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dawniej KURSY HANDLOWE ŻEŃSKIE

T.Raczkowskleį
w Warszawie, ul. WSPÓLNA 41, tel. 9-27-40

prawo wstępu do wyższych uczelni

WARUNKIEM przyjęcia do Liceum jest ukończenie gimnazjum ogólnokształcą-

cego, lub 6 klas gimnazjum dawnego typu, albo średniej szkoły zawodowej.

ZAPISY w czerwcu w godz. 10—13 i 17—19. Dodatkowe zapisy odbędą się w
końcu sierpnia, wzg. we wrześniu, EGZAMIN WSTĘPNY — od 21 czerwca,

  

 

 

Wilno, Niedziela 20 czerwca 1937 r.

 Narodowcy zdobyli Bilbao
Komuniści

SALAMANKA. 19.6, Korespon:
dent Havasa donosi, iż 6-ta brygada
z Navarry atakowała w dniu wczo-
rajszym- wzgórza san Barnabe, о-
statnie wzgórza, zajmowane przez
Basków przed Bilbao. Wzgórza te
położone są pomiędzy górą Archan-
da i miejscowością Luchana nad rze-
ką Nervion. Przeprowadzone przez

 

Nowy zatarg Berlina z Waiencją
Czerwone łodzie podwodne zaatakowały krążownik „Lelpzig*

BERLIN 19.6. Urzędowo inior- krążownika i stwierdzony pet a-
mują, że w dnż 15 i 18 bm. łodzie parat podsłuchowy. Torpe wy-

podwodne rządu walenckiego czte- puszczona wczoraj przeszła w bez-

rokrotnie atakowały torpedami krą- pośredniej odległości od dziobu
żownik niemiecki „Leipzig“, który „Leipzig“ co widoczne było najwy-

znajdował się na północ od „portu raźniej z pokładu statku.
Oran. Krążownik nie został jednak, Rząd Rzeszy polecił ambasado-

trafiony. Szczegóły przebiegu ataku rowi w Londynie von Ribbentropo-
są następujące: 4 wi zwrócić się do przedstawicieli

Kierunek wystrzałów był do-|trzech mocarstw, biorących udział

kładnie obserwowany z pokładu|kontroli wybrzeży hiszpańskich, ce-

sisiz |NOWROCŁAW —ZDRÓJsam
|

Informacje w Orbisie, ю ХЕЛЁЭКА
Bezpł, prospekt: ł d, GODAezpł, prospekty wysyła Zarzą NPD
2—3 1 4 tygodn. ryczałty, r

Reumatyzm, artretyzm, choroby kobiece, dzieci, górnych dróg oddechowych,

serca i naczyń (skleroza) nerwowe. |

Armia za unarodowieniem handlu
(Teletonem od własnego korespondenta). |

BYDGOSZCZ 19.6. Cech rzež- Lokal na jatkę jest do wynajęcia |

nicko - wędliniarski w Bydgoszczy za minimalną opłatą. |

otrzymał list treści następującej: | Przy powyższej odpowiedzi pro-|

© „Zwracam się do WPanów o, szę o podanie warunków kandy-,

pomoc w następującej sprawie: data. |

Od szeregu lat w rejonie Twier-| ‚ W A że w A

dzy Brzešcia nad Bugiem wylączną %° Twier y zamieszkuje około

sprzedaż mięsa wołowego mieli ży: 3.000. mieszkańców cywilnych, że1 a + : +1:

dzi. Obecnie. żydzi zostali pacęci, | 5 one ROTY

a na ich miejsce nie ma w Brześciu | оао "
2 к = (—) Giebulowicz, ppik,
rzeźników chrześcijan (fachowców Komendant miasta

w uboju bydła rogatego i rozdziale Brześć nad Bugiem"

mięsa wołowego). Oczywiście list został natych-

Proszę więc WPanów opodanie| miast zalatwiony pozytywnie, Do

mi kandydata, któryby zechciał Brześcia już wyjechał poważny

przyjechać do Brześcia nad Bugiem | kandydat, wybrany przez cech

i uruchomić jatkę w Twierdzy. | rzeżnidko - wędliniarski.

domaga się Stronnictwo Narodowe
(Teleionem od własnego korespondenta).

WARSZAWIA 19.6. Odbył się tu mawia stosunek żydów do armii pol

wielki wiec zwołany przez Stron- skiej i domaga się wysiedlenia ży-

mictwo Narodowe, na którym=po- dów z Brześcia jako z terenu ufor-

między innymi powzięto uchwałę tyfikowanego.

w sprawie żydowskiej, Uchwała o-

Dalsze wyroki w Sprawie zajść
antyżydowskich w Brześciu

s
Dnia 17 i 18 bm.w Sądzie Okrę- nowczuk, Anna Stasiakówna, Szy-

gowym w Brześciu rozpatrywana |mon Jaremczuk i Maria Jakóbczyk,
była sprawa 7 oskarżonych o udział|— robotnice i robotnicy z Brześcia.

w zbieguwisku publicznym w Brze- Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd o-
ściu w dniu 13 maja rb. oraz_o do-| głosił wyrok, mocą którego Piechoc-
konanie napadu na sklep Rywki|kj został skazany na 8 miesięcy
Kormanowej i stawianie oporu po-| bezwzględnego aresztu, 4 oskarżo-

* „ „| nych na 6 miesięcy, 1 — na tydzień,
Na ławie oskarżonych zasiedli: |a jeden zwolniony. Wszystkim za-

Paweł Piechocki b. wachmistrz żan-|wieszono kary, za wyjątkiem Pie-

  

 darmerii, Grzegorz _ Jakubowski,|chockiego. (h)

Andrzej Chwiedynicz, Grzegorz Ko- е A

lem zawiadomienia ich. o dokona-
nej napaści oraz zwrócić w stanow-
czy sposób uwaśę na niebezpieczeń-
stwo, na jakie narażone są w dal-
szym ciągu okręty wojenne  nie-

Ribbentrop wyraził przekonanie,
iż wobec zawarcia ostatnio porozu-
mienia między czterema mocarstwa
mi i powrotu Niemiec do- komisji
nieinterwencyjnej, komisja ta przed-
sięweźmie natychmiast odpowiednie
kroki i zareaguje na ten ponowny
atak. :
"W związku z powyższym iaktem,

kanclerz Hitler o 12-ej w n przy-
leciał aeroplanem do Berlina z
miejscowości Godesberg.

Krąžownik „Leipzig“ nie pozo-
stawił ataku bez odpowiedzi i о-
strzeliwał atakującą łódź podwodną.

