polskim Kadio, aby ze świad-
kiem zerwano umowę o pogadanki,
które miał wygłosić.

Następnie świadek twierdzi, iż
pcseł Snopczyński jest dłużny Skar-
ibowi Faństwa z tytułu posiadane,
Iburtowni tytoniowej około 100.00u
zł., że część długu została mu umo-
rzona, zaś te 100.000 zł. rozłożono
mu na raty po 200 zł. miesięcznie,
czyli gdyby nie liczyć oprocento-
wania to i tak poseł Snopczyński
musiałby spłacać ten dług przez z
górą 40 lat.

Adw. Pączkowski: — Czy Pan
to wie na pewno, bo przecież to
nieprawdopodobne. )

Świadek: — Wiem, bo badałem
sprawę u źródła i biorę pełną odpo-
wiedzialność.

Świadek Stanisław Targowski, b.|
działacz na terenie rzemieślniczym,
obecnie radca Najwyższej Izby Kon-
troli Państwa, wydaje o p. Snop-
czyńskim b. nieprzyichylną cipinię i
stwierdza: działalności p. Snop-
czyńskiego miałem możność przyj-
rzeć się zbliska i stwierłzić z całą
świadomością, że p. Antoni Snop-
czyński, piastując liczne mandaty w
organizacjach rzemieślniczych, de-
moralizuje w bardzo perfidny spo-
'sób elementy! rzemieślnicze i walnie

Wielkie piece w Bilbao, mieście

nąć ich ›

prėcz protestu (/) na lekcjia

dował sprawę dyrektorowi gimna- |

cię przyczynił do zniszczenia pol-
skigo rzemiosła. :

Swiadek Sztejner, b. urzędnik
Wyaziaiu Frzemysiowego Zarządu

Miejskiegc, ujemnie cnarakieryzu,e
dziafaimosć oskarżyciela. Na zapyta:
mie adw. Skoczynskigeo, 2а co zo-
stał zwolniony z arządu Miejskie-
go, paca odpowiedz: za przynależ-
ność do Obozu Wielkiej Foiski. :

Adw. Skoczyński: — Czy taki
podano Panu powód?

Swiadek: — Nie, zredukowano
mnie rzekomo z powodu skasowa”
nia etatu, ale już w dwadzieścia
cziery godziny potem był miano”
wany kto inny na O CEE 2

kowych. On orai dziennie po 55 zł.
aiet, pos. >»nopczynski więcej. Uka-
zuje się, że np. w brukseii w ciągu
trzydmicwego pobytu p. Ynopczya-
ski poświęci maximum 3—4 godzi-
ny na sprawy! rzemieśinicze,

Adw. Szuriej: — No, a co Pano-
wie robili z resztą czasu, zwiedzali
ranowie muzea/

Świadek: — Ja porobiłem różne
znajomości, które przyaaty mi się w
mych pracach naukowyca,

Adw.  Szurlej; — A p. poseł
Snopczyński?

Swiadek, milcząc, rozkłada ręce,
Z dalszych zeznań okazuje się, że
zaaniem świadka, podróż ta nie
przyniosła dla rzemiisia prawie
zaanego pożytku. Zresztą nie zna
żadnego języka obceżo i świadek
mu siużył za tłumacza. Następnie
świadek opowiada, jak po jeane; z

skiego, dano mu do przetłumaczenia
list z Francji od. dwuch panienek w
sprawie jakichś 500 Ir,

Wielu innych świadków,

nież obniżanie i pagorszanie sytuacji
polskiego rzemiosła.

niach mówił «użo o swych zasłu-
gach i tłumaczył, iż nie mógł wal-
czyć z ustawami i zarządzeniami
władz państw. Powoływał się też na
swe inwalidztwo. Na zapytanie adw. 

ka pod świadectwami Krasickiego i

Łabanosa była „aktem zemsty” za
opisane wyżej
sem.

donosząc, że raport komisji

ch| skiej dla Palestyny został j

podróży stużbowych p. Snopczyń-.

) prze-
ważnie b. prezesów  organizacyj
rzemieślniczych, wykazywato rów-!

P. Snopczyński w swoich zezna-,

jroku 1936 odpowiednie wypłaty о-

Z.N.P.
1

|

zajście z ks. Gram-

Lydzi nie

rzyczyn w m, LI

|eieia wadach pożar, który ogar- ji
nął niemal całe
stwą poau 4
mów mieszkalnyc ( U а г - Eni]

‹ arczych. Spaliły się|wiosek. W czasie akcji rat

K ass Szoler- 16 osób odniosło oparzenia.

ska, Solańska, Zawalna i częściowo

Rynek, Pożar strawił m.
w którym się mieścił urząd poczto-

wy

Spłonęło miasteczko Kleck
W dniu 17 bm. z nieustalonych Banku Spółdzielczego, spłonęła cer-

miasteczko. Pa-
około 150 do-
i około 300 bu-

in, dom,

 

budynek Chrzešcijaūskiego

BE

Klecku kolo Nie- kiew, synagoga, remiza stražacka

t p.
W akcji ratowniczej wzięły u-

dział straże: miejscowa, nieświeska,

baranowicka, oraz z okolicznych

Straty wynoszą około 1 ipół

miliona złotych.
W godzinach wieczornycd pożar

został zlokalizowany.

 

chcq podziału Palestyny
3-go sierpnia odbędzie 516 protestacyjny kongres w Zurychu

LONDYN 17.6. „Daily

cowany i jednogłośnie przez

zaaprobowany, т

teresujących szczegółów tego rapor-

tu, którego podstawową ideą jest

podział Palestyny na 2 części о-

rębne: arabską i żydowską. Część |

arabska tworzyć miałaby wraz z

Trans,ordanią

wą z emirem 1ransjordanii jako gło-

wą tego niezależnego państwa pod

protektoratem Waelkiej Brytanii.

Pączkowskiego o sprawę zadłużenia

w Monopolu Tytonicwym odpowia-
da, że ta sprawa inaczej się przed-

stawia niż mówili świadkowie, że to
diuga historia i że w każdym razie

suma jest niższa od wymienionej,
Frzed zamknięciem przewodu są-

dowego adw. Szuriej ziożył sądowi

wyrok Sądu Apelacyjnego, wmoty-

wach którego znajdują się ustępy,

potępiające niektóre czyny obecne-

go radcy Izby Rzemieś.miczej Szy-

mańskiego i zarzucające niewłaści :

wość postępowania prezesowi lzby,

Herald' Część żyd

ujawnia szereg in-, skimi. Obszar państwa

obejmowailoy Lalileję

się pas ziemi, :

aż do Uazy. Jerozolima i >

zamienione zostałyby na strety mię-

| azynaroduwe pod mandatem Wiel-

jedną całość państwo| kiej brytanii. Haifa staiaby się ob-

brytyj-
żydowskiego
i zwężający

biegnący od Ija
Bethleem

szarem kontrolowanym przez

brytanię jako angielska baza mo£-

ska ze specjalnymi przywilejami.

Jatłie zagwarantowane zostałyby

specjalne prawa Arabów. Z A,

limy do Jałty ku zachodowi i do

Morza Martweżo na wschód oraz w

Haity do Beysanu, terytorium arab-

skiego, ciągnęiyby się iwa wolne

korytarze. - S

Wiedlie obliczeń żydowskich —

pisze „Uaily Herald“ — naobszarze

utworzonego w ten sposób państwa

żydowskiego mogioby zamieszkač

co najwyżej "milion żydów. Zydzi

przeto przeciwni są takiemu „okro-

jeniu swej siedziby narodowej, któ-

re nie dawałoby im możności nale-

owska natomiast tworzy rzeje o obszary, „20

królew- łaby 7-me dominium brytyjskie, re- łudnie od Derszeby w stronę Akak.

już opra- prezentowane w Lidze Narodów na |

komisję równi z innymi dominiami

położone na po-

Teren ten ma być odseparowany

od Palestyny i poddany bezpośred-

   /Л
*AGEPIN>
Z KOGUTKIEM

  

io kontroli brytyjskiej. Żydzi do-

katja się, By: Atala była granicą

państwa żydowskiego na południu.

„Daily Herald" stwierdza, że ży-

dowski |kongres sjonistyczny, który

rozpocznie się 3 sierpnia w Zurychu ; 'kspansji i Ika, jak
żytej ekspansji. Zacięta walka,

piekle „Daily Herald", rozgo- Sn. zyńskiemu.

act p. Weber, jak zazna*
czyliśmy wyżej, został uniewinnio-

my, o. doli E EM, к
skazal go na 3 mies. aresztu z za-
wieszeniem i na 300 zł. śrzywny. W
ustnych motywach Sąd stwiercził,
że w mcłatce w „ABC” znalazły cię
ustępy, jak np. o krzywoprzysię-
stwie, co do iktórych nie zostało u-
dowodnione, aby je wygłosił p, We-
ber w swym przemówieniu i co do
których dowód prawdy nie został
przeprowadzony, Akcja kredytowa

: i przetwórstwa
|"  Wzrastające w ostatnich latach za
interesowanie sprawą zbytu1 prze-
twórstwa płodow rolnych znajduje
swój bardzo realny wyraz w akcji
kredytowej Państwowego Banku Rol
nego. Rok bieżący przynosi dalsze

| silne rozszerzenie tej akcji. W, pierw
| szym jedynie kwartale 1937 r. Pań-
stwowy bank Rolny wypłacił rolni-
"kom bezpośrednio lub za pośredni
„ctwem ich lokalnych instutycji kre-
,dytowych oraz przedsiębiorstwoni
; rolniczo - handlowym i organizacjom
zbytu ogółem prawie 19 mil. zł. pod
pastacia, kredytów  krótkotermino-
jwych, pozczas gdy w ciągu całego

siągnęły kwotę niewiele stosunkowo
wyższą, gdyż ok. 24 mil. zł. Przyjąw
szy! pod uwagę, że upłynęła dopiero
1/3 roku, — maina śmiało określić,
że suma kredytów tegorocznych
wzrosła w dwójnasób w stosunku do

SIINEO IIS INSZOOOO WODE

"MOSKWA 17.6. Przewodniczą-

|cy Centralnego Komitetu Wyko-

i i ieckiej Czer-
awczego Biaiorusi sowieckiej

je koce a «+ dniu 164 b. m, sa-

źródiet ołicjalnych, przyczyną sa-
mobójstwa były sprawy natury ro-
«zinmej i oscbistej,

W KOMITECIE PARTII SZPIEDZY
I DYWERSANCI

"MOSKWA 17.6. Na odbywają-
cym się obecnie w Mińsku 16-tym
zjeździe partii komunistycznej pod-

is

w zakresie zbytu
płodów rolnych
wzrost należy skonstatować w za-
kresie finansowania zbytu na rynku
wewnętrznym, a specjalnie w dzia-
le przetworów mięsnych (2,7 mil. zi.
w l kwartale wobec znacznie mniei-
szych sum w roku ubiegłym). Zwięk
szenie przeszło dwukrotnie wykazu
ją również obroty kredytowe prze-
znaczone na finansciwanie eksportu
rolnego oraz na finansowanie prze-
twórstwa.

Pod względem wypłaconych sum
finansowanie zbytu, zamykające się
kwotą ok. 15 mil. zł, obejmuje w
równej mierze (po ok. 7,6 mil. zł]
aksport jak obrót wewnętrzny. Prze
twórstwo uzyskało efektownie w I
kwartale r. b. 3,5 mil. zł. Główne
miejsce pośróli finansctwanych przez
Państwowy Banik Rolny działów
przetwórstwa zajmują przetwory
mięsne (8,1 mil. zł.), a następnie —
w wysokości ok. 2 mil. zł. — ziem- zeszłego roku, Szczególnie silny

Niesłychane żądanie żydowskie
Wszyscy dorożkarze Polacy w bronił dorożkarzom

Kielcach umieścili na swych czap- używania tego rczaj
kach metalowe tabliczki z napisem:|
„dłorożlka chrześcijańska". Nie spo- rzy jest niesł
dobało się to Żydom, którzy, za ra-| stawiać władzom polskim tego ro-
dą swych adwokatów złożyli w tych dzaju „żądania
dniach w starostwie „protest“ prze- lakom mieszkaj

niaki „len i zboża.

mieć będzie epokowe znaczenie.

—

„Czystka“ no Sowiechie) Białorusi
Samobójstwo przewodniczącego Ckw Białorusi

dano bardzo silnej krytyce central-

ny komitet partii, Sekretarz Bobruj

skiego rejonowego komitetu partyj-

nego Wajman_ ujawnił fakty wska:
tetu partii przedcstali się szpiedzy i
dywersanci w rodzaju Uborewicza,
Beneka i Diakowa i że wykryto ich
dopiero w ostatniej chwili, inny de-
legat wskazywał na szkodniczą dzia
łalność na odcinkach związanych z
obrcnnošcią kraju, domagając
się przeprowadzenia zasadniczych
zmian w poszczególnych rejonach w
dziedzinie obronności. Delegat woj-
ska dowódca dywizji Sieredicz zwró
cił uwagę na polityczną beztroskę,
jaka panowała wśród wyższych u-
rzężników — białoruskiego okręgu
wojennego. Na zjeździe poddano
również ostrej krytyce działalność
Gcłobieda. Przewodniczący homel-
skiej rady miejskiej Stakut, ną pod-
stawie licznych faktów, określił
działalność Gołobieda jako prawico-
wo - oportunistyczną,

W. dalszym ciągu utrzymują się
pogłoski o aresztowaniu Gołobieda,
lecz w kołach oficjalnych nie można
otrzymać żadnych wyjaśnień w tej
sprawie.
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Dach ze złotych
płytek

W. Paryżu odbywa się pozłacanie
słynnego kościoła Inwalidów. Dach
wspaniałej świątyni pokryje 350.000
płytek
346.500 franków. Niezależnie od te-
$0 poważne koszty pociągnie za so-
bą opłacenie przedsiębiorstwa,któ-

złotych łącznej wartości 
To żądanie żydowskich dorożka-|

i usiłują odebrać Po!

ychane. Śmią onijuż czę

ącym na własnej zie gę

chrześcijanon: | re zatrudnia 6 specjalnie wykwalifi-
u tabliczek(!|) kowanych robotników - akrobatów.

Według prowizorycznych  obli-
ń łączny koszt pozłocenia kkopu-

łów, a w r. 1813—243.000 franków.
| porównaniu z dawniejszymi ozł»-
niami jest to suma barizo znacz-

|na, skoro zważymy, że w roku 1715

 

  dzi domagają się, aby starosta za-

Przed kilku dniami Związek
Ziemian Małopolski Wschodniej u-
chwalił na swoim zjeździe w Tarno-
polu bezwzględne powstrzymanie
się od sprzedaży ziemi w ręce nie-
polskie pod karą wykluczenia ze wielkiego przemysłu w Hiszpanii.

ciwiko tym napisom. Dorożkarze ży-| mi, prawo publicznego ogłaszania

Nie sprzedawać ziemi obcym

swego wyznania. |koszłt ten wyniósł tylko 50.000 tala-
|jrów,a w roku 1813 243.000 franków.

Praca nad pozłacaniem kopuły
kościoła odbywa się z wielką ostroż
nością i pod stałym dczorem policji

Uchwałę tę należy powitać zli specjalnego wysłannika min. skar-
wielkiem uznaniem. w ałopolsce | bu. O drobiazgowości tej roboty.
Wsch. wiele ziemi przeszło w ręce |świadczy fakt, że każda płytka zło-
obce, a przedewszystkiem  żydow=| ta jest skrzętnie iumerowana i z naje
skie, większą starannością nitowana,

Związlku.



 

MORDERSTWO
W BRZEŚCU

Sąd Okręgowy w Brześciu nad Bu-

fiem, po całodziennej rozprawie, ska-

zał Welwela Szczerbowskiego, mor-

dercę ś. p. Kędziory, na karę śmierci.

Wyrok ten — raz jeszcze wskazuje

na bezpośrednie przyczyny czynnych

wystąpień antyżydowskich ludności

polskiej i podkreśla to niepokojące

zjawisko, jakim jest postawa žydo-

stwa w naszym kraju.

Wszak liczba Polaków zamordowa-

nych przez Żydów nie jest mała. Wy-

starczy przypomnieć ś. p. Wacław-

skiego, Grotkowskiego, Wieśniaka, Bu

jaka i Kędziorę, aby zdać sobie spra-
wę z rozmiarów tego zjawiska i zro-

zumieć, że morderstwa te nie są dzie-

łem przypadku lub uniesienia. Wyni-
kają one z przyczyn głębszych, które

łączą się ściśle z wrogością i agresyw-

nošcią ghetta žydowskiego.

W wyroku mińskim, sąd stwierdził

obiektywnie, że wielki odłam ludności

żydowskiej oraz prasa żydowska żywi
nienawiść do państwa polskiego, do

jego władz i do armii polskiej. W pro

cesie brzeskim ta nienawiść również

znalazła pełny wyraz w zeznaniach
świadków, w szczególności w zezna-

niach funkcjonariuszów policji pań-

stwowej.

_ Opowiadali oni szeroko o różnych
praktykach żydowskich  wymierzo-
nych w obowiązujące ustawy i o po-

śróżkach, jakich nie szczędzili tym,

którzy usiłowali uczciwie spełnić swój

obowiązek służbowy.
Świadek Jarząbek, posterunkowy

P. P. zeznał, że żydowscy rzezacy

stworzyli 'w Brześciu specjalną orga-
nizację uboju nielegalnego oraz „o-

chronę“ tego uboju. Zpowodu tej 0-

+hrony policja miala pracę bardzo

utrudnioną. Uprzedzano rzezaków 0

cbecności policji, utrudniano jej do-
stęp do miejsc, gdzie się ubój odby-

wał, rzucano w nią kamieniamii t. d.

Tylko w specyficzaych warunkach
społeczności żydowskiej mogła się ta-

ka organizacja rozwijać i prosperować

Jak dalece była rozpowszechniona,

swiadczy o tym chociażby ta okolicz-
ność, że od stycznia r. b. wykryto

236 wypadków nielegalnego uboju i

„kr. fiskowano 5.000 kg. mięsa.

„Nielegalnym ubojem — mówiła

na ' rocesie referentka miejscowego

starostwa — zajmują się już nie

tylko rzeźnicy, ale stolarze i szew-
cy”. Jest to mała próbka tego,
jak wygląda w środowisku żydow-
skim poszanowanie ustaw i z jakimi
trudnościami spotykać się będą w

Polsce, dopóki Żydzi jej nie opuszczą,

wszelkie reformy idącenie po ich my-
УН,

Proces krzeski jest jednym jeszcze

ogniwem w łańcuchu wypadków wy-
nikających z faktu istnienia w Polsce
kwestii żydowskiej. '

Obrońcy oskarżonego  Szezerbow-
skiego usiłowali odebraś procesowi je-

go swoisty charakter, pragnęli, aby
zbrodnia traktowana była w zupeł-

nym oderwaniu od tła, jakie stanowi
postawa środowiska, n którego pocho-

dzi morderca.
Nie jest to jednak takie proste. Kto

bliżej zna to środowisko, kto zdaje so

'3 sprawę z jego stosunku do wszyst-

| ego co polskie, kto wie jak odmien-
ymi nakazami moralnymi ono się
sieruje, ten musi w zbrodni brzeskiej,

podobnie jak w zbrodni mińskiej i

wielu innych, szukać głębszychuza -

sadnień i istotniejszych przyczyn.

Zresztą wypadki, jakie nastąpiły
bezpośrednio po zamordowaniu ś. p.
Kędziory, ich spontaniczność i maso-

wość wskazują na to, że szerokie ko-
ła społeczeństwa nie inaczej zapatru-
ją się na to zjawisko. Okoliczność ta

posiada duże znaczenie i kierownicze
koła żydowskie w interesie swojego
społeczeństwa, powinny wyciągnąć z

tego należyte konsekwencje

Powinny one zrozumieć, że spon-

| uiczne odruchy mas mają zawsze

oje uzasadnienie w realnym ukła-

"ie warunków życiowych oraz w

jrzewającym pragnieniu zmiany
k ywdzgcych kraj stosunków, 8 jedoporządku. a" 

Rozkład komunizmu rosyjskiego
„To, co się dzieje w Moskwie, to

więcej niż błąd, więcej niż zbrodnia
— fo kompromitacja socjalizmu na ca
łym świecie”* — powiedział wybitny
marksista wiedeński, Otto Bauer. I
rzeczywiście, rozkład partii komunis-
tycznej w Rosji, to kompromitacja
doktryny Marksa.

Paryski „Le Temps" w związku z
ostatnimi egzekucjami w Rosji pisze:
„Co wart taki sojusznik jak Sowie-
ty, w których najwyższe czynniki pań
stwowe są przežarie zdrawą... „La Re
publique” dodaje: „Jeżeli Tuchaczew
ski i 7 generałów byli szpiegami, to
jedno z dwojga, albo jest to prawda,

la wówczas Sowiety okazują się kra-
jem zupełnie przegniłym, albo jest to
kłamstwo — zaś wówczas reżim so-
wiecki jest ostatecznie skompromito-
wany”.

Paryska „L'Aube'* podkreśla: „Naj

większy wróg  christianizmu pożera

sam siebie... Słowa papieża z encykli
ki „Divini Redemptoris"  zaciążyły,
klątwą nad bezbożnym komunizmem.
Będziemy wkrótce świadkami tej cią-
gle powiarzającej się prawdy, że
wszelka ludzka potęga, uderzająca w
Opokę Piotrową kruszy się sama w so
bie".

Cały świat obserwuje tę koszmar -
ną tragikomedię, jaka już od dłuższe

go czasu roz$rywa się wśród komuni-
stów w Rosji Cóż zostało z doktry-
ny Lenina? Jak właściwie nazwać
ten zlepek nacjonalizmu rosyjskiego,

pomieszany z kapitalizmem dawnego
typu i wschodnią tyranią Stalina?
ASTATAS UIS TSSDD

 Ziazd „Zarz
W dniach 12i 13 bm. obrdaowal we

Lwowie ogólnopolski zjazd „Zarzewia”,
organizacji sanacyjnej, grupującej zwo -
lenników polityki Józefa Piłsudskiego z
ostatnich lat przedwojennych i z cza-
sów wojny światowej. Była to cała gru
pa polityczna, wyrosła na gruncie lwow-
skim i pozostająca wtedy pod silnymi
wpływami polityki narodowo - demokra
tycznej, która ostatecznie jednakże prze-
chyliła się na stronę polityki wiążącej
losy sprawy polskiej z państwami cen-
tralnymi,
W ciągu dziesięciu lat rządówsana -

cyjnych w Polsce „Zarzewie” w ogóle
nie dawało znaku życia, a członkowie
jego — nieraz na wysokich stanowi=
skach — siedzieli cicho i żadną: wysoką
polityką się nie zajmowali. Dopiero po
śmierci Piłsudskieśc „Zarzewie“ budzi
się ze snu, zaczyna okazywać dużą sa-
modzielność w myśleniu i.. krytykowa-
niu wielu rzeczy, które przecież działy
się m in, na oczach członków „Zarze-
wia".

Szczególnie ruchliwą okazuje się gru-
pa lwowska „Zarzewia” z prof. Rome-
rem na czele. Odbywa ona zjazdy, uchwa
la rezolucje i stara się wysunąć na porzą
dek dzienny sprawę niepokojących suk-
cesów ukrainizmu, Wtedy jednak, kie-
dy kładziono podwaliny pod filoukraiń-
ską polityką w Małopolsce Wschodniej,
— wtedy jakoś cicho było o „Zarze-
wiu”, Wtedy nie było żadnych głośnych
wystąpień, ani protestów, ani broszur,
gdyż wtedy starano się nie narazić moż
nym kierownikiem polityki kresowej.
Może wtedy trzeba było coś poświę-

cić, coś zaryzykować, ale brakło odwa-
gi i konsekwencji!
Po ogłoszeniu deklaracji p. Koca by-

najmniej nie zanosiio się w Małopolsce
Wschodniej na konsolidację wewnątrz
obozu sanacyjnego. Pierwsze nie myśla-
ło o podporządkowaniu się „Zarzewie”.
Osobną grupę zakładał prof. Grabski —
sympatyzujący już wyraźnie z sanacją,
buntowali się legioniści; wiele kłopotów
nastręczał głośny prezydent Stanisla-
wowa Zdzisław Stroński, którego czym
prędzej trzeba było usunąć z OZON, aby

, przynajmniej ratować pozory w personal
nym doborze nowego ugrupowania.

" Wreszcie pewne rzeczy powoli uregu-
lowano. Legioniści zostali spacyfikowa-
ni, Stroński przestał być szefem sektoru
stanisławowskiego i stracił posadę pre-
zydenta; trzeba było załatwić sprawę
„Zarzewia“, :
Zwołano więc zjazd do Lwowa i spo-

wodowano przybycie członków tak eks-
ponowanych, jak wicepremier Kwiatkow
ski, min. Ulrych, prezes N. T. A. Heł-
czyński, prezes B, G. K. Górecki. Te
ESP TWZKZASERYPRETĄCOW| URN

Mówiąc prościej, Żydzi powinni zro
zumieć, że masy polskie żywo odczu-

wają obcość i wrogość społeczeństwa

żydowskiego, nie chcą nadal pozwolić

na jego pasożytnictwo ich kosztem i

zdecydowane są w każdym wypadku

 

 

Z dawnej awangardy rewolucyjnej
twórców komunizmu rosyjskiego zo-
stały strzępy. Ciągle  plwając na
swych towarzyszy, którzy do niedaw-
na reprezentowali państwo sowieckie,
sami bolszewicy wydają na siebie sąd,
wykazując, że cały ich reżim oparty
jest na bagnie, We wzajemnym samo-
unicestwieniu zatracają już nawet po
czucie śmieszności: ,„Śmierdzące męty
trockistów — pisze moskiewska „Pra
wda” — i zinowiewców, całe to ścier
wo (I) usiłuje podkopać się pod ścia
ny naszego państwa”,

Czym właściwie jest dzisiejszy sta
linizm? Trudno określić, Jedni mó-
wią, że Stalin, to realista, płynący z
najsilniejszym prądem. Inni wykazu-
ją, że jest on taktykiem a nie ideolo
giem i že dla doktryny Marksa in-
tegralnej żywi głęboką ukrytą pogar-

dę. Inni znowu widzą w taktyce krwa
wego dyktatora poprostu zrezygnowa
nie z ambicji rewolucji socjalnej i
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wysokie figury wezwały oczywiście za-
rzewiaków do zjednoczenia się. Wice-
premier wygłosił dłuższy referat, optymi
styczny pod względem gospodarczym i

zachęcający do konsolidacjj w ramach

obozu p. Koca. Wygłosił też dłuższe prze

mówienie prezes „Zarzewia”, p. Hełczyń

ski, który m. in, pochwalił pp. Stahla,

Piestrzyńskiego i Drobnika, znanych о-

gólnie jako „zetemznowców”, a zasłużo-

nych nie w akcji konsolidacyjnej, lecz de

konsolidacyjnej w Stronnictwie Narodo-

wym, która to akcja zresztą nie przyspo

rzyła uczestnikom ani zaszczytu, ani suk

cesów politycznych.
Mniej optymistyczny był referat prot.