Powody, dla których atak z dn.
15 bm. podany został do wiadomo-
ści publicznej dopiero w dniu dzi-
sdnys, naa = następują-
cy sposób: kompetentnym czynni-
kom niemieckich chodziło o stwier-
dzenie faktu, czy wiadomość o tor-
pedowaniu przedostanie się do wia-
domości publicznej, oraz przez ko-
go wiadomość ta zostanie opubliko-
wana. Przypuszczenia niemieckie,
atak ten był świadomą napaścią po-
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|
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twierdziły się, gdyż 15-$0 wieczo-

rem rozpowszechniona została w
prasie zagranicznej wiadomość o
tym ataku, mimo iż z krążownika
„Leipzig“ wiadomošč ta nie przedo-

stała się. Fakt ten stanowi dowód,

iż napaść była z $óry przygotowana
i zorganizowana.
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pośpiesznie ewakuują Santander

oddziały zmotoryzowane wojska na- popularnością wśród wojsk i głów-
warskie wyruszyły z Archanda dro- nej kwaterze, objąć ma wraz z gen.
gą w kierunku na san Barnabe, O- Davila dowództwo frontu północne-
pór, ma -jalki natrafiały te oddziały, go. Na odcinku środkowym zastąpić

"go, San Rogne i

 

nie był silny. Wkrótce powstańcy
stali się panami sytuacji.

Po dość zaciętych walkach, od-
działy powstańcze zajęły przedmie-
ście san Esteban na północ od Celii
dos Caminos. 4 czołgi rządowe sta-
wiały silny opór, w końcu jednak
artyleria powstańcza zmusiła je do
cofnięcia się do Begona. Po raz
pierwszy stwierdzono w dniu wczo-
rajszym brak artylerii u Basków.

BILBAO WZIĘTE

RZYM 19.6. Agencja Steiani do-
nosi z Bilbao: pierwszy patrol po-
wstańczy wkroczył do miasta o $o0-
dzinie 12.30. W. niektórych dzielni-
cach broniły. się jeszcze słabe o-
środki oporu, Baskowie przed ewa-
kuacją wysadzili w _ powietrze

| wszystkie mosty na rzece Nervion.
Oddziały powstańcze wkroczyły do
miasta od strony gór Santa Domin-

I z przełęczy Ar-
chandą. W ciągu nocy około 1000
więzniów politycznych porozumiało
sięz dowódcami dwuch batalionów
milicji baskijskiej, którzy wczoraj ©
godz. 23 wypuścili ich z więzienia.
Oswobodzeni więźniowie wraz z
dwoma batalionami milicji pomasze-
rowali w kierunku stanowisk po-
wstańczych na Santo Domingo.
Przejście tych dwu batalionów na
stronę powstańców udaremniło pla-
ny dowództwa baskijskiego stawia-
nia oporu w samym mieście, Wojska
powstańcze wkroczyły do Bilbao z
rozwiniętymi sztandarami na czele,

entuzjastycznie witane przez lud-
ność.

ZMIANY WŚRÓD DOWÓDCÓW
NARODOWYCH

$o ma gen. Serrador.

| LIKWIDACJA TROCKISTÓW
| PARYŻ. .19.6, „Humanite” za-
mieszcza korespondencję Sorii z Ma

| drytu, donoszącą 0 wykryciu roz-

ległego spisku, w którym brali bez-

pośredni udział przewódcy P.O.U.M.

(robotniczej partii zjednoczenia mar

ksistowskiego). Aresztowano już

przeszło 200 osób. Wykryte doku-

menty treścią swą przewyższają

wszystiko, co można sobie wyobra-

zić, Ustalono ponad wszelką wątpli-

dość łączność pomiędzy przewódca-

mi P, O. U. M,, znajdującymi się dziś

w więzieniu, a faszystami 5 kolum-

ny. Na całym terytorium, będącym

pod władzą rządu hiszpańskiego,

(istniała sieć spisków przeciwko

| rządowi. Wsród aresztowanych

| znajdują się oficerowie sztabów nie-

| których brygad oraz oficerowie in-

| tendentury. P, O. U. M., będąca na

służbie generałów powstańczych,

informowała z kilku punktów tery-

torium rządowego sztab generalny

faszystów o szczegółach, będących

w toku operacyj, o ruchach wojsk i
SALAMANKA. 19.6. Korespon-| g uzbrojeniu.

dent Havasa dowiaduje się, iż
rozstrzygnięciu kwestii baskijskiej
stolica (kraju Basków nie będzie о-
środkiem nowych  operacyj wojen-
nych. Krąży pogłoska, że gen. Vace- | brytyjskiego
la, dowódca odcinka Avila, nieustra-
szony żołnierz, cieszący się wielką

 

|
EWAKUACJA SANTANDERU

LONDYN 19.6. Prezydent rządu

baskijskiego zwrócił się do rządu
z prośbą o udzielenie

ochrony statkom ewakuującym u-
chodźców z Santander.

Oświadczenie prof. Wróblewskiego
w sprawie dymisji prof. Kutrzeby

Prof „dr. Stanisław Wróblewski,
prezes Polskiej Akademii Umiejętno

Ści, przesłał <do prasy następujące
oświadczenie:

1) Nie jest zgodne z prawdą, że

p. Marszałek Senatu opuścił posie-
dzenie publiczne Polskiej Akademii
Umiejętności natychmiast po odczy-
taniu przez sekretarza generalne-

go ustępu sprawozdania. podającego.
że ani jeden poseł ani senator nie

prenumeruje Polskiego Słownika

Biograficznego. Prawidą jest nato-

miast, że p. Marszałek pozostał na

sali aż do zamiknięcia posiedzenia.

2) Nie jest zgodne z prawdą, że

p. Marszałek Senatu zażądał ustą-

pienia sekretarza generalnego ze

stanowiska. Prawdą jest natomiast,

że sekretarz generalny powziął ta-

kie postanowienie skoro stwierdził,

że wspomniany wyżej ustęp jego

sprawozdania mógł być zrozumiany
jako wyraz chęci obrażenia Sejmu i

Senatu oraz że do tego postanowie-
nia przystąpił prezes Alkademii po-

czuwając się do odpowiedzialnoš:i
za całość sprawozdania.

Oświadczenie nosi
czerwca r. b.

Biuro Senatu komunikuje: Pan
marszałek Senatu Aleksander Pry-
stor przyjął dziś prof. dr. Stanisła-

datę 17-g0

wa Wróblewskiego, prezesa Polskiej
Alkademii Umiejętności.