Romera, który stwierdził i udowodnił

cyframi i diagramami, że w Małopolsce

Wschodniej żywioł polski kurczy się nie-

ustannie, \
Zjazd jednak zajmował się więcej po-

lityką wewnętrzną ogólno - państwową,

niż kwestią ruską, co też odzwierciedli-

ło się 'w rezolucjach. Podkreślono w

nich potrzebę konsolidacji, przy czym

wyrażono oryginalny pogląd, iż deklara

cja ideowa płk. Koca przekreśla „prze-

brzmiałe linie podziału”, co przecież jest

sprzeczne z samym tekstem tej deklara-

cji. Wyrażono też radość z powodu zna-

nego komerszu w Arkonii oraz nadzieję,

że zjednoczona sanacja zdoła ostatecz-

nie pozyskać młodzież,
Żeby zaś dać ujście nastrojom opozy-

cyjnym, uchwalono również domagać się

„przywrócenia pełnego samorządu związ

ków terytorialnych” i zreformowania or-

dynacji wyborczej w tym duchu, aby by

ła ona oparta „na zasadzie swobodnego

ujawnienia się woli zbiorowej”.

Co prawda niektórzy uczestnicy Zjaz-

du zapytywali siebie w chwilach reflek-

sji, dlaczego obecni na zjeździe mini-

strowie nie złożą po prostu odpowied-
niego oświadczenia iż na radzie mini-

strów postawią wnioski o reformę sa -

morządu i ordynacji wyborczej. Byłaby

to droga-prosta i nie tak okrężna.

Praktycznych następstw zjazd nie bę-

dzie mial žadnych. Z początku zamierza-

no wynająć na zjazd salę w II Domu

Techników i w ten sposób stworzyć po-

zory pewnej demonstracji w kierunku

młodzieży. Kiedy jednak nie spotkano
się z wzajemnością, poniechano tej ini-

cjatywy,
Pochwalenie pp. Stahla j tow. miało

zapewne na celu ułatwienie tym panom

sytuacji na terenie lwowskim, na któ-

rym  „zetemenowcy” są powszechnie | .

jeszcze gorzej widziani, niż w Warsza-

wie. Być może oznacza to, iż zostaną

wreśzcie przyjęci do lwowskiego Ozonu,

który dotychczas bronił się przed nimi i

wolał, żeby nie obarczali go swoją tra -

dycją „konsolidacyjną“.
Szczególne znaczenie ma dla Lwowa

sprawa ruska.Tutejsza sanacja chciałaby
na tej sprawie wypłynąć, jakkolwiek
przede wszystkim ona ponosi odpowie -
dzialność moralną i polityczną za dzi-
siejszy katastrofalny stan- polskości,
Prof. Romer usiłuje narzucić tutejszemu

społeczeństwu polskiemu tezę: „my, t,
zaczepności i zuchwałości przywołać ; j. całe społeczeństwo, jesteśmy winni te-

„aw "xI go, co sią tu działoidzieję”, atymszae

przystosowanie się do konkretnych
warunków środowiska,
W każdym razie ostatnie rozprawy

i egzekucje wśród wodzów bolszewiz
mu wywoływać zaczynają u komuni-
stów i poza granicami Rosji głębo-
kie rozczarowanie i jakby wstyd,
Powstaje dziś wśród t.,zw. ideo -

wych'* komunistów tragikomiczne py-

tanie: Jaki właściwie komunizm pro-
pagować, czy Lenina, czy Trockiego,

czy Stalina?,, Kto wśród samych

przywódców bolszewizmu jest właś -
ciwie „zdrajcą proletariatu”?

Powstał chaos. Wychodzi na jaw о-
błuda sprytnych agiłatorów, którym
nie chodzi bynajmniej o dobro „mas

pokrzywdzonych ale którzy popro-
stu z całym cynizmem na ruinach

dawnej carskiej Rosji walczą o wła-
dzę. Przed tą obłudą propagatorów
komunizmu przestrzegał Ojciec šw.:

„Niewielu tylko poznało — mówi Pa-

pież w Encyklice „Divini Redempto-

rii” — prawdziwe zamiary i cele ko-
munizmu; większość zaś z łatwością

uległa pokusie przystępującej do

nich w postaci najponętniejszych о-

bietnic, Propagatorzy komunizmu bo-

wiem twierdzą obłodcie, że dążą tyl-

ko do poprawienia doli warstw pracu
jących... ukrywają odrażające i nie -

ludzkie okrucieństwo zasad i nietod

bolszewickiego komunizmu. W taki

sposób uwodzi się wybitniejsze jed-

nostki do tego stopnia, że stają się

one apostołami pośród młodej inteli-

gencji, nie umiejącej jeszczedostrzec

błędów, głęboko tkwiących w tym sy-

stemie', (KAP) 
ewia” we Lwowie

Lwów, w czerwcu

sem powinien do tego twierdzenia wpro-

wadzić małą, ale istotną poprawkę: „my,

t. j. sanatorzy, jesteśmy winni.

Jeżeli jednak „Zarzewie” nadal będzie

rozdzierało szatyi załamywało ręce nad

polskością we Lwowie, to niech się nie

dziwi, że otrzyma należytą odprawę. Je

żeli się ma w swoich szeregach wicepre

mierów, ministrów i prezesów B. G. K.

= to možna się zdobyć nie na słowa,

lecz czyny. ‚ с

Stwierdzamy zupełnie na serio, iż spo

łeczeństwo polskie w naszej dzielnicy za

czyna już podnosić głowy, śmielej pa -

trzeć na świat i organizować się do prze

ciwoporu. Nie. widzimy jednak żadnej

istotnej zmiany w polityce praktycznej

czynników odpowiedzialnych. To, iż kie

rownicy działów politycznych zaczynają

przemawiać innym językiem, niż dotych-

czas — to nie wystarcza. Pozostaje jesz-

cze cały olbrzymi zakres spraw i stosun-

ków podstawowych z dziedziny gospo-

darczej i kredytowej, gdzie nic ani nie

drgnęło.
Pewnymi faktami zajmiemy się przy

najbliższej sposobności,

= ы Obserwator.

P. Studnicki 0 p.Starzyńskim
4, Broszura Wł Studnickiego „Mia-
nowany, niepowołany administrator
p. Stefan Starzyński" jest niemałą
sensacją polityczną. Dziwne, że nie
widzimy jej na wystawach  księgar-
skich... Można ją w każdym razie na-
być u autora: ul. Mianowskiego 15
m. 29, tel. 9-82-91). (Cena 2 zł). „Ku-
rier Poznański” pisze o niej:

„Autor, znany ze swego temperamen
tu polemicznego i dziwnych ewolucyj
politycznych, powołując się czesto na
(pe do obozu „rządowego,
reśli w bardzo ujemnych barwach

sylwetkę obecnego dyktatora w samo-
rządzie stolicy.

Do zarzutów, znanych z prasy, do-
daie p. Studnicki dwie niezmiernie
ciekawe sprawy: drożdżową i elek-
tryczną.

* Sprawa drożdżowa streszcza się w
zarzucie, że p. Starzyński, jako wice-

minister arbu, protegował kariel
drożdżowy, skęoniae jego monopol i
wysoką cene Urożdży,

o do znanej sprawy elektrowni
warszawskiej, dowodzi p, Studnicki,
że po przejęciu elektrowni przez mia-
sto na skutek wyroku sądoweśo tym-
czasowy zarząd z p. Starzyńskim na
czele. okazał zbytnią ustępliwość wo*
bec francusko - niemieckiego towarzy-
stwa, które było właścicielem  elek-
trowni i rości sobie do miasta wyso-
kie pretensje pieniężne...

P. Studnicki twierdzi, że rządy na
warszawskim ratuszu są, dla p. Sta-
rzyńskiego odskocznią do wyższych
godności i wymienia wyraźnie: pre-
mierostwoi— prezydenturę Rzeczy-
pospolitej”,

Uzasadniając napisanie swej bro-
szury, pisze p. Studnicki o p. Sta-
rzyńskim:

„Mogą być ludzie bardzo mali, lecz
gdy mają stanowiska decydujące o ży-
ciu gospodarczym milionów, $dy łamią
charaktery tysiącom ludzi i. wytwa-

naszej admini-rzają złe obyczaje w

straci lub naszej gospodarce publicz-

 

 jący do mordu i Ižący 

PRZEGLĄD PRASY
TAK NIE MOŻNA!

W „Polonii'* autor podpisujący się
literami W. K. zamieszcza z racji mo-|
skiewskich egzekucyj artykuł, w któ-
rym czytamy m. in.:

„Nieprzebieranie w środkach wwale | į
ce z przeciwnikiem politycznym, bru<
talność, lekceważenie osobowości czło* ;
wieką i życia ludzkiego są cechami
wspólnymi czarnego, brunatnego &
czerwonego faszyzmu. Te zjawiska sta- |
nowią glebę, na której wyrastają dy*
ktatury, Procesy przeciwko trockistomi
stoją pod względem moralnym na ró*) .
wni z procesem lipskim o podpaleniej
Reichstagu. Pod względem metod za-;
łatwiania się z opozycją nie wiele się .
różnią między sobą Stalin, Hitler
Mussolini, Bolszewizm i faszyzm róże,
nią się wprawdzie ideologią, ale pod-
stawy moralne ich reżimów są po-
krewne, a nazwy ich te same. Gestapo,
G.P.U. i policja państwowa Mussoli-
niego to instytucje bliźniacze. |

aszyzm i komunizm są powojenny",
mi zjawiskami, których jest
chorobliwe dążenie @0 мй „ Zdo-
być władzę za wszelką cenę, nie prze«
bierając w środkach! est to ganpste-
ryzm polityczny. Czarny, brunatny lub
czerwony faszysta wierzy tylko w ree,
wolwer, wymierzony w pierś przeciw.
nika politycznego”. ‚

Pan W. K. jest chyba pierwszym
olskim publicystą, ktėry krwawy 4
barzyński bolszewizm stawia na;

tym samym moralnym poziomie, co|
faszyzm i hitleryzm. Jest to gorzej,
niż przesada, Można być przeciwni-;
kiem rządów dyktatorskich, a zatem
i faszyzmu, ale nie wolno nie do*.
strzegać między trzema głównymi
dyktaturami w Europie różnic zasa<
dniczych, tak moralnych, jak poli-,
tycznych! Faszyści zamordowali Maf,
teotiego, za co zostali skazani przez,
sądy włoskie na więzienie, Poza tym
toczyły się przed i w pierwszych la-,
tach po dojściu faszyzmu do władzy.
walki uliczne między marksistami 4
faszystami. Padła w nich pewna
ilość zabitych po obu stronach. Na”
tym wyczerpuje się lista ofiarfaszy”;
zmu włoskiego. Lista ofiar hitleryzmu;
jest znacznie większa, okrucieństwo, |
i fanatyzm zrobiły w Niemczech
krwawy obrachunek za 10 lat walki
z marksistami. t
Ale wszystkie te porachunki ble=

dną wobec obłędnych 4 masowych
okrucieństw Sowietów. Liczbę wy<
mordowanych „kontrrewolucjonie
srów”oblicza się łam na 2 miliony.
Około 5 milionów chłopów wyrzuco<j
no w kraje północne na niewolnicze
prawa i powolną śmierć. W wiezie<,
niach przebywa drugie 5 milionów:
Mussolini nie mordował swoich to“,
warzyszów, swych ministrów i gene
rałów, nie wydał wyroku śmierci anf
na jednego przeciwnika polityczne-
go. Jak więc można zestawiać jego
dyktaturę, niewątpliwie ciężką i
twardą, ale dyktaturę cywilizowaną,
z barbarzyńskim, żądnym krwi, poe
dejrzliwym i nikczemnym  despotyz-
mem Stalina?

Takie nieodpowiednie porėwnania
zaciemniają jedynie obraz politycza,
ny. *

3 x
WOBEC MOSKIEWSKIEJ OHYDY);

P. Czapiński cytuje w „Robotniku'*
głosy prasy sowieckiej po iu
wyroków na Tuchaczewskiego + to-
warzyszy. :

„Prawda“ pelna okrzykow- nienawi
„Šei: „Swotocz“, „Psyl“, „Zastrze*

liė!“. Tysiączne wiece uchwalają re-
zoluoge, których część również znajdu-
jemy w „Prawdzie”. Bierzemy do ręki
s=botni umer moskiewskiej „Praw-
dy”. Jedna rezolucja ma tytuł: „Zmiaż
dżyć gadziny!”. Druga: „N: rze-
klęte Ę dą ich imiona!”, I tak dalej. A
potem Demian śpiewa: „„Wstyd ogar-
nia za matki, które zrodziły te nieby-
wale podłe psy!”. lnny poeta Bezimień
ski podśpiewuje: „I widzi świat, że to
szlachetki, mordercy i łgarze, obskur-
ne potomstwo burżujskich sferl“ I
tak dalej”.

Czyż podobna niegodziwość była-
by możliwa w klimacie cywilizacyj-
nym Europy? Czytając te plugaw-
stwa, wspomina się słowa De Mais-
tre'a, że obrzydliwszą postacią od ka-
ta jest tylko jego pomocnik Dziś-po-
wiedziałby, że obrzydliwszym. od
nich obu jest dziennikarz, zachęca-

zamordowa-
nych. 4

P. Czapiński pisząc o zbrodniąch
moskiewskich, zapewnia, że cały s0-
cjalizm je potępia, że socjalizm zwa!-
cza dyktaturę, że dąży do demokra-
cji i humanizmu. A jednak Stalin u-
czył się swego komunizmu z tej sa-
mej książki.

nej; to powi obywatelskim, o-
bowiązkiem publicysty jest walka z ni-
mi, jakkolwiek ta walka zaszczytu nie
przynosi”. i
Zajmowanie się p, Starzyńskim dla

nikogo nie jest rzeczą przyjemi”.
Chodzi właściwie o to, byśmy * >
nim nie polrzebowali-zajmować. |
przesłał -uszęzęśliwiąć solo@ ЗМ i
osobą i swymi niet i nis'r-
cyjnymie VY
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Na wystawe do Paryža
(Uzupełnienie powieści „Nasi zagranicą”).

Życie ma zbyt wiele pokus, które
nie pozwalają człowiekowi poczci*
wemu sieazieć spokojnie w domu i
cieszyć się tym, że jeszcze Żyje, al-
bo np., że piaci na Ubezpieczalnię
tylko niewielką część swojej pensj:,
ale gonią go gdzieś w swiat za po-
szukiwaniem czegoś niewiadomo po
co i dlaczego. Np. teraz Francuzom
zechciało się urządzić wystawę, a
nam zaraz chce się ją oglądać. Na-
przyłkrzają się ludzie oapowiednim
wiaazcm, starają się o paszporty za
śraniczne, co jest wszak rzeczą
śruntownie trudną do osiągnięcia i
koniecznie muszą jechać.

Niepotrzebnie jednak narzekam
na luazi lekkomyśinych, bo wsza«
też jadę na tę samą wystawę, poko-

nawszy uprzednio caiy zastęp trud
ności paszporiowych, dewizowyci
etc. A ze cziowiek jest stworzeniem
chciwym i gay mu jest dobrze, chce
by byśo jeszcze lepiej, nie jadę 60-
bie łagodnie i potuimie wycieczką
Orbisu, tiocząc się w kurzu i upale,
pociągiem, aie na wiasną rękę sia:-
kiem i to takim, ktory zauzymuje
się (coprawda tylko na jeden dzien)
równiez w Londynie.

Wieczór, statek odpływa z Gdy-
ni do Hawru: ruch, oaprawa ceina,
podjeżdża parę taksówekz pasaże-
rami, wielu emigrantów (jest ich 0-
koio 360] tłoczy się z kuierkami i
tiomokami, wszystkie twarze pod-
niecone i przejęte, ktoś piacze, ktoś
woła. Wreszcie następuje spokój,
wszystko jest ulokowane, trap poa- |
niesiony i statek powoli odbija od
brzegu. Długi czas jeszcze widzimy
Gdynię, peiną światia, piękną z od-
dali. Na drugi dzień rano już nie wi-
dać brzegu aokoia morze spokojne,
majestatyczne, mieniące się, szaro-

niębieskie, to znów zielone. Czasem
mewa przeleci koło nas, albo minie

nas jakiś statek, a pozatym boski
spokój niczym nie zmącony.

"Tak mija jeden dzien. Nad ranem
wjeżdżamy ao Kanaiu Kilonskiegu.

Wszyscy wychoazimy na pokiad
przyjrzeć się zielonym  brzegum,

maiym domkom wzdiuž kanatu. Naj

więcej zainieresowania wykazują ©*
mięranci, biegają podnieceni z pra-

wej burty na iewą i z powrotem, a-

by nic nie stracić z ewentualnie in-

teresującego widoku, A widok jax

kazay inny, zieione łąki, krowy: pa-
sące się, pola uprawne i miio wy-

śiądające czerwone domki otoczone

arzewem.
krzy wyjeździe z Kanału statek

staje. Nagle zjawia się większa ilośc
handlarzy z koszami peinymi bute-
lek koniaku, czekolady: i papiero-
sów, wszystko to ma być w pierw-
szorzędnym gatunku i bardzo tanie,
Naiwni z zapaiem kupują większą!
iiość tych specjaiów, a potem oka-
zuje się, że to wszystko niemiecka
tandeta, niewarta nawet tych kilku
marek, które się wyrzuciło.

Wyjeżdżamy z kanału i widzimy
dłuższy czas brzegi niemieckie, a po
tym znów półtora dnia nieskończon
ności morskiej. i

Po zachoazie słońca widać zda-
leka brzegi Anglii; przyjeżdża pilo!,
stary Anguk, ale nie pan tajki, nie żu
je tabaki, ale za to mowi tak nie wy-
raźnie, że podziwiam szturmana, iż
go rozumie. Wreszcie dojeżdżamy do
lamizy, zmieniamy pilota i trzy go
dziny płyniemy Tamizą. Pierwsze
wrażenie, że lamiza jest bardze
brudna i brzydko pachnie, ale nie
można mieć do niej o to pretensji,

wszak tyle statków po niej jeździ.

Naokoło kominy  fakrylk, jest ich
mnóstwo. Spotykamy dużo żagló-

welk, rwszylstkie mają żagle koloru

brudno - czerwonego, co u nas jest

niespotykane. Podobno ta farba

wpływa znakomicie na jakość i trwa
ašė żagli. Po drodze mijamy dwa
statki przypominające flotę Feni-

cjan, ale w rzeczywistości nie mają

one więcej niż sto lat i służą podob

no za pomieszczenie szkole morskiej.

Wieczorem mrok, zlekka księżyc

świeci, podpływamy do Tover-brid-
ge, niedaleko którego stajemy. Wra
żenie bardzo ładne, patrząc na Tu-

ver w mroku wieczornym może się
wydawać, że jesteśmy gdzieś w od-
ległych bardzo czasach; daleki od-
nowoczesnego widok całego miasta
potęguje to wrażenie.

Na drugi dzień wolno nam zejść
na ląd. Nie znając zupełnie miasta i
to tak dużego jak Londyn — pcznac
je zupełnie samodzielnie w jeden
dzień, zobaczyć co jest godnego zo-
baczenia, nie zginąć i wrócić na czas
na statek — to nie takie znów pro-
$te, Ale na szczęście człowiek ma
na świecie przyjaciół oraz  przyja-
ciół swoich przyjaciół, a les amis

(Listy od własn. kot.)

de nos amis sont nos amis, więc tą żenie czegoś bardzo wspaniałego i
| drogą rano zjawia się na pokładzie
'przemiła Angielka, odnajduje mnie,
|oświadcza, że jej bardzo jest przy-
jemnie mnie poznać i pokazać Lon-
dyn: okazuje się, że już ma ułożony
plan zwiedzania i pyta, czy mi oa
dogadza. Oczywiście, że tak, więt
zgodnie i radośnie wyruszamy. Prze
chodzimy Londyn - bridge. Pierw-
szym obiektem jest wyscka biała ko
lumna, zakończona złotym ornamen
tem, przypominającym w kształcie
miby korcnę lub małą kopułę,

Na samej górze jest niewie!ki
balkonik, z ktorego można podz'-
wiać widok. roziegty na miasto, a
wdrapač się tam trzeba po schodach
liczących przeszło 3.000 stopni. Oc-
bywamy oną wspinankę wysokogór-
ską i mam Londyn u stóp. Wrażenia
stąd powstałe: Londyn jest b. duży,
stanowczo ładny, wiele budynków
godnych oglądania, nie widać jakoś
wcale nowoczesnych dłumów, a
wszystkie są bardzo czarne lub ciem
no szare, ale zasadniczo powinny
być białe, tylko, że trochę zaduża

sadzy na nich osiada. Schodzimy na
jdół i podążamy zaraz do Tower

| Wejścia pilnują i przerywają bi-
lety gentlemani w szatach z przed

kilkuset dobrych lat, co“ wygląča
nader malowniczo i nastrojiwo. Ja
się wszystkim zachwycam, co bar-

„dzo cieszy moją przewodniczkę, któ

ra z radością oznajmia wszystkim

| napotykanym stróżom, biliterom i

| kustoszom, że jestem z Polski i mam

(obejrzeć cały Londyn. Wszyscy się

cieszą, życzliwie uśmiechają się, da-

ją rady co warto zubaczyč i życzą

miłego spędzenia czasu. Jeden z bi-

|leterów, usłyszawszy, że jestem z

|Polski wetknął mi prędko do ręki

| kolorowy album (przypominam so:
bie, że miałam podobny do wpisy-
wania wierszy — broń Boże nie wła

| snych — będąc w I klasie gimna-
'zjum) i ołówek i prosi o autograć.
Okazuje się, iż zbiera  autograły

wszystkich cudzoziemców zwiedzają
cych Tower, a Polaka żadnego nie

udało mu się dotąd przyłapać. Ocho

czo wpisują kilka słów i rozstajemy

się, jak para serdecznych przyjaciół.

W. lower oglądam kolekcję ko-
ron królewskica — rzecz aktuaina i

wszysuk.cn inieresująca, Stare ZOO
je, mie,sce, gazie henryk Vl poz-

był się Anny boieyn.

Usoło godziny idziemy, przez
dzieinicę hanaiu rybami, uwagę mo

ją zwracają orygiaaine Kap<iusze

nanaiarzy ryb, rowią one wiazenie

Козхуком z rondem dookoia, gru-

bych i błyszczących, koioru bruano

szarego. huku poczciwych tych lu-

dzi, widząc, že 1m się przygiądam

(wiaściwie nie tyle im, iie icn OKry-

ciki giowyj bierze mnie za dobrą

znajomą i zyczliwie siękiania, oczy”

wiscie odpowiadam niemniej Życzii”

wym ukionem i wszystkim robi się

barazo mio. Naogot wędrując po

Londynie nie odczuwałam wcale, że

jestem w obcym nieznanym mieście

—wszyscy są uśmiechnięci, TadoŚNi,

każay przechodzeń, spytanyo jaką”

bądź iniormację, jaknajchętniej i jak

najszczegóiowiej jej udzieli i wykaże

maximum zainteresowania jakgdyby

go najbardziej obchodziio, bym wias

nie w dane miejsce traiia 1 jaknaj-

więcej była z Londynu zadowolona.

OQgromnie też mili są i przyjemnie

do wszystkich usposobieni policjan-

ci, których żartobuwie nazywa SIĘ

„Bobby“, czego zresztą zbyłimio nie

lubią.
Oglądamy więc z błyskawicznym

pośpiechem wszystkie osobliwości,
niestety 'więjkszość gmachów jest
właśnie zamknięta dla zwiedzają-
cych. Do Farlamentu meżna wejśc,
mając pisemne zezwolenie, lub za-
proszenie któregoś z członków, w
jeden dzień truuno to zrobić, więc
obchodzimy! tylko zzewnątrz i podzi
wiamy okazały piękny gmach.

Do Buckingham Palace też nie
wchodzę, ale za to oglądam starar-
nie dziwacznie i malowniczo ubra:
ną straż. Pxigoda jest cudna, słońce
grzeje (przepisowej londyńskiej mgty
ani na lekarstwo), więc ze zgrozą pa
trzę na ogromne  futrzane czapy,
spięte na brodzie grubym laicu-
chem. Ale właścicielom to okryc'e
głowy nie musi wydawać się tak nie
wygodne, bo wyglądają bardzo do-
brze i widać jak się świetnie bawią
— czują, że są przedmiotem zacieka
wienia. Katedra św. Pawła jest o:-
warta, więc poświęcamy jej większą
ilość czasu. Micnumentalna ta bu--
dowa jest mieszaniną dwóch stylów
gotyckiego i bizantyjskiego. Wew-
nątrz mroczna, z lśniącymi złotymi

mozaikami na stropach, robi wra*  

z—

Biedne
/ Ministerstwo oświaty ułożyło i

rozesłało do dyrekcji gimnazjów

czania w obu klasach powstających
liceów rqgólno - kształcących. Gdy
programy te wzięli do rąk nauczy-
ciele różnych przedmiotów i prze*
czytali, chwycili się za głowy, a 0-
przytomniawszy, podnieśli protest,
Dnia 18 maja delegaci Ministerstwa
odbyli konterencję z delegatami Vo
warzystwa Nauczycieli Szkół Śred-
nich i Wiyższych i tam oświadczyli,
że krytyka była słuszna. Prograny
te będą w wielu punktach zmienio-
ne. Nowe programy ukażą się w
lipcu.

Dopiero na podstawie zatwier-
dzcinych programów mogą być u-
kładane nowe podręczniki szkolne.
Starymi podręcznikami można palić
w piecu. :

Nowe podręczniki w najlepszym
razie ukażą się za rok. Przez cały
rok szkolny 1937-38 młodzież lice-
alna uczyć się bięczie bez podręcz-
ników, aibo używać będzie podręcz
ników starych, nie dostoscwanych
do nowych pregramów liceów.

Nie jest to jedyny kłopót ucz-
niów, nauczycieli i rodziców! Są je-
szcze i inne,

Oto liczba obowiązujących go-
dzin nauki w liceum wynosi w ty-
godniu 36. Frócz tego młodzież ma

aostojnego. Opactwo Westminster-
skie niestety już zamknięto, a przez:
cały tydzień można je była ośiądać
takiem, jak w dniu koronacji, Zresz
tą caty Londyn jeszcze jest pod wra
żeniem tej uroczystości, 4 wielu
comów nie pozdejmowano jeszcze de
koracji w postaci wstążek i girland
w kolorach ikoronacyjnych (szafiro-
wy i czerwonyj, wszęazie widać por
trety pary krouewskiej i matych prin
cesses.  Wispanialie wygląda skiey
Seitriaige'a na Uxtord Sr. (zdaje się
że to zyd), cały gmach jest pokryty
metalowymi tablicami z historią An
Ślii od czasu Wilhelma Zdobywicy
aż do dziś, Mają one być zawiezio-
ne do lmdyj, dokąd uda,e się Król z
Krėlową aia powtórzenia uroczystos
ci koronacyjnych. Pudobno w dniu
koronacji wiasciciel tego sklepu roz
iożył na jezdni Oxtord St. 70 m. jed:
wabiu, aby! przeszty po nim stopy
krciewskie (Anglicy są bogaci i stać
ich na takie gestyj. Fotym oglądamy
Westminstern Hali, śdzie siaia trum
na ze zwłokami Jerzego V i gdzie
kiedyś stał Jakub Il, gay go sądzo-
no przeja skazaniem na smierć, Wre
szcie Guild Hall i Katedra Westmia

 
sterska, : irėžne przedmioty nadobowiązkowe.