P. marszałek dał wobec prezesa
Wróblewskiego wyraz swego praś-

 

nienia, aby incydent wywołany ustę
pem sprawozdania sekretarza Aka-
demii prof. Kutrzeby nie spowodo-
wał przesilenia w prezydium Aka-
demii.

, Zarząd Akademii nie przyjął dy-
misji zgłcszonej przez prof. Kutrze-
bę oraz przez prof. Wróblewskiego.
Ponieważ obaj uczeni ponowili j2d-
nak swoją prośbę o dymisję, upro- szono ich, by pełnili swoje funkcie
do jesieni, do czasu walnego zebra-
nia Alkademii, na którym rozpatrzo-
ny będzie cały incydent, |. | ,
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Bezczelnoščsemitow nie magranic
 

Międzynarodowa akcja žydostwa..przeciw“ Paūstuu Polskiemu
W. wielkim brukselskim dzienniku

„Le Soir“ został zamieszczony ko-
munikat, zatytułowany
wania przeciwżydowskie w Polsce".
Oto jego treść:

Wydział prasowy. Światowej Ox-
ganizacji Żydów z Polski zagranicą
prosi nas o zamieszczenie takiej no-
tatki: „iaL

Po zapoznaniu się z ostatnimi wy-
padkami anityżydowskimi w Polsce,
a w szczególności w Brześciu Litew-
skim, Komitet Wykonawczy Orga-
nizacji zwołał zebranie nadzwyczaj-
ne, w wyniku którego uchwalono
jednogłośnie następującą rezolucję.
Oto jej wyjątki:

Głęboko  wzruszeni  wiadomo-
ściami z Polski, dotyczącymi pogtro-
mu w: Brześciu Litewskim, wyaział
wykonawczy Org. Św. Zydów z Pol-
ski zagr. wyraża w imieniu wszyst-
kich żydów polskich Luropy zacnod
niej i krajów zamorskich, swoje obu
rzenie i
stanowisku władz

„Prześlado- |

 składa protest przeciw|prawy przeciwko

państwowych Ww w dalszym ciągu zeznają świadko-

 

KE;4

pad

absolutnej wolności dla żydów w munikowany Radzie Ministrów w
Polsce i dla ich podstawowych Warszawiel
praw: życia i bezpieczeństwa. | Bezczelność żydowska, jak widać

W. końcu rezolucji domagają sięz powyższego, nie ma granic. Nie-
„sprawiedliwego odszkodowania” słychane oszczerstwa rozsiewane
strat, poniesionych przez ofiary i przez żydostwo za granicą powinno
„ukarania podżegaczy”. |chyba znaleźć należyte odparcie

Tekst tej rezolucji został zako- właściwych czynników.

Skanda
Szkolny hufiec harce

szeregi żyda
IWJE. Wśród miejscowej ludno-

ści panuje wielkie oburzenie, wywo-
łane faktem wciągnięcia żydów do
harcerskiego hufca szkolnego. Do-
tychczas w  [wji hufiec harcerski
stanowiła wyłącznie młodzież kato-
licką. Przed kilkoma dniami z nie-
wiadomych powodów kierownictwo
hufca przyjęło i zaliczyło w poczet

 

ZNANA SÓL MORSZYNSKA przeczyszczająca jest także w sprzedaży
w paczkach na jednorazowe użycie. Gena 15 groszy. Żądać w aptekach i składach арф

 

Tiry miliony żydowskich gprzymiejЙЕМ ГЕМОМ
wskazuje ĄntoniGręoosz — šwiadekDoboszyńskiego
 

go dzieci, Istotnie dziecko jego zo-
staio trzykrotnie pobite.

Józei wobecki emeryt opowiada,

KRAKÓW 19.6. W. 6-ym dniu roz-
Doboszyńskiemu

przez żydostwo przemysł nie dawał
nigdy pracy narodowcom,
jąc natomiast socjalistów. i komuni-

przyjmu-|

Polsce, Ikitėre tolerowaty pogrom, wie odwodowi.
bez precedensu mawet wśród wy-| Pierwszy zeznaje Józeł Bąkow-

padków antyżydowskich, organizo- |gki, sekretarz generalny „Pracy Pol-

wanych przez carską policję przed skiej” w Warszawie, obrazując sy-

Wojną |tuację wśród robotników w Krako-

Świadkowie maoczni i kompe-|wie. Zeznaje, iż związki zawodowe

tentni stwieridzają, że: e - są opanowane przez komu-

> nistów, :

B a ооа To samo mówi o ZZZ. Dr. Wł
i przygotowany na kilka dni przed“ Mech, prezes S. N. w Ncwym Targu

> 2 La st | mówi o atmosferze, jaka pano-
osa Se йRErę A > WwTEe:

н : odmówił " PŻali się na stosunek władz admini-

kerwencji w. obronie zapastowanych stracyjnych do poczynań  Stronnic-

sA twa Narodowego, mówi o represjach

3-0) urzędnicy publiczni byli(i na dowód podaje teczkę, w której

„nieobecni w czasie wypadków. znajduje się plik mandatów kar-
= ans: no.|mych. : as

d a WB Dr. Otęski z Gorlic mówi, że
uj S BZ , |początkowo prace rozwijały się

Miliony żydów polskich zagrani-| dobrze i nikt nie przeszkadzał, jed-
cą nie pozwolą nigdy, aby ich bra-
cia w: Polsce, którzy w równej mie-
rze, jak ich współobywatele, przy-
czynili ię do wskrzeszenia Polsk:,
byli degradowani do poziomu ludzi
upośledzonych.

Oni są (t. zn. miliony żydów poi-
skich zagranicą) zdecydowani rcz-
począć kampanię w celu otrzymąnia;

nakże później zakazano wszelkich

zebrań, Opowiada 0 grzywnach,

które otrzymał z tego powodu.
wi dalej, iż w r. 1934 otrzymał ano-

nimowy wyrok, by zaprzestał agi-

tacji antyżydowskiej, gdyż inaczej

zginie. Po pewnym czasie dostał

ponowne ostrzeżenie, przy czym

była tam groźba w stosunku do je- 

jakie miał truaności ze strony władz
przy założeniu kasy bezprocento- wych w Krakcwie podnosi, że naj-
wego kredytu w Krakowie. Pierw- jększemu zniszczeniu na ul. Floriań
sze podanie do urzędu wojewódz-;skiej policzas wycofywania się de-
kiego odrzucono zarzucając pewne monstrantów z pod województwa
usterki w statucie. Drugi statut | uległy sklepy katolickie. Następnie
również odrzucono z motywacją, qpowiada o stosunkach w sądownic-
że ilość kas bezprocentowego kre- twie za czasów prezesa Parylewi-

stów. Mówiąc o wypadkach marco-

dytu jest wystarczająca, wobec tego |
otworzenie jeszcze jednej kasy nie
ocpowiadaloby względom użytecz-
nosci.