„to chyba nie malo na jeden Liczba przedmiotów nauki, doszła
dzień — 7 prawdziwym smutkiem Go 14. Nie jednemu wypadnie więc

14 egzaminów. Nawet dla najzdol-
niejszych jest to wymaganie za
wielkie.

To też słusznie mówią prołeso-

siwierdzam, że już jest późno i trze-
ba wracać na statek,  Wsiadamy
więc w autobus i jedziemy w kierun
ku Londyn - bridge. Swietne są lon-|
dyńskie dwupiętrowe autobusy. Sie- rowie:
dząc na wysokości drugiego piętra, jeśli mamy nauczyć młodzież ter
można doskonale przyglądać się mia wszystkiego, co lwinisierstwo wy-

stu; stąd np. obejrzaiam dobrze na drukowało w programach, to z góry

Irałalgar Square, postać Wilsona, oświadczamy, iż na to potrzeba co-

która stoi na zbyt wysokiej kclum- najmniej lat trzech — w dwu latach

nie, aby ją z ziemi można było zoba ani my, prełesorowie, ani młodzież
czyć, Szkoda, że trzeba już wyjeż- programu nie wykonamy. Albo —
dżać, stanowczo mam mocne posta albo. Albo odrazu rozłóżmy naukę
nowienie jeszcze tu wrócić na nieco na trzy lata, almo dajmy spokój
dłuższy pobyt. Sikłania mnie do tego całej robocie z liceami,
nietyle to, że miasto jest ładne, cie- Tak wyślądają prace przygoto-

kawe i godne dokładnego zwiecze- wawcze do liceów dla młodzieży,

nia, ile też i ten przemiły, nastrój, kończącej gimnazja państwowe i z

jaki tu panuje. Nie czułam się tam, pełnymi prawami, Gorzej sprawa ta

jak obcy, zagubiony turysta, ale jak wygląlia dla wielu tysięcy młodzie-
gość, którego serdecznie i życzliwie ży, uczęszczającej dot

przyjmują. | nazjów prywatnych. taMłodzież
H. D.

   
Na zamku Windsor w Anglii odbyty się uroczystości rycerzy orderu

powdiązki, Na zdjęciu król i królowa w rycerskich szatach udają się na

nabożeństwo.

TT aде ЕЕана

Spór o dalszy ciąg „Przepioreczki“
W, Teatrze Narodowym w War- wolno przedsiębrać bez zezwolenia autora

szawie odbyła się premiera sztuki, oryginału, lub jego następców prawnych

Jerzego Zawieyskiego p. t. „Powrót. Przeciwko samowoli, będącej oczywi-

rrzeiędkiego, o ktorej wiaaomo, ŻE stym wkroczeniem w cudze prawa autor-

zajmuje się losami bohaterów „łrze- skie i w imię nietykalności skończonego i

pioreczki” Vtełana Zeromskiego i| zamkniętego wraz ze śmiercią Ojca mego

jest w ten sposób jakby: jej dalszym| dzieła, protestuję, niniejszym i żądam za-

ciągiem. Jerzy 4awieyski próbujew| niechania przedstawień,

nowy Sposób rozwiązać sprawę Monika Żeromska,. -

rrzeięckiegc, Smugoniowej i Hmu- Dyrekcja T. Narodowego wysła-

gonia. Alkcja sztuki Zawieyskiego|ła na ręce p. Meniki Zeromskiej na-

rozpoczyna się w 10 lat po zakon-|stąpuącą odpowiedź: ;

czeniu“akoji „Przepiėreczki“. Wieice S$zanowna Panil W odpowiedzi

W kołach literackich Warszawy| na list Sz. Pani donoszę uprzejmie, że w

od dłuższego czasu krążyły poglo-| przekonaniu Dyrekcji Teatru Narodowego

ski o przeciwstawieniu się projek-|nie ma żadnych powodów, aby sztukę p

tom I. Narodowego córki Stetana| Zawieyjskiego p. t. „Powrót Przełęckiego"

Zeromskiego,. spadkcbierczyni jego|wycofywać z prób i wyrzec się jej przedsia

praw autorskich, Moniki Zerom-| wien.

skiej. Przed paroma dniami wobec Sztukę p. Zawieyskiego uważamy za

wyznaczonego już terminu premiery,|utwór ciekawy i oryginalny, a powstały

Monika Zeromska wystosowała Go| wskutek wpływu twórczego „Przepiórecz-

T. K. K. T., na ręce J. Kadena-Ban-
drowskiego następujący list:

„Do Zarządu T. K. K. T.

Dowiaduję się, że w Teatrze Narodo-

wym rozpoczęto próby sztuki p. Zawiey-

skiego p. t. „Powrót Przełęckiego". Rzecz

ta jest „przeróbką”, nadużywającą pomy

słów twórczych Żeromekiego, której nie

ności dzieła Żeromskiego i w żadnym wy-

padku nie może uwłaczać pamięci wielkie-

go pisarza.
Ludwik Solski.

Jest rzeczą niezmiernie intere-

sującą, jak się rozwinie ten spór i

jakie będzie miał wyniki. 

i szkół zawodowych program nau-:

jeśli już liceum być musi i

IV klasy gim |

zdaje egzamin końcowy w gimna- |

ki”, co świadczy o nieprzemijającej żywot-|PT:

dzieci
zjum (i płaci taksę 40 zł.), a po tym
mifsi zdawać egzamin wstępny do
liceum (taksa zapewne także 40 zł.).
Dwa wielkie egzaminy w ciągu pa-
ru miesięcy — czy to nie przesada!

Ma rację minister Jędrzejewicz,
iż sprawa liceum wygląda źle. Tak
jest,. wygląda zle. P. Jędrzejewicz
winę zwala na wykonawców usta-
wy i na autorów programów nauki
w liceum. Tu nie ma racji. I w Pa-
ryżu nie zrobią z owsa ryżu. To sam
pomysł rozbicia gimnazjum, to sam
o 2-letniego liceum był zły.
o ustawa jest przyczyną nieszczę-

ścia. Wykonawcy ze złej meterii
nie uszyją dobrego ubrania. A odpo
wiedzialnymi za tę nieszczęsną usta
wę jest właśnie minister  Jęčrzeje-
wicz i liczni jego pomocnicy z sa-
nacji i ze Związku Nauczycielstwa
Polskiego.

Błędy starych odbijają się teraz
na dzieciach, na młodzieży. Biedne
dzieci! Otrzymają w liceach progra-
my, których nie wykonają. Rezultat
nauki można zgóry przewidzieć:

, będzie źle!

Cóż robić?

Wyjście jest bardzo proste.
Wskazują na to wyjście milicny lu-
dzi: nie tworzyć liceów! nie zwijać
klasy VII w gimnaz,ach! nie robić
tylu egzaminów! nie wymyślać ce:
raz to nowych taks i opiat!

Całe społeczeństwo jest w tym
żądaniu sotaarne, lak mówią rodzi-
ce 'czieci. lak twierdzą proiesoro-
wie szkół średnich i uniwersyte-
tów. Więc po co i na co czekamy?

Posłowie nie mają ani cidwaji
potrzebnej, ani znaczenia — a oni
mogliby powstrzymać dalsze retor-
my — wszak Sejm obraduje — rzą:
zaś ze swej strony nie wystąpił
z żadnym wnioskiem. Co więcej
kraj caiy jest przepełniony pogio-
słami, że obecny minister oświaty,
Święcostawski, nie mogąc wybrnąć
z kłopatów, jakie ma i z młodzieżą
szkól wyższych i ze szkołami śred-
nimi, ustąpi z Ministerstwa, a mini:
strem oświaty zostanie ponownie
p. Janusz Jędrzejewicz! A więc ten,
który tego piwa nawarzył. Un to
ma pokazać, że wszystko da się do
brze wykonać.

Nie sądzę, aby te pogłoski były
ścisłe.  P. Jędrzejewicz ministrem
(oświaty nie zostanie. Jego czasy już
minęły. Ale — są jeszcze ustawy
Jęurzejewicza. Te ustawy trzeba
wyrzucić! Te ustawy trzeba zmie-
nić. A trzeba to zrobić teraz, bez
zwlekania|

Cóż winne są dzieci,
sanacyjni p<ełowie złe
ustawy?!

Trzeba głośno krzyczeć!
; Stanisław Rymar.

Listy gończe
za Koifantym

„Polonia” katowicka przed kil-
koma dniami podała wiaaomość, iż
za Wiczciechem Korfantyum, kióry od
kulku lat przebywa za granicą, ro-
zesiane zosiatiy przez wiadze sądo-
we listy gończe. Ani faktu tego, ani
przyczyny jego nie byty naogoi zna-
ne.

W. związku z tym „Polonia“
dziennik należący do Wojciecha
Kortantego, oświadcza:

„Po różnych próbach oskarżeń Woje

ciecha Korfantego o najrozmaitsze ргте-

stępstwa, — próbach, którym przyświecał
jeden tylko cel: oszkalowania i zdyskre-

dytowania w opinii społecznej jednego &

najbardziej zasłużonych Polaków, tego, któ

remu Polska niewątpliwie zawdzięcza naj-

większe swe bogactwa, — utrzymane zo*

stało w mocy jedno jeszcze oskarżenie: ©

przestępstwo popełnione w maju 1924 r,

na szkodę osoby prywatnej, Od maja 1924

r. do tej chwili, a więc mimo. upływu 13

pełnych lat, sprawa. o to rzekome prze-

stępstwonie. wyszła ze stadium śledztwa

wstępnego. Akta trzymane są w tajemnicy,

nawet obrońcy odmówiono do nich wglądu,

I jakkolwiek wszyscy dotąd przesłuchani

świadkowie, bal nawet sam rzekomo „po-

szkodowany” tj. ten, na którego szkodą

miało być popełnione owe „oszustwo”, 0-

świadczył jasno i dobitnie, iż nie rości s0-

bie żadnych pretensyj do Wojciecha Kor-

fantego — mimo to sprawa nie tylko nie

została umorzona, ale na skutek decyzji sę-

dziego apelacyjnego śledczego do spraw

wyjątkowego znaczenia w Warszawie, p.

T. 'Wituńskiego, rozesłane zostały listy

gończe za Wojciechem Korfantym".

Jakie to ma być owo rzekomo

zest o Wiejciecha Korfantego,

artykuł „Polonii' nie wyjaśnia.

DER TNKT EDIT

Popierajcie

handel i przemysł
chrześcijański

że starzy
uchwalili

 

   



JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

W zachodniej połowie kraju pogoda o

zachmurzeniu zmiennym z . przelotnym:

deszczami, poza tym naogół pochmutno i

deszcze oraz skłonność do burz.
W całym kraju chłodno.

Umiarkowane i porywiste wiatry pół-

nocno-zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— święcenia kapiańskie, W nie-

dzielę dn. 20 czerwca b. r. w Bazy-

lice Wileńskiej J. E. Arcybiskup

Metropolita R. Jałbrzykowski u-
dzieli święceń kapłańskich kilkuna-

stu diakonom, absolwentom W-łu

Teologicznego U. S. B. Początek

obrzędów o godz. 5.45 rano w cza-

cie których nowowyświęceni kapła-

ni odprawią wespół z Arcypaste-
rzem Mszę św.

Z MIASTA.
— Wyłączenie prądu. Dnia 19

czerwca r. b. zostanie wyłączony!

prąd elektryczny od g. 5 rano do 14

na następujących ulicach: Ponarska

od ul. Piłsudskiego do  Archaniel-

skiej; Piłsudskiego od ul. Ponar-

skiej do Nowogródzkiej;Rydza-Śmi-

głego od ul. Ponarskiej do Nowo-
gródzkiej; Kijowska, Bankowa iMa-
kowa.
— Konsulat Łotewski w Wilnie

dnia 23 i 24 czerwca będzie nie-

czynny z powodu świąt łotewskich.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Loteria dla najbiedniejszych.

Oddział V Stow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo, na której

barki spadła wzrastająca z dniem

każdym nędza dzielnicy ul.Wiwul-

skiego, Legionowej, Kociej i t. d,

nie mogąc pozostawić na łasce losu

nadbiedniejszej ludności m. Wilna,

urządza loterię fantową w piątek

dn. 18 i w sobotę 19 b. m. Sprzedaż
biletów przy firmie B-ci Jabłkow-

skich. Wydawanie fantów w ogro-

dzie Bernarcyńskim w sobotę dnia

19 Ъ. m. od 5—8 wiecz.
SPRAWY RZEMIEšLNICZE.