Maria Czopkowa zeznaje, że w
związku z tym, że należała ona do
Stronnictwa Narcdowego mąż jej
stracił posadę. Stanisiaw Czopek|
potwierdza stowa żony. Mówi, że
pracował w pracowni Epsteina w
Borku Fałęckim i że za 8 godzin
pracy akordowej otrzymywał i zł.
30 groszy.

Ostatni zeznawał Antoni Grę-
bosz, aplikant adwokacki z Krako-
wa. Opisuje on w długim wiywodzie
(działalność Stronnictwa Narodowe- |
go i swój udział, Po powrocie z miej
sca odosobnienia w Berezie Kartu-
skiej wispółpracował z  Doboszyń-
skim. Następnie charakteryzuje
działalność komunistyczną przyczym

'ściśle podkreśla, że cały komunizm

Wpisy do Rocznej Szkoły Gospodarstwa
Domowego S. S. Serafite
przyjmuje sięcodziennie do dnia I września 1937 r, w godzinach od 9—12.

Program nauczania obejmuje przedmioty praktyczne jak: gotowanie pra-

nie, prasowanie, krój, szycie, roboty ręczne, trykotarstwo ręczne i maszynowe ›

i tkactwo, oraz przedmioty teoretyczne. Internat na miejscu. Bliższych  infor-

macji udzielają S.S. Serafitki,

TEATR MIEJSKI

"= „Kobieta, która zabiła”
Sztuka w 5 akt. Sidney Garricks'a. Przekład

CA. Schroedera. Dek. W. Makojnik.;
Występy art. Teatru Polskiego w Warszawie p. Janiny Piaskowskiej.

ZZ t14
Su a

Sensacyjno - nastrojowa sztuka, |
bardzo nieprzyjemna, zwłaszcza dla nawet czasem szeroka publiczność,
widzów: - kobiet. Patrzeć na to jak
nisko upaść może kobieta, oddana!
do absurdu i obłędu duszą i ciałem
szantażyście, gangsterowi; rzezimie-
szkowi, poprostu kanalii, wiedząc
zresztą, że jest takim, bandycie, co
z mętów poichodząc, liznął nieco po
wierzchownej kultury i żeruje na łat
wowierności, namiętności niewieś-
ciej i jej, w danej a dla niego odpo-
wiedniej chwili, depresji duchowej—
to ogarnia wstyd za cały ro
dzaj kobiecy. Wiemy, że tak — nie-
stety — bywa, u nas może jeszcze
rzadko i jeżeli — to przeważnie w
środowiskach zdecydowanych  apa-
szów i prostytutek, ale bywa a to
dość, by się za płeć niewiešcią ru-
mienić,

Sztuka z repertuaru Grand Gui-
śnolów czy sensacyjnych filmów a-
merylkańskich. Prolog: niewidzialny
przewód sądowy z jedynie słyszal-
nym w przestrzeni głosem sędziego;
wyłaniająca się nagle z ciemności,
na tle kurtyny postać milczącej o-
skarżonej.

Pada magiczne słowo: dziecko,
na które oskarżona reaguje tak moc
cno, że zaczyna wreszcie zeznawać,
Następujące 5 odsłon — to owe ze-
znania — dramat jej życia i osób w
tę posępną historię wplątanych:
mąż, stary, mściwy Oltello i podstęp
ny Katon razem, kochanek, znana w
kołach przestępczych kanalja, przy
jaciółka — płatny szpieg — słowem
elita bezecnych figur otaczająca bo
haterkę, która w końcu straszliwą
pomyłkę zbolałego i ufnego serca
pieczętuje strzałem rewolwerowym.

ma silnego poplecznika w žydo-
"stwie polskim. W przeciwieństwie
do haseł wywrotowych członkowie
Str. Narodowego rzucili wśród ludusjwILNO, Brzeg Antokolski,

Le KanonicznaNe 11—6 ‹ !

hasła pozytywne, aby chłopi brali
się dc handlu, dążyli do spolszcze-
nia miast i stworzenia silnego pol-
skiego stanu średniego.

Świadek opowiada, że opanowanyPu

cza, który zwolnit w Wadowicach 5
młodych sędziów narodowców, a

| także aplikanta sądowego, gdy się:
| dowiedział, że jest narodowcem.

W, konkluzji swych zeznań о-
|świadcza, że wobec nasilenia agi-
tacji czynników komunizującychi

| żydowskich (Fołks-irontu), który:o-
'panowywał coraz bardziej związki
jzawodowe, wikradł się do szeregów
Stronnictwa Ludowego, opanował 
PPS i coraz jawniej występował u-|
ważał, że jedyną 'tamą przeciwko
temu był ruch narodowy.

Świadek podnosi wreszcie, że
komuniści w swej działalności nieco
się przytaili po wypadzie Dobo-
szyńskiego, zajęci są obecnie bardzo
w Hiszpanii, ale gdy się tam  roz-
grywka skończy, agitacja w Polsce

| wzmoże się. Uważa, że 3.500,000 ży-
jdów w Polsce gotowych jest na wy-
padek rewolucji współdziałać czyn-
nie z komuną. Dalej mówi, że jedy-
nie ruch narodowy stanowi zaporę
przeciwko zalewowi  fołks-irontu
żadne inne ugrupowania, ani sanacja
ani Stronnictwo Ludowe nie mogą
się temu przeciwstawić.

Na tym rozprawę przerwano do
poniedziałku.

 

Utwory podobne lubi gawiedź a

|łaskocze bowiem nerwy, niby sensa
cyjny dramat kamieniczny, na który,
niby kruki, zlatują się prócz lokato-
rów i przechodnie uliczni, wyciska
tanią łezkę i pozostawia pod naskór
kiem lekiki dreszczyk. Prostoliniyne,
nieskomplikowane _psychologicznie
charaktery nie wymagają wgtębiania
się myślowego w_ labirynty duszy
ludzkiej: oto jest bezlitosna, ślepa i
twarda pięść, oto czarny charakter,
oto uciśniona niewinność—i kropka.

P. Piaskowską pamiętamy z po-
czątlków jej pracy z przed lat mniej-
więcej 12 na dramatycznej wówczas
scenie Lutni, Zapowiadała się na ta
lent nieprzeciętny. W, grze jej obec-
nie w roli Lawinji Miorland podkre-
ślić należy mocne akcenty, drama-
tyczne, wnikliwe ujęcie momentów
uczuciowych, wybitną ekspresję.
Razi pewna nieusprawiedliwiona ma
njera mimiczno - głosowa. Sylwetka
p. Piaskowskiej rysuje się wdzięcz-
nie i nastrojowo.

P.P. Staszewski — Morland, do-
skonały w zsyntetyzowaniu szczego
łów postaci nieludzkiego męża—ma-
skę zrobił mu świetną, P. Ścibor wy
borny zawsze w rolach apaszów, za
grał rzekomo zakochanego  rzezi-
mieszka tak szczerze, że zwiódł na-
wet nieufnego już widza, który u-
wierzył, że to prawdziwa miłość
przemawia.  Przyjaciółkę zagrała
p. Hajdamoiwiczowa poprawnie, p.
Puchniewska _wyrecytowała rolę
matki na jednym tonie,p.Detkowski
wywiązał się nieźle z roli służącego.

PARYŻ 19.6. Dwa głosowania po-
południowe senatu — pierwsze od-

rzucające projekt rządowy: ustawy 0

pełnomocnictwach, przedstawionyw
formie poprawiki senatora Ferrier,
210 głosami przeciw 72 oraz drugie

przyjmujące już 238 głosami prze-

ciw 52 projekt ustawy w brzmieniu
uchwalonym przez komisję senacką
uwidoczniły, iż w senacie stormowa-
ła się bardzo poważna większość
przeciwrządowa. :

PARYŻ 19.6. Po ponownym po-
siedzeniu Izby, w godzinach wieczor
nych sprawa pełnomocnictw po-
wróciła do stanu z dnia wczorajsze-
go. Przechodząc nad wnioskiem Se-  Pilawa. |natu do porządku dziennego Izba

  
Przybycie do Wilhelimshawen 31 oliary ataku hiszpańskich lotników

czerwonych na statku niemieckim „Deutschland“.

 

Kryzys polityczny we Francji,
Czy Blum poda się do dymisji w poniedziałek?

deputciwanych ponownie podjęła i
przesłała Senatowi- swój pierwotny
tekst uchwały, który już raz odbył
dziś tę drogę.

Decyzja została więc odroczona i
zapadnie prawdopodobnie nie w nie
dzielę wieczorem lub nawet w ponie
działek nad ranem.

Premier Blum postawił jako ter-
min poniedziałek rano, oświadcza-
jąc, że w przeciwnym razie zre-
zyśnuje ze swego stanowiska.
PARYŻ. 19.6. Front łudowy orga-

nizuje na ulicach Paryża demonstra-
cje przeciw senatowi. Około godzi-
ny 20-ej przed redakcją „Paris soir“
zaczęły się gromadzić tłumy.

Iw IwWli
rski przyjąłw swoje

jego członików żyda, Rzechtego. Na
,tym jednak nie koniec. Równocześ-
nie miemal z przyjęciem żydziaka

|do drużyny harcerskiej, jego ojca,
starego Rzechtego wciągnięto do
| koła opiekunów tej drużyny. (m)

0 porozumienie
Beriina z wiedniem
BERLIN 18.6. Stworzenie t. zw.

narodowo - politycznego! reteratu w
ramach frontu ojczyźnianego w Au-
strii powitano z aużym  zadowole-
niem w tutejszych kołach politycz-
myłch. Jeżeli zadania powierzone kie
rownikom tego reteratu dadzą pozy-
tywne rezultaty to doprowadzą do
wewinętrznego uspokojenia w Au-
strii, co pociągnie za sobą wyrów-
nanie austriacko-niemieckich  sto-
sunkówi politycznych.

Publicyści niemieccy dają wyraz
dużemu sceptyzmowi.

Żydzi - komuniści
w Argentynie

PORTO ALEGRE. 18,6. Donoszą
z Buenos Aires, że władze argen-
|tyńskie zamknęły 11 szkół, utrzymy
|wanych przez żydów, których dzie-
ci żydowskie od lat 4 do 16 uczono
systematycznie w duchu komuni-
stycznym i przygotowywano do pro
pagandy przeciw Argentynie, jej wła
dzom i instytucjom. Organizatorem
szkół marksistowskich był niejaki
Abraham Jerozolimsiki, który już za
stał wygnany z Argentyny. Drugim
kierownikiem był Josel Schloss vel
Goldenberg, którego poszukuje po-

jlicja. W; 11 szkołach znaleziono du-
,żo materiału komunistycznego,

 

 
Nowa ordynacja

na jesieni?
Wi związku z odbytym we Lwo-

wie zjazdem-„Zarzewia* w kulua-
rach dejmu pojawiy się pogłoski, że
podczas jesiennej sesji ciai ustawo-
aawczych w parlamencie znajdą się
dwa projekty nowej ordynacji wy-
borczej: jeden projekt wniesiony
przez rząd, drugi przez „Zarzewie”.

Amerykańskie metody
WARSZAWA 19.6. W. fabryce

kartonu Nosielda w Natelinie strajk
okupacyjny trawa. Okupuje fabrykę
150 robotników ma ogólną liczbę
przeszio 250. Właściciel  Hastell
sprowadził -z Częstochowy „straż
wartowniczą”, Między „strażą” a ro
botnikami wybuchia bójka, podczas
której „strażnik” Zieleniec uderzony
butelką wystrzelił i ranił w pachwi-
nę Stanisiawa Kukłę, którego prze-
wieziono do szpitala.

" Znėow zabójstwo
CZĘSTOCHOWA 19.6. Na jed-

nej z ulic w Częstochowie wybuchła
gwałtowna sprzeczka między furma-
nem Joskiem Pędrakiem i tragarzem
Stefanem Baranem. Podczas kłótni
Pędrak strzelił do Barana, który
niebawem zmarł.

|
|

 

Spalone zboża
Posucha, która trwała w powie-

cie liazkim, a zwłaszcza w gminie
bielickiej, przeszło cztery tygodnie,
wypaliła żyto. Przedwcześnie doj-
rzato żyto i gospodarze ikoszą pu-
ste łodygi, a na zaoranej ponownie
glebie zasiewają jarzyny. Zaznaczyć
należy, że klęska w gminie bielic-
kiej jest podwójna, gdyż, jak wiado-
mo, Bielicę nawiedził w tym roku
dwukrotny pożar, który zniósł całe
niemal miasteczko.