— Tydzień Poradnictwa Zawo-
dowego. Izba Rzemieślnicza w Wil-
nie (Gdań:
czerwca rb. organizuje „Tydzień Po-

radnictwa Zawodowego. W tym

czasie udzielane będą młodzieży tu-

dzież ich rodzicom i mwychowaw-

com porady, dotyczące wyboru za-

wodu w rzemiosłach. Kandydaci

poddani zostaną badaniom psycho-

technicznym, wykazującym przy”

datncść kandydata do obranego za-

wodu.
Porady uzupełnione będą poka-

zami wyrobów rzemieślniczych.
Izba wzywa rodziców i wychowaw-

ców o przybycie ze swymi dziećmi i

chowankami na porady, któresię

bywać będą w lokalu Izby co-

dziennie w dniach wymienionych od

godz. 9-ej do godz. 14-ej.

 

TEATR LETNI

perezesowa'

Kom. w 3 akt. M. Hennequlata i P. Veber'a
„Fani

Doskonałą tę komedjo-farsę $ra-

no wielokrotnie w Wilnie w teatrze

Lutnia z fascynującą a niezapomnia-

ną w roli Gobetty Mary Mrozińską

a świetną H. Rychławską wroli

Prezesowej. Cechuje tę sztukę, pió-

ra znanej i zgranej spółki pisarskiej,

wrodzcna francuzom lekkość pióra

w kreśleniu sytuacyj wybitnie pi-

kantnych a mimo to nie trywial-

nych, (szięki dobremu smakowi au-

torów), obok złośliwej satyry na są-

downictwo francuskie, Qui pro

quo i wynikający stąd komizm nie-

spodzianek (wypróbtwana recepta

dawniejszych pisarzy) — to podłoże,

na którem rozwija się owa awantu-

ra z nieprawdziwego zdarzenia, Z

wizytacją ministra sprawiedliwości

podległych mu organów prawa na

prowincji — przyczyny wszystkich

wesołych zawikłań w domu prezesa

sądu w Grey i w gmachu  minister-

stwa w Paryżu.
Sztukę zagrano ze zbiorowym

temperamentem i humorem, P. Neu-

belt — prezes, wyśląGał jak zasu-

szony w aktach paragraf, zgalwani-

zwany nagle pocałunkiem kabare-

towej  uwwodzicielki i brykał i kajał

się bardzo zabawnie. J. Jasińska-

Detkowska szczęśliwie ustrzegła się

szarży, co jej często się trafia i jej

Prezesowa była w miarę ograniczo-

na i śmieszna. P. Wieczorkowska

rozwinęła cały zasób osobistego

wdzięku i filuterji b Gobettę uczy-

nić czarującą, lekkomyślną kusi-

cielką; p. A. Szymański był wspa-

niałym ministrem sprawiedliwości,

wypleniającym niemeralność z życia |
a folgującym samemut '

ASY, grzeszkachsobie w potajemnych

Kronika wileń

ska 6) w dniach 21—28,

RÓŻNE.

—Została otwarta weranda przy
Cukierni B. Sztralla ul. Mickiewicza|
róg Tatarskiej. Codziennie koncer-,

ty od godziny 6 wieczór.

WYPADKI.
— Samobójstwo spowodowane zawo-

dem miiosnym- 16 Ыш. o godz. 15.55, 18-|
leinia Maria Zujkowska, Eopodizatka|

zam. przy ul. Ś-to Jańskiej 8, usiłowała we

własnym mieszkaniu pozbawić się życia i

w tym celu napiła się esencji octowej. Po-

gotowie ratunkowe przewiozło ją w stanie

ciężkim do szpitala św. Jakuba. Przyczyna|

tar$nięcia się na życie — zawód miłosny.

KRONIKA POLICYJNA.
— Napaść na nauczyciela gimn. Sło-

wackiego. Wczoraj około godz. 4 popoł.

na wychodzącego z domu m. 3 przy ul.

Niemieckiej, Stefana Oświecimskiego, na-

uczyciela gimnazjum im. J. Słowackiego w

Walnie, napadł niejaki Zenon Pawluć, któ-

ry kilkakrotnie uderzył Oświecimskiego

pięścią w głowę.

Powodem napaści było to, że syn Pa-

wlucia nie złożył egzaminu do gimnazjum.

Pawlucia zatrzymano. (h)

— Pościg i strzały za uciekającym

włamywaczem. Jan Piotomkin, zawodowy

złodziej z włamywaczem A. Kuzewegiem

grasowali w Wilnie i dokonywali licznych

kradzieży.

Wczorajszej nocy patrol policyjny na

ul. Nowoświeckiej ujął obu złodziei, któ-

rych okuto w kajdanki i skierowano do

komisariatu, W drodze do policji Piotom-

kin zerwał kajdanki z rąk i rzucił się do

ucieczki. Mimo pościgu i oddanych strza-

łów rewolwerowych przez policjantów wła

mywacz zdołał zbiec. Dopiero drugi patrol

ma ul. Zgoda ujął zbiega. (h)

—Pies policyjny wykrył kradzież w

N. Wilejce. W N. Wilejce dokonano kra-

dzieży na sumę 2550 zł. Pies policyjny

„Minion*, wysłany na miejsce kradzieży,

naprowadził na melinę złodziejską, w któ-

rej znaleziono wszystkie rzeczy, pocho-

dzące z kradzieży. (h)

— Wyjechał rowerem w świat. Nie-

letni Jerzy Matysik dnia 12 bm. wypoży-

czył rower u Szukszty Emiliana i wyjechał

w niewiadomym kierunku.

Zarządzone za zaginionym poszukiwa-

nia nie dały rezultatu. (h)

Skutki suszy
Jak donoszą z prowincji, w wielu

powiatach wo. wileńskiego i nowo

gródzkiego ostatnie upały zniszczy”

ły paszę. Słońce i brak opadów wy-

pality łąki, wskutek czego cstatnio

coraz dotkliwiej daje się zwierzę-

tom odczuwać brak pokarmu.

Rezultaty suszy można już zaob-

serwować i w mieście. Oto w ciągu

ostatnich kilku dni na rynkach wi-

leńskich ceny na nabiał podskoczy-

iły w górę o 30—40 proc. (m)
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jako pełen temperamentu mężczyz-
zna. F. Wołłejko doskonały woźny

Marjusz Gaudet, złośliwy „polityk”

i dzielnicowiec, p „Kl. Roman, któ-

ry jako nieszczęsny Bienassis był

|poprawny lecz mało zrobił z tej do-

| skcnałej figury i cały czas był jed-

nakowy, p. Górska, jako milutka

| Dzoniza, dobre typki sądowników w

osobach pp. Dzwonkowskiego, Za-

| strzežyli„kiego, Szczawińskiego,

'Mrożewski — pełen usłużności se-

kretarz ministra Oktawjusz, Masłow

ska — Angelina, Skorukówna

wesoła i glupia Zofja — cto obsada

sztuki, na której publiczność śmieje

się do rozpuku, zwłaszcza w Il ak-

cie. Dekoracja I aktu

obrazuje środowisko prowincjonal- |

 
sądowo - kabaretowej chyba

ry Pilawa.| pewne.

Humor
NAŁÓG

Miecio się zaręczył.

— Nie będziesz palił! — powiedziała 
narzeczona. — To straszliwy nałóg.

— Nie będę palił? — zdziwił się Mie-

cio, — Mylisz się...

! —Nie, nie mylę się. Musisz wybierać,

| albo tytoń, albo ja...
Miecio przyśnębiony pochylił głowę.

| — To okropne — jęknąłto okropne...

! Narzeczona poczula litošė,

| — Czy to naprawdę takie dla ciebie о-

| kropne, że będziesz się musiał wyrzec ty-

"toniu?

— Nie, nie to —nie przestawał jęczęć

|Miecio, — Najgorsze jest to, że będę sių“

! musiał,wyrzec ciebie!

 

doskonale | |

ne. Powodzenie tej wesołej awantu-| ||

ska Mo Olelebnego Du
Archidiecezji wileńskiej

W dniach od 25 do 29 b. m. od:
będzie się w Poznaniu Międzynaro-
dowy Kongres ku czci Chrystusa
Króla w celu zapoznania się z grozą
bezbożnictwa, ziożenia publicznego
hoidu Boskiemu Zbawicielowi oraz
w celu ożywienia obrony zasad Wia
ry św. od niecnych. zakusów nie-
przyjaciół Kościoła Chrystusowego.

Kaczą Wielebni Księża Probosz-|
czowie i Rektorzy kościołów poin-
formować o tym wiernych z ambon
w nieczielę poprzedzającą ten Kon-
gres, tj. 20 b. m., a w niedzielę 27 b.
m. w uroczystość św. Piotra i Pawła
29 b. m. wygłosić odpowiednie nau-
ki o naszych obowiązkach względem
Chrystusa Króla, abyśmy się starali
być zawsze dzielnymi żołnierzami
Chrystusowymi, wiernie występo-
wali w obronie sztandaru i zasad na
uki Chrystusowej.

W. intencji uproszenia błogosła-
wieństwa Bożego: dla zamierzeńi

obrad Międzynarodowego Kongresu
ku czci Chrystusa Króla w dniach
27 i 29 b. m. po sumie we wszystkich
kościołach naszej archiciecezji, wo-
bec wystawionego w monstrancji N.

i akt poświęcenia się Boskiemu
Strcu Jezusowemu.

Wi łączni z Międzynarodowym
Kongresem ku czci Chrystusa Króla
wedlug zasady „Przez Maryę do
Jezusa” odbędzie się w Wiinie 1, 2 i
3 lipca archidiecezjalny Kongres

choolefiston
Maryański w celu złożenia hołdu
Króiowej naszej niebieskiej oraz w

celu uproszenia za Jej orędownic-

twem pomocy łask Bożych niezbęd-
nych ao naszego odrodzenia ducho-

wego i ożywienia naszej pracy za-

równo w bractwach i stowarzysze-

„niach Maryańskich jak i organiza-
|ejach Akcji Katolickiej.

I o tym Kongresie raczą Wielebni
Księża Proboszczowie i Rektorzy
kościołów poinitormować wiernych z
|ambon w dniach 27 i 29 b. m., za-

|chęcić wiernych do uczestnictwa w

tym Kongresie, a dla zaznaczenia
ścisłej łączni duchowej z Kongre-

sem 'w dniu 1 lipca o godz. 18, t. J. w

chwili rozpoczęcia Kongresu, 1 3 lip-

ca o godz. 18-ej na zakończenie bę-

3

Żydzi pobili kontrolera
magistrackiego

Wiczoraj na rynku Drzewnym
doszło do zajścia, w.yywołanego przez
grupę handlarzy żydowskich. Mia-
nowicie podczas wykonywania czyn

ności służbowych przez kontrolera
zarządu miejskiego, Jerzego Podol-
skiego, kilku żydów pobiło go do-
tkliwie.

Zaalarmowana policja  zatrzyr
mała 2 żydów, których osadzono w

areszcie.
Foszkodowanemu urzędnikowi

magistrackiemu pierwszej pomocy

udzielił lekarz pogotowia  ratuniko-
wego. (h)

Skazanie akwizytora
bydgoskiej firmy

Przez dłuższy czas w Wilnie i
na prowinci w charakterze akwi-

zytora bydgoskiej firmy „Pharma- dą bić czwony w ciągu 5 minut, 2 lip

ca we wszysikich Kościoiach para-

fialnych odbędą się uroczyste nabo-

żeństwa, a po sumie wystawienie

N. Sakramentu w monstrancji, od-

śpiewanie Suplikacji na uproszenie

biogosławieństwa bożego dla po-

mysinych wyników Kongresu i akt

poświęcenia się Niebieckiej Królo-

|

Sakramentu, odbędą się Suplkačioi "3,
Vožądaną też jest rzeczą, aby we

wszystkich parałiach 2 lipca,względ

nie w niedzielę następną 4 lipca od-

były się Akademje ku czci MatkiB.

\ R. Jalbrzykoyski

Arcybiskup - Metropolita Wileński.

| "Wilno, 17.VL 37 r.

Wilnian nie powinno zabraknąć na Kongresie
w Poznaniu

cd protektoratem i osobistym

przewodnictwem J. E. Ks. Arcybi-
skupa - Metropolity Wileńskiego za
mierzony jest wyjazd Wilnian popu-

larnym (pociągiem do Poznania na

Międzynarodowy Kongres Chrystu-

sa Króla. ‚

Nie wiele juž czasu dzieli od ter+

minu wyjazdu projektowanego  po*

ciągu (27.6. po południu) a potrzeb-

nego kontyngentu jeszcze niema. Na

leży skorzyć z rzadkiej okazji i po-

śpieszyć z zapisem. Bilet w obie stro

ny kosztuje tylko 16 zł. 90 gr. Zapi

LDRLRPALGIKSKSZE AOSGEN REDDATEL

wywrttowa literatura
„Daptystow“

Wlladze administracyjne stwierdzi

ły, iż pod pozorem propagandy reli-

gijnej  masjonarzy amerykańskich

przywożone są do kraju książki, no-

szące cechy agitacji wyiwrotowej,

bądź też bluźnierstwa. Wobec po-

wyższego pizbawiono prawa debitu

w Polsce 27 wydawnictw amerykań

skiej sekty badaczy pisma świętego

w Brooklinie.
Wśród zakazanych książek znaj-

duje się broszura wydana w 7 języ-

kach p. t. „Zbliża się wojna na świe-

cie” oraz książka w języku polskim

p. t. „Proroctwa”.

Zabójstwo na drodze
ŚWIĘCIANY. 14 bm., na drodze

koto Podbrodzia, mieszkaniec Ma-

gun, gm. kiemieliskiej, Wincenty

Kozłowski uderzył nożem w szyję

Władysława  Kukułę, mieszkańca

Pren. Były to petrachunki osobiste.

Kukuło został wywieziony do szpi-

tala i w drodze zmarł. Sprawcę

aresztowano.