- Aresztowanie
sekretarza ŻZZ

Z polecenia władz prokurator-
skich zatrzymano sekretarza ZZZ w
Wilnie Abolnika pod zarzutem
prowadzenia akcji szkodliwej wśrod
robotników wodociągowo - kanali-
zacyjnych, zatrudnionych przy ru-
botach prywatnych. (h)

Wysiedlenie
žyda-wywrotowca
Z rozporządzenia władz admini-

stracyjnych został wysiedlony na o-
kres trzech lat z Drui, znajdującego
się na terenie pogranicznym, kra-
aza eur, RE

i awodowego robotników
przemysłu budowlanego. a> 

 

 



  

„MA CZAS
CZEKAĆ!”

T' Stary piłsudczyk, b, marszałek Se-

natu, prof, Julian Szymański wystą-

pił na łamach wileńskiego „Słowa” z

artykułem o „przenikanie w życie za-
łożeń ideowych Ozonu”, zatrzymując

się w szczególności na stosunku tej
organizacji do Stronnictwa Narodowe

Zdaniem proł. Szymańskiego, „nie
należy włazić w serce endekom“,

tymbardziej, że może to grozić kom -

promitacją. Wprawdzie prof Szymań

śki byłby bardzo rad porozumieniu z
endekami, ale „znając moc ludzi z te-

go stronnictwa”, nie wierzy, aby wy-
rzekli się oni „urazy za doznane

krzywdy, tak rzeczywiste jak i uro-

jone”.

Doradza, przeto, profesor, aby „dać
czas starym endekom  wymrzeč, ale

przez ten właśnie czas tak rządzić

krajem, aby wszyscy — zarówno

swoi, jak i opozycja — przekonali się

o pożytku takich rządów, ich sprawie

dliwości i fachowości”, Jak wszystkie

genialne wynalazki, programwileń -

skiego profesora jest bardzo prosty i

dziwić się wypada, že „swoi“ t. j. jego

przyjaciele polityczni, którzy rządzą

krajem już zgórą lat jedenaście, nie

urzeczywistnili go dotychczas.

Że celu tego nie osiągnęli, pośred -
nio przyznaje sam prof. Szymański,

charakteryzując stan obecny i dotych

czasowe wyniki działalności politycz-

nej swojego obozu. „Nie jest dobrze

—pisze — jeśli połowa kraju czuje

się pod okupacją legionową” i dorzu-

ca skwapliwie, że „władza sprawie -

dliwa i rozumna daje spokój i szczęś-

cie krajowi, podczas, gdy rządy zwy*
kłej przemocy zawsze budzą zaostrze

nia i sprzeciw bierny, a nawet czynny

— np. w postaci wariackiego wypadu

Doboszynskiego“,

Mimo tych wywodów, prof. Szymań
ski widocznie wierzy, że wystarczy

zmienić dotychczasową frazeologię, u-

tworzyć z tych samych swych ludzi
zamiast BB, — „Ozon', wydać nową

deklarację, „maszynę państwową tam
i owdzie naprawić”, a dotychczasowi
działacze reżimu zmienią się tak grun

townie, że nastąpi inne ustosunkowa»

nie się do nich społeczeństwa i przyj-_

dzie głębokie przeobrażenie stosun-

ków politycznych w kraju.
Wtedy „młode pokolenie narodow-

ców” — pisze profesor — które czu-

je się w pozycji bez perspektyw na

możliwości pracy w Polsce „przekona
się, że są sprawiedliwe i fachowe rzą”

dy no i pogodzi się z panującym obec-

nie systemem. „Bo przecież — dodaje

— oni sami doskonale pojmują, że
nie jest w interesie Polski robić rewo

lucję, nawet pod hasłem narodo-

wym”

„A! więc spokojnie! — woła urado-
wany profesor — Niech sobie starzy
wymrą powoli, a nowe pokolenie na-
rodowców nabierze — także powoli
— przekonania do dobrej władzy i do
brych rządów”. Optymizm profesora
został wprawdzie, jak gdyby na chwi-

lę zmącony obawą czy Polskę stać na
czekanie aż naturalnym biegiem rze-

czy wymrą starzy endecy, wykruszą

się piłsudczycy i przekonają się „do

dobrej władzy” młode pokolenia na-
rodowców.
Ale to chwilowe wahanie minęło

szybko, przyszedł on niebawem do
przekonania, że „Polska — to Wiel -

ka Rzecz i ma cząs czekać, jak dziś,
bowiem, jest odwieczna — pozostanie
wieczną”,

Zapomniał wprawdzie stary prołe-
sor, że przy całej swej wieczności

przeżyła Polska nie jedną straszną

klęskę, że na przeszło sto lat straci-

ła swój niezależny byt politycznyi że
te klęski niejednokrotnie wynikały
właśnie... z czekania, Wszak i w
XVIII wieku, kiedy dokoła Rzeczpo -
spolitej dokonywały się głębokie spo -
łeczne i polityczne przeobrażenia, do-
morośli statyści zachęcali zwolenni-
ków reformy rządu do czekania, przy-

pominali, że Polska jest wieczna, fak  dalece wieczna, że nawet nierządem

Hać może, m ®

Masońskie zamiary na polu

szkolnictwa
Z. N. P. zaleca międzywyznaniowy dobór

nauczycielstwa i szkołę jednolitą
Organ Związku Nauczycielstwa Pol

skiego „Głos Nauczycielski" (nr, 36
b. r.) w artykule „Nasze założenia
ideowe" (pióra p. Czesława Wyce-
cha, zastęp. przewodniczącego wydz.
or$.), m. in. oświadcza:
— „.„jesteśmy przeciwni tworzeniu

odrębnych szkół dla każdego wyzna-
nia, narodowości, czy warstwy spo*
łecznej. Domagamy się przestrzega -
nia przez Państwo zasady /worzenia
szkół międzywyzranionych tak pod
względem składu uczniów jak i do-
boru nauczycieli, W szkołach tych ucz
niowie każdego wyznania będą mieli
zapewnione nauczanie właściwej im
religii. Tworzenie szkół wyznanio-
wych czy narodowościowych osłabiało
by spoistość wewnętrzną państwa 0-
raz spowodowałoby obniżenie się stop
nia organizacyjnego szkół. Poza tym
szkolnictwo wyznaniowe musiałoby
być z natury rzeczy w większym stop-
niu zależne od kleru różnych wyznań,
co ujemnie musiałoby się odbić na nie
zależności szkolnictwa”.
A więc Z. N. P. nie tylko zwalcza

ideę szkoły wyznaniowej, ale domaga
się przy tym międzywyznaniowego do
boru nauczycieli, W ten sposób nau-
czanie dzieci polskich i katolickich
przez nauczycieli - Żydów podniesio-
ne zostaje przez kierownictwo Z. N.
P. do znaczenia zasady.