ZAMACH NA CESARZA
ч

 

W stolicy Mandžurii, Hsinkingu, do-

konano zamachu na cesarza Man-

dżu - ti - Kuo - Kang Teh'a. Spraw-
cy zamachu nie zostali ujęci. Na

zdjęciu para cesarsko-mandżurska.

| przyznał

łalność antypolską.

sy przyjmuje oraz informacjiudziela

Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka-

tolickiej w Wilnie ul. Zamkowa 6,

teleton 7-83 w dnie powszednie od

godz. 9 da 15-ej do dnia 21.6., рогл

Wilnem zaś kancealrie paratialne,

Komisja Ministeri
w „Ar

Sprawa zatar$gu w autobusach

wilenskich prawdopodobnie wkrót-

ce zostanie załatwiona. Wczoraj bo-

wiem nieoczekiwanie przybyła do

Wiina specjalna komisja, wydelego-

wana przez Ministerstwo Pracyi

Opieki Społecznej, która wyda ©-

rzeczenie, obowiązujące zarówno

pracodawcę, jak i pracowników.

Dn. 16 bm. o godz. 18 nastąpiło|

otwarcie drugiego Kursu Handlu

Straganiarskiego I-wa Oświaty Za-

wodowej w Wilnie.

Otwarcie kursu zagaił prof. dr.

Jagmin, nawiązując do słów wypo”

wiedzianych na 1-ym kursie, który

przygotował do handlu  straganiar-

skiego 28 osób, — „ten tylko może

sięgnąć po laskę marszałka, kto u-

przednio nosił tornister žolnierza.—

"Ten będzie aobrym kupcem, kto za

 
Echa głośnego mo

chenia* grasował niejaki Stanisław

Heca, który dopuścił się wielu

oszustw craz fałszerstwa weksi na

sumę 1500 zł.
Poszkodowana firma doniosła o

tym władzom sądowym, które pole-
chy Hecę aresztować.

Wczoraj Sąd Ukręgowy skazał

St. Hecę na 2 lata i 6 mies. więzie-

nia. (h)

Rozwiązanie Rady

Miejskiej WNowogrodku
NOWOGRÓDEK. W dniu 15 bm.

na mocy decyzi wojewody mowo-

gró.zkiego powziętej zgodnie z o-

pinią Wydziału Wojewódzkiego,

rozwiązana została Rada Miejska

Nowogródzka. Rozwiązana rada na

swoim ostatnim posiedzeniu sama.

stwierdziła, że nie odzwierciadia

stosunków wśród społeczeństwa

wobec ustąpienia poważnej części

radnych, giównie chrześcijan.

Tegoż dnia wojewoda nowcgródz-

ki rozwiązał zarząd gminy wiej-

skiej w Nowogródku. 
P
a

ECA

alna bada zatarg
bonie“

Komisja ministerialna  odbyla

|diužszą konierenoę 2 okręgowym

jinspektorem pracy, Р. Leszczyń-

| skim, intormując się szczegółowo w

przebiegu zatargu po czym przystą-

piła do gromadzenia materiałów,

które posłużą przy wydaniu orze-

czenia, rozstrzygającego  definityw-

|nie zatarg. (m)

Otwarcie Il Kursu Handlu Straganiarskiego
T-wa Oświaty Zawodowej w Wilnie

dzął od nizin, poznał w praktyce

wszystkie szczeble handu”.
Ubszerny reierat p. t. „Handel

straganiarski na Wileńszczyźnie i

mażiiwości jego rozwoju” wygłosił

kierownik kursów  straganiarskich

£. Sikorski.

Na kurs było zgłoszonych 64 kan

dydatów. Przyjęto 36 z powiatów

wileńsko - trockiego, oszmiańskie-

go i mołodeczańskiego.

rdu5 włościan
w Czyżunach gm. Oikienickiej

Czy-Głośna sprawa zabójstwa w
Wil.-

žynach gm. Oikienickiej pow.

Jrockiego 5-ciu włościan, dokona-

nego przez braci Jankowskich w

dniu 24 grudnia 1936 r. znalazła

swój epilog.
Dnia 15 b. m. sąd kowieński roz-

patrzył sprawę mcrderców, którzy

po cokonaniu zabójstwa zbiegli na

Litwę, gdzie zostali ujęci i osadzeni

w więzieniu.
Jankowskich władze litewskie

nie wydały, motywując tym, że są

obywatelami litewskimi. Zgodzono

się jedynie na utrzymanie kontaktu

z naszymi władzami przy sporządze-

miu aktu oskarżenia i podczas roz-|

prawy sądowej zbadano przybyłych

> Polski świadków oraz wdowy za-

morsowanych 'włościan.

Główny oskarżony Antoni Jan-

kowski, stały obywatel Kłajpedy

się do zabójstwa 5wło-,

Ścian, tłumacząc ten czyn jako akt|

zemsty za wydanie brata Mateusza

policji polskiej i skazanie go na dłu-

goletnie więzienie, za rzekomą dzia-

Drugi cskarżo-

Józef Jankowski, zamieszkały

h nie przyznał się do

podstawie ze-

tokułów  pol-

uznał winę|

 
„ny,
w Czyżunac
winy. Sąd jednak na

znań świadków i pro

iskich władz sądowych

rżonych dokonania morderstwa

na tle sporu o ziemię i skazał Anto-

niego Jankowskiego na 10 lat zaś

Józefa Jankowskiego na 5 lat cięż-

kiego więzienia.

Obu skazanych, którzy zapowie-

dzieli apelacię osadzono wwięzie-

niu w Kownie. (h)

Požzr 700 ha lasu

w komarowszczyźnie
W dniu 17 o godz. 12 w połud-

nie od iskry z lokomotywy zdążają-

cej z Konstantynowa do Kobylnika

powstał pożar lasu, należącego do

hr. Starzeńskiego Augusta, właści-

ciela majątku Komarowszczyzna. -

Pożar ogarnął około 700 ha lasu,

zagrażając okolicznym osiedlom: Gi-

ry, Jacyny, Kuleje, Baranówka, Boł-

czyk — gminy świrskiej oraz Czer-

wony Ruczaj, komajskiej.  Nato-

miast zarządzono akcję ratowniczą.

Ściąśnięto okoliczną ludność oraz

wszystkie okoliczne straże pożarne.

W godzinach wieczornych pożar

został częściowo opanowany а ©-

koliczne osiedla zabezpieczono w

miarę możności przed ewentualnym

pożarem.
Dalsza akcja ratownicza trwa

oska

 



 

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj i jutro o godz. 8.15
wiecz. po cenach zniżonych komedia-farsa
„Pani Przesowa“.

Na  niedzielnem  popołudniowem
przedstawieniu, po cenach propagandowych

wesoła komedia „Zabiję ją.** z pp. Wie-

czorkowską i Staszewskim w rolach główn.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj
i jutro o godz. 8.15 wicz. po cenach zniżo-
nych powtórzenie interesującej, współczes-
nej sztuki S, Garricks'a „Kobieta, która za-

biła” z. udziałem Janiny Piaskowskiej.
—Teatr muzyczny „Lutnia*, Dzisiejsza

premiera, Dziś po raz pierwszy klasyczna
opertka Zellra „Ptasznik z Tyrolu", będą-

ca swego rodzaju arcydziełem twórczości
operetkowej. W roli tytułowej wystąpi Ka-
zimierz Dembowski, jego partnerką będzie

Marja Nochowicz, w pozostałych rolach
głównych ujrzymy Barbarę Halmirską, K.

Wyrwicz-Wichrowskiego, B. Folańskiego i

innych,

Z ża «otar studio
Święto wojsk łączności w transmisji

radiowej.

W piątek dnia 18 czerwca Wojska Łącz
ności obchodąjć będą uroczyste święto —

wręczenie sztandarów przez Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej, Uroczystość tę tran
smitować będą rozgłośnie Polskiego Radia

z Placu Marszałka Piłsudskiego od godz.
9,55. Jako sprawozdawca — red. Tadeusz
Strzetelski, Tegoż dnia o godz. 19.30 tran-
smitowamy zostanie z Kasyna Oficerskiego

fragment podwieczorku Wojsk Łączności.

Również dnia 18 czerwca o godz. 20.00
Polskie Radio nada fragment zawodów
strzeleckich Fabryki Karabinów z Rember-
towa, urządzanych przez Wytwórnię Amu-
nicji nr. 2 przy współdziale Z.A. „Pocisk“

i Państwowej Fabryki Karabinów pod ha-

słem „Trening przedolimpijski”. Sprawoz-

dawcą będzie Jerzy Dylelwski.

Muzyka włoska w radio,
Interesującym koncertem tego wieczoru

będzie o godz. 22.00 audycja poświęcona
muzyce włoskiej. Koncert składać się bę-

dzie z dwóch części: w części kameralnej

„Kwartet Warszawski” wykona Boccherin

niego Kwartet D-Dur, i Verdiego Kwartet

d-mol. W części wokalnej Koncertu śpie-
waczka Eugenia Zarzycka odśpiewa arie

z oper włoskich, Zestawienie tych dwóch
rodzajów italskiej twórczości zapowiada się

nader ciekawie.

Warszawa w poczji,
Radiowy kwadrans poetycki,

Na dzień 18 czerwca b. r. godz, 21.45

Jan Lorentowicz opracowuje dla radia

kwadrans poetycki, zatytułowany „Warsza

wa w poezji”, W audycji tej recytowane bę

dą utwory: Słowackiego, Syrokomli, Gomu

lickiego, Or-Ota (Artura Oppmana), Perzyń
skiego, Żuławskiego, K. Laskowskiego i Z.

Rabskiej.
Radio broni słuchaczy przed zakłóceniami.

Nie wszyscy jeszcze radiosłuchacze wie

dzą, że przy Rozgłośni Wileńskiej powoła-

no do życia referat do walki z zakłócenia-

mi w odbiorze. Każdy abonent Polskiego

zakłóceń p. mgr. Donata Jasieńskiego.
Walczmy wspólnie z zakłóceniami,

Szymanowski na Podhalu.
Audycja słowno - muzyczna

Wielkiemu kompozytorowi ostatnich
czasów Karolowi Szymanowskiemu poświę-

cona będzie audycja słowino - muzyczna w

opracowaniu _ Jerzego  Młodziejowskiego,
która nadana zostanie w piątek dn. 18.6. o

godz. 16.15. Ujmie ona sylwetę kompozytu-

ra na tle Podhala, zajmując się tą częścią

jego twórczości, która wypłynęła z moty-
wów muzyki ludowej. Wykonane zostaną

3 mazurki fortepianowe, fragmenty z wa-
riacji fortepianowych h-moll i słynny Ta-

niec Harnasiów. Wykonawcami będą: prof.

Lisicki i Mieczysław Paszkiet,

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 18 czerwca

6.15 Pieśń poranna. Gimnastyka, Mu-
zyka. Audycja dla poborowych. Muzyka.
8.00 Audycja dla szkół, 9.55 Święto Wojsk

Łączności. 11.30 Wesołych wakacyjl Audy

cja dla szkół. 1157 Sygnał czasu i hejnał,

12.15 Jak podnieść wydajność pasieki —
odczyt. 12.25 Myzyka lekka w wyk, ork.j

wil pod dyr. Wł. Szczepańskiego. 13.00 Mu!
zyka popularna. 13.15 Mała skrzyneczka—

 
padki chodzą po ludziach — pog.15.00 Mu-

zyka lekka. 15.10 Życie kulturalnemiasta |

i prowincji. 15.15 Na paryskim bruku —

opowiadanie. 15.25 Chór reprezentacyjny

Zw. Mł Wsi Woj. Wileńsk. 15,45 Wiad.

Gosp. 16.00 Rozmowę z chorymi przepro |

wadzi ks. Rękas. 16.15 Szymanowski na

Podhalu — audycja słowno - muzyczna.;

1645 Z Zagłębia Naftowego — reportaż.|

17.00 Utwory Jana Brahmsa w wyk. kwar-

tetu solowego. 17,50 Buk i grab — pog.

18.00 Dokąd i jak jechać? 18.10 Świat w po

sence. 18.45 Wil. wiad. sportowe, 18.50 Po|

gadanka aktualna, 19.00 Płyty dla znaw- |

| ców. 19.30” Transmisja z Kasyna Oficerskie

| go — Podwieczorek Wojsk Łączności, 20.09
Wiiadomości sportowe. 20.10 Lekki koncert

rozrywkowy. 21.45 Warszawa w poezji

kwadrans poetycki w opracowaniu Jana

rentowicza. 22.00 Koncert kameralny, 22,50

Ostatnie komunikaty i wiadomości, 23.00

Tańczymy.

Giełda warszawska
z dn. 17, Vi, 37.
Dewizy:

Berlin 212.51 211.67
Gdańsk 100.20 99.80
Fmsterd. 290.96 _ 291.62
Londyn 26.11 26.18
N. J. czeki 528'|, 527
Paryż 23.55 23.61
Praga 18.40 18.45

Akcje:

Bank Polski 100.25
Papiery:

Lo|

 

„ poż. Inw. 1 emisja 63.50

3 > = ” „‚' 64.75
5 proc. konwersyjna 58.00 —

5 „ kolejowa — —

6 „ dolarowa 55.00 kupon 23.43

4 „. premj. dolarowa 39.40 39.00

7 „  stabiliz. 370.00 kupon 30.54

4 „ konsolid 5275 52.25

waluty: Radia może osobiście lub listownie zwra

cać się o bezpłatną poradę do referenta

 

HUGO WAST.