P. Wycech pisze również:
— „Od chwili odzyskania niepodle-

głości Związek wysuwa postu -

| lat jednolitego ustroju szkolnego, 0-
partego co najmniej o 7-letnią szkołę
powszechną, Mimo uchwalenia usta -
wy o ustroju szkolnictwa, mimo da-
leko posuniętych prac nad jej realiza-
cją, jesteśmy dalecy w tej dziedzinie
od zadawalającego stanu, Polska,wci
śnięta pomiędzy dwa silne państwa,
którewprowadziły u siebie obowiązek
szkolny ośmio- i dziewięcioletni, w
imię już tylko samej zasadyobron -
ności kraju, musi usunąć z organiza -
cji naszego szkolnictwa typ szkół
niżej zorganizowanych i paromiliono-
wą armię analfabetów dzieci, młodo-
cianych i dorosłych”,

Jest to znany postulat ZNP., zmie-
rzający do laicyzacji i państwowego
monopolu nauczama według zagra-
nicznych wzorów masońskiehn.
MW praktyce, w naszych warunkach «-
suwanie „typa szkół niżej zorganizo-
wanych”, gdy niema środków na otwo
rzenie szkół tyyższego typu,ogaz zwał
czanie szkolnictwa prywatnego, dopro
wadzić jedynie może do katastrołal-
nego zwiększenia zastępów analfabe-
tów, z oczywistą szkodą dla obronnoś
ci państwa.
Nawiasem mówiąc p. Wycech naj-

widoczniej poważnie traktuje szkolni
ctwo powszechne w Rosji, zestawia -
jąc je ze szkolnictwem sąsiada nie -
mieckiego. Czyżby nie wiedział jaką
opinią szkolnictwo to cieszy się na - wet na łamach prasy sowieckiej?

(KAP)

ZARZEWIACKIE TOKSYNY

Całkiem niepotrzebnie zaniepo-
koiła się „Gazeta Polska“ uchwala-
mi Zarzewiaków we Lwowie. Na
tym zjeździe dawnych Zarzewiaków,
a dzisiejszych filarów reżimu, prze-
ważnie dygnitarzy państwowych, pa-
dło hasło: trzeba zmienić ordynację
wyborczą i przeprowadzić nowe
wybory! Rozumiemy, że hasło to wy-
wołać musi w sanacji ozonowej pani-
kę, ale w tym wypadku panika jes:
nieuzasadniona. Beneficjariusze reżi-
mu, jakimi są Zarzewiacy, tylko w
rezolucjach wyglądają tak  „demo-
kratycznie" i tak niezawiśle. W prak
tyce życia okazali się najwierniej-
szymi zwolennikami systemu majo-
wego i odnosili z niego wspaniałe
korzyści. Nie ma żadnej racji przy-
uszczać, że zechcą pójść na ryzy-
owne tory, na których mogliby u-

tracićposady i stanowiska, w ciągu
11 lat wiernej służby nabyte. :
Powiedziawszy tych kilka słów

dla uspokojenia organu sanacyjno -
ozonowego, zacytujemy teraz repl-
kę, jaką daje on Zarzewiakom:

„Więc, mówiąc z austriacka po ga-
licyjsku: „ausgerechnet“ wybory i no-
wy parlament — to ma byč panaceum
na wszystkie bolączki i kłopoty Ziemi
Czerwieńskiej?.. Ten sylogizm kulał
mocno z punktu widzenia właśnie lo-
giki i prawidłowego myślenia, czuło
się, że „coś tu jest w nieporządku”, że
istnieją, mówiąc znowu z austriacka,
jakieś Hintergedanker" za kulisami
tego wniosku, zwłaszcza gdy w ślad
za nim, jakiś świeżo upieczony Zarze-
wiak domagał się „zasystowania akcji
plk. Koca“ až do podjęcia jakiejś nie-
określonej „prawdziwej konsolida- 
 

Plotki dziennikarskie
o „dekompozycii” w Stronnictwie Narodowym

Od kilku tygodni jesteśmy świadka: ,-
mi zadziwiającej kampanii prasowej,
którą podjęła prasa, redagowana przez
dawnych odszczepieńców od naszego
obozu, a która ma na celu. wmówienie
w społeczeństwo, że w naszym obozie,
— właśnie w naszym, a nie w owej
rzeszy grupek rozłamowych, — pow-
stały jakieśfermenty.
Tę tendencyjną agitację rozłamow-

ców bierze za dobrą monetę prasa
Frontu Ludowego i żydowska i z zado-
woleniem trąbi na wszystkie cztery
strony świata: paai w Obo- |

ozie Narodowym!”, Ów Narodo-
wy w pojęciu Frontu Ludowego — to
ma być rzekomo jakaś szersza, nad-
rzędna całość, obejmująca nie tylko
właściwy Obóz Narodowy  (Stronnic-
two Narodowe), ale i owe grupki od-
szczepieńcze. Dowodem owej „dekom»
pozycji” są dla prasy socjalistycznej i
żydowskiej prawdziwe wiadomości,
czerpane z życia ONR-ów, oraz wyssa+
ne z palca kaczki, dotyczące Btronnio-
twa Narodowego. :

Kaczki te sąnierazrozbrajającew|
swym prymitywiśmie. Doprawdy, mo-
żnaby przecie wymyśleć dużo
bardziej przemawiające do ił
APoranny”pie np!
„Zwracają uw. Л , prezes

8. N. dr. T.Bieleckiniezj sięna
rozprawie sądowej A. Doboszyńskiego
Krakowie,jakto jestwzwyczaju,|

odchwytuje to odrazu prasa Frontu
udowego, pisząc już o „pogwałceniu

protokółu dyplomatycznego”, rzekomo
przyjętego w naszym obozie. Tymcza-
sem jest przecie rzeczą dla każdego ja-
sną, że zadaniem prezesa Zarządu
nie jest uczestnictwo w procesach,
choćby tak dużych, jak proces Dobo-
szyńskiego. Nigdy jako żywo, prezes
Zarządu Głównego na żadnych proce-
sach osobiście nie był obecny i żaden
pod tym względem zwyczaj, czy pro-
tokół dyplomatyczny, nie istnieje. Gdy-
by taki protokół istniał, toby prezes
z powodu mnogości procesów nie mógł
urzędować w Warszawie, lecz jeździł-
by ciągle po kraju.

w
gdy idzie o towarzyszy partyjnych”.