ZŁOTO
Przekład autoryzowany

(POW

Słuszną tedy jest rzeczą, aby ci

imigranci, którzy pod ochroną praw

najbardziej liberalnych ma świecie,
zarobili _ najbrudniejszy pieniądz,
przysparzając nam wspaniałej sławy,
odżyli na kartach tej książki, przy-
najmniej pod zmienionymi  1miona-
mi:

I niech to nie oburza nikogo, że

imiona tu użyte są prawdziwymi,

imionami osobników z ciała i kości,
których fotografie, odciski palców i

inne dowody przechowywane są w

kartotekach naszej policji. Ad per-
petuam rei memoriam.

Oczywiście, sklepy, rządzone
przez Zachariasza przy pomocy a-

gentów, ich pomocników, kierowni-

ków, pełnomocników i komisjone-

rów, bynajmniej nie nosiły żadnych
śladów jego imienia.

Dobra jego sława ucierpiataby

bardzo, gdyby wyższe sfery towarzy

skie, do których salonów udało mu

się wślizgnąć, ze swoją olśniewającą

Millką Mfiir posiadającą prawdziwe

Iklejnoty, miały możność stwierdze-

nia, że on właśnie jest kapitalistą ba

monowych, |grasujących w: pewnych
dzielnicach.

Dol. amer. 529 526 i pół
| - Marki niem. 13250 130.50

11

z języka hiszpańskiego.

TEŚĆ)

opinię. Pragnął jedynie ukazać sie-
bie w charakterze właściciela Ban-
ku Blumena i wejść do Wielkiego

| Kahału istniejącego w Buenos Ai-
re6.

Ktokolwiekby jednak przypom-
miał sobie historię wojny z Paragwa-
jem, czy też pochłonięty własnymi
sprawami, nie dbał nawet o politykę
własnego naroidu, falktem jest, że w
latach sześćdziesiątych, posiadacz
pięćdziesięciu milionów pesów, nie
miał żadnego wpływu na małe pań-
stwo, tworzone zawsze przez Žy-
dów w państwie wielkim, które ich

przyjmuje.
Tak dłużej trwać nie mogło. Gdy

więc sprawy pozwoliły już na to, a-
by pomyślał o losach Izraela, usiło-
wał przedostawać się na zgromadze-
nia, używał pieniędzy i chytrości, aż
wreszcie w miesiącu Kislew (listo-
pad), na Zgromadzeniu Powszech-
nym żydów, został wyborcą, czyli

Premiera.

w najlepszym swoim
filmiewg.SZEKSPIRA 33

2) Tragedia ginącej

Dwa filmy w jednym
programie. 1) Wielka, genialna, jedyna

Jak wam się podoba”
„Wódz czerwonoskórych”

 

Elżbieta Bergner

 

W rol. gł.

 

 

rasy

Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajemną

HELIOS swobodę? Odpowie an 0 S 0

na to wspaniały film wg. $ D d w rth
mzę

powieści laureata Nobla SINCEAIRA LOUISA

Rkcja rozgrywa się w najp

„Qween Mary*.W rol.gł. Walter Huston,
iękniejszych krajach świata oraz na największym okręcie

Ruth Chaterton, Mary Astori Paui Lukas
Nad program aktualia

Polskie Kino |

Światowid
urocza

Dziś wieiki nowoczesny dramat salonowy p. t.:

„Godzina pokusy
Lida Baarowa ;nw.„, Justyn Fróhlich

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

Nad program aktualia

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI

Lodownie pokojowe, maszynki do lodów, słomki i wszelkie artykuły gospodar-

"stwa domowego wyprzedajemy

PŁYTY GRAMOFONOWE

DH. „T. ODYNIEC"
WILNO, UL. WIELKA 19.

na listy dzieci z miasta odpowie Ciocia He rvYWYtYYYYYYYYYYTYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYY

la, 13,25 D. c. muzyki popularnej. 1403 Wy |20507222222-2250:2—50557

Jedyny crzeńjańsk skład
materiałów budowlanych w Wilaje

Styczniowa 3, tel. 25-39
poleca wapno lasowane i suche, Če-

ment, cegłię, kafle dachówkę, smołę,

farby, przybory.piecowe.  Żerdzie

dla rusztowania i radiowe, kołki po-

midorowe i owocowe, ora wszelkie
artykuły budowlane.

RZTECEPZENPIREOOWÓCDIN

ZOO OOOO

NARESZCIE!
kicaenkaa ii, „IŠKRI :

|przewyžszającą swoją dobrocią mar-
ki szwedzkie, Každa sztuka gwa-

rantowana.

Sprzedaż Hetaliczna i hurtowa
w firmach:

P. Kalita i L. Zabłocki
$. H. Kulesza
„T. Odyniec"
„). Е. Sennewaldt"*

— Wielka 17

— Zamkowa 3

Wielka 19

Wiležska 25

 

Mieszkania i pokoje
DWA POKOJE do wynajęcia z wygodami

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

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

MIESZKANKO o jednym pokoju z kuchen-
ką, lub pokój przy rodzinie potrzebny od
zaraz, Oferty pod „Mieszkanie”, 3

wyborca z miesiąca Kislew, w mie-
siącu  Nisan (zazwyczaj kwiecień)
czyli na początku roku żydowskiego,
w dniu 14, w wigilię święta Pesach
(Pascha), trwającego tydzień, kiedy
to nie wolno jeść chleba kwaszone-
$o na pamiątkę wyjścia z Egiptu, zo
stał wybrany do zarządu Kahalu,

W. roku następnym posunął się
jeszcze o Ikrolk, był bowiem upatrzo
ny na Rosza, czyli przełożonego tej
tajemnej instytucji, będącej syntezą
władztwa żydowskiego.

Zachariasz Blumen, jak wielu in-
nych żydów, utracił wiarę w Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba, zacho-
wywał jednak ducha Talmudu. Był
dumny, że należy do tej a nie do in-
nej rasy. Wierzył, że przeznacze:
niem Izraela jest panowanie nad
światem. Zgłębiał jego prawa i obja
śnienia mędrców, ażeby móc prze-
mawiać na zgromadzeniach Synagogi

Czcił fanatycznie Torę, gdyż jej
zawartość, pięciolksiąg Mojżesza, nie
tylko stanowi naukę, ale też i histo-
rię chwały wojennej jego narodu.
Uwielbiał Psalmy Dawida, w któ-
rych wraz z pieśnią miłosną i jęka-
mi skruchy, zawarte są fraśmenty

epopei narodowej. Kochał zaś szcze
gólnie Proroków, głosicieli odrodze

nia. Najwięcej zaś Zalaama, którego członkiem Kolegium wyborczego,
które w najbliższe święto Paschy
miało wyznaczyć kierowników wiei-
kiego Kahału.

Cóż czynił w tym krótkimokre- |
sie od listopada do Paschy? Tyle ty! Zachariasz dbał o własną dobrą

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

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem

ko można powiedzieć, że skromay|

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

usta przygotowane na złorzeczenia

Izraelowi, wygłaszały błogosławień-
stwa wobec przerażonego króla Mo-
abitów:

„Balaam, syn Behora, mąż o o-

czach otwartych... Jakże wspaniałe

Wi.

I.Malicka

po aiebywale niskich cenach. i

4
«

i
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DANEJ

RATUJE WŁOSY
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Letniska

rzystej i suchej miejscowości, Osobny do-
mek z 3 pok, i kuchni, nad Wilią, 6 klm.
od Wilna. Komunikacja konna, . furmanka
do dyspozycji. Za cały sezon 100 zł, In-
formacje Lipowa 4 tel. 1392.

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

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 mie spóźniać!) pod adre-
sem: ul. Sadowa 4—4.

Różne

 

 
PRZYJMĘ spólniczkę bez różnicy wieku towej torebkę żółtą.

zł, tyłko zwrot zawartości Gimnazjum Zygmun

1133 ta Augusta wožnemu Juniewiczowi, Ž
do ruchliwego interesu z gotówką 500
Dow. się w adm. „Dzien. Wil”,

czaj się, aby się rzucić, jak lew...:

LETNISKO do wynajęcia, w uroczej gó-,

ROŚARABOWIESZODRAWOZEOZOS)

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”.

DZT Z MPERONONEWJ

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

STUDENT U. S. B. udziela lekcyj ze
wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły
średniej, przygotowuje do wszelkich egza-
minów. Mostowa 15. —5

ABSOLWENT Gimn. Zygmunta Augusta po-
szukuje kondycji na LaiSA ae waka
cyj letnich za skromne grodzenie. U
Sosnowa 14 m. 3 B. P. 1061(5-

WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze nauczy
ciela na miesiące letnie. Przygotowuję w
zakresie gimnazjum humanist. (język nie-
miecki). Warunki do omówienia. Zgłoszenia
do adm. „Dz. Wil.* sub. „Student U.S.B. z
wieloletnią praktyką”. (4)

ABSOLWENTKA USB wyjedzie na kon-
dycję za skromne wynagrodzenię jęz. nie-
miecki) Wilno, ul. Chocimska 26—2,

Kupne i sprzedaż
KAMIENICA 2-piętrowa 16 mieszkań nie
podlegająca ochronie lokatorów, ogród о-
wocowy, ziemi 250 sążni. Cena 40.000 zł,
Wilno, Mickiewicza 53—2 Zgłoszenia od
4 do 6. 1114

DRACENY czteroletnie z powodu wyjazdu
sprzedają się, Piekiełko 5—8.

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

SKLEP z urządzeniem, towarem i miesz-
kaniem w śródmieściu: sprzedam zaraz 2
powodu wyjazdu. Adres w Administracji
„Dziennika Wileńskiego",

Praca poszukiwana
GOSPODYNI - KUCHARKA starsza, zdol-
na, 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

  

 

  

 

 

|ul, Bakszta 11 m. 5, od 11 do 6wiecz.

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

MIERNICZY z pracy u miern.-
czych przysięgłych, lub jmie wszelkie
roboty wchodzące w jkres miernictwa,
Ceny umiarkowane, Wilno, Mostowa 8—28.

BIELIZNĘ do prania przyjmię taniej niż w pralni. Bernardyński 8 — 12. 1107

DAM 300 ZŁ. za wyrobienie posady woź-
"nego, posiadam opinię b. dobrą, znam się
ma stolarstwie, Oferty do adm. „Dz. Wil."

, dla ok
1MERAKFAŻNZERAAOZGA Via BITNN ALL

Zguby
ZGUBIŁAM 16 bm. w Zakrecie lub Zakre-

Zmalazcę  upraszam

SEROWA ISS I A NSTAII kI IS

Ani trochę nie wierzył Mauryce

| Któż cię obudzi? Błogosławieni, któ mu, który odezwał się do niego

zraela.. I zginą inne miasta”.
Wipaniałe te słowa: napełniały

$o dumą i ożywiały twarz.
I chociaż w zasadzie mało dbał

o Boga, wierzył jednak w: przejście
Mesjasza, nie jako osobę wprawdzie
ale jalko własne królestwo  izrael-
slkie, które osiągnie pełnię sławy
wraz z przyjściem Antychrysta,

Jeśli jednak można wierzyć w to
bez wiary w Boga, to przecież nie
można pracować dla urzeczywistnie
nia tych celów bez usiłowańia zwal-
czenia Chrystusa, jedynej tamy za-
bezpieczającej przed hegemonią I-
zraela, którego imię dziwnie tłuma-
czy własną historię a nawet polity-
kę: „ten który walczy z Bogiem.
(Gen., 33, 28).

Dniem tryumfu w domu bankiera
był dzień 14 miesiąca Nisan, kiedy
otrzymał kierownictwo Kakhału.

Stato się to w roku 1900. Zacha-
riasz Blumen miał sześćdziesiąt trzy
lata. Czuł swoją iwyższość, gdyż
wśród tychże wyborów, ąd za-
czął nosić tytuł Rosza (przełożonego
Kahału), Maurycy Kohen został za-
ledwie sekretarzem (szemosz).

Z zadowoleniem myślał, że teraz
mając w ręku władzę, może odpła-
cić swemu wrogowi wszelkie upo-
korzenia, jakich Blumenom nie szczę są twoje namioty, o, Jakubie!.., Przy dził Kohen i jego Sara.

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Krenika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej Dla poszukujących pracy
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rzy cię błogosławić będą i przeklę- przed wyborami:
ci, którzy ci będą złorzeczyć... Gwia|
zda powstanie z Jakuba... Sceptr I- | dla okazania ci życzliwości wpłynę

— Będziesz Roszem Kahału, gdyż

ma swoich przyjaciół, aby cię wy-

brali.
Maurycy. nie czuł bynajmniej sym-

patji do Zachariasza ,któremu ani
na myśl nie przyszło, że tamten jako

sekretarz będzie miał możność kie-

nowania Roszem i całym Kahałem.

Zachariasz mie zdawał sobie
sprawy, że Maurycy Kohen miał na
oku młodego Zachariasza Blumena,

jedynaka bankiera, pragnąc go dla
własnej córki Tamary, aby w ten
sposób połączyć dwie najpotężniej-

sze rodziny żydowskie z nad Rio de
la Plata.

Sprawa uplanowana przez Sarę

Żyto, udała się doskonale, gdyż Za-

chariasz Blumen, syn, ziesto-

trzyletni micdzieniec zakochał się
po uszy w Tamarze Kohen.

Na zajutrz po dokonanych wybo
rach, stary, czując się naprawdę już

Roszem, przywołał syna i rzekł mu
z emfazą godną Synagogi:

— Czy wiesz, synu, że tylko ży-
dowskie dusze pochodzą od pierw-

szego człowieka?

— Kto! tak mówi, ojcze?

— Talmud.. A wiesz, że świat zo-

stał stworzony tylko dla żydów?

— A to kto mówi? 
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