L

„ABC“ znėw puszcza „kaczkę” o
xzekomych ciągłych zmianach na sta-
nowisku prezesa: -Zarządu Głównego.
Rzekomo, w ciągu kilku dni, nastąpiły
dwie zmiany prezesa: prezesa Barto-
szewicza zastąpił .prezes Wierczak, a
tego prezes Bielecki, poczem jakoby
miała nastąpić jeszcze jedna zmiana:
na rzecz adw. Kowalskiego. Są to
„kaczki“, puszczane ze świadomą złą
wolą 1 z przejrzystą... intencją!

й
И
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Wszystkim przecież wiadomo, że zgo-
dnie ze statutem, wszelkie zmiany w
Zarządzie Głównym załatwia Rada Na-
czelna, która nad tą sprawą jeszcze nie
obradowała. Plotkarze jednak nie uci-
szą się i będą gorliwie „pracowali”
nad puszczaniem różnych „kaczek”
dziennikarskich, czemu zaczyna sprzy-
jać pora letnia, w której zaczyna się
jałowy „sezon ogórkowy” —trzeba go
więcczymó wypełnić...

mFAB

 

zaufaj kuracyj- '
nym wodom mi-
neralnym KAR£
„INSKIEGO

Jedni robili to, gdyż ich zleniwiała,
upojona fikcją własnej wielkości i zna
czenia myśl nie mogła „ogarnąć no-
wych zadań jakie stanęły przed na-
rodem, drudzy dla tego, aby nic nie
uronić z wygodnego stanowiska war”
stwy rządzącej i ciągnącej z tego gru
powe oraz osobiste pożytki, Niestety
czasy te nie w jednym przypominają

okres dzisiejszy.

"Na szczęście jednak są w narodzie

coraz szęrsze koła, które nie chcą

v mięć nicwspólnego z biernością Nie

zamierzają one czekać na czyjekol-
wiek wymarcie, rozumieją bowiem, że

„wieczność Polski” uzależniona jest
od naszęgo czynnego do niej stosun -
ku. Wkołach tych narasta wola pokle
rowania losami kraju w imię jego naj
istotniejszych interesów,

Wywody prof. Szymańskiego o Pol
sce, ktėra „ma czas czekąć” nie tra-

fią im do przekonania, a jego sielan-

kowo - sanacyjny optymizm wyda im
się co najmniej dziwny, — 3 к
"55 E pozy +
46 (Au A +

 
  

| Pasierb Waldemarasa
oskarżony o szpiegostwo
KRÓLEWIEC, 18,6. — Donoszą z

Kowna:  Pasierbowi M/aldemarasa
Aug. Stasiunasowi oraz jego czte-

| rem współtowarzyszom wytoczono
| proces o szpiegostwo na rzecz obce*

go państwa. Sprawa będzie rozpatry-
4 wana przy zamkniętych drzwiach.

—101—

Pielgrzymka
katolików węgierskich

skich, zorganizowana przez cję
Katolicką w Budapeszcie pod prze*
wodnictwem arcybis Zichy 2
Kalocsa, W Krakowie zabawi do dn.
28 bm. Część uczestników wyjedzie
wcześniej na Kongres Międzynarodo*
wy Chrystusa Króla do Poznanla,
reszta do Częstochowy. Przewidzłany
jest również w programie wyjazd na
jeden dzień do Kalwarii Zebrzydow”
skiej.

Organizację przyjęcia katolików
węgierskich w Krakowie przeprowa”
dzają Akcja Katolicka w Krakowie

4 zaaTow.Polako-Wędierskie | 

„ koju i pomniejszyciela 
1 w Polsce
|| Dnla 24 bm. przybywa do Krakowa
plelgrzymka 200 katolików  wegler=, 

Przegląd prasy
cji'.. Drobny to szczególik, ale wy-
mowny przykład owej siejby toksyn i
dezorientacji w okresie płynności i
przejściowości politycznych stosun -

ków w kraju.

Owo kuszenie do restytucji rządów
parlamentarnej demokracji w Polsce
spotkało się w dyskusji (w której m.
in. głos zabierali min. Ulrych 1 gen.
Górecki) z należytą i, powiedzmy bez
ogródek, miażdżącą odprawą”,

Odprawę dał zwłaszcza minister
Ulrych, którego przemówienie stało
się „mocnym i jasnym akordem zja-
zdu'”, oczywiście przyjętym „entuzja-
stycznie”.

Tak więc toksyny, które zdaje się
prof. Romer porozrzucat na sali zja-
zdowej, a które nazywają się: nowa
ordynacja wyborcza i nowe wybory,
przestaną już — mamy nadzieję! —
—atmosierę sanacyjnych в)а
ów... ю +7

ŻYDZI „DOBRZE GŁOSOWAŁI*

Żydowski „Głos Poranny” w Ło:
dzi bierze w obronę zmarłego wodza
PPS., Daszyńskiego, przed zarzutem,
jakoby kiedykolwiek był antysemitą.
I słusznie, po stokroć słusznie. Jesh
kto, to Daszyński reprezentował w.
PPS. najbardziej zdecydowane žydo-
filstwo i za to przez oały czas swej
działalności politycznej cieszył się
gorącym poparciem Żydów.

„Ze wzruszeniem Daszyński opisuj
poparcie, jakie uzyskał w roku i
u Żydów krakowskich przy sw
pierwszym kandydowaniu na posłał
Między innymi łaktami podaje, jak dė
lokalu wyborczego przyjechał dorai
ką 94-letni starzec - Żyd, by
swą kartkę na Daszyńskiego.

„Po raz ostatni już w życiu gło

ję, ale po raz pierwszy dobrze gło
ję' — wysaepłał starzec — pisze
szyński”,

Równie dobrze głosowali Ż
łódzcy, wybierając niedawno e
styczną większość y. :

„Nic dziwnego więc, że w roku 1902
uzyskał Daszyński mandat radcy miej*
skiego w Krakowie z ramienia „małe-
go handlu” żydowskiego, choć 18-
strzegł sobie wyraźnie wolną rękę w,
sprawach robotniczych”,

Prawda jaka to była idyla? Ży-
dowscy kupcy wybierają swoimi
głosami wodza polskich socjalistycz-
nych robotników. Był to jakby sy:
bol tego moralnego rządu dusz, ja!
za pośrednictwem marksizmu spra”
wowali Żydzi nad znaczną czę:
polskich robotników. >

”

PACYFIZM BŁUMA

W Paryżu, przed gmachem Min.
15, Zagr., odeloništo orzed kilki dnięw
| mi pomnik Arystydesa Brianda. U-

roczystość wykorzystał premien
Blum dla wygłoszenia panegiryku na
cześć tego fałszywi apostoła po-

siły Francji.
ka mowie swej Blum powiedział m.

`

„Duch współzawodnictwa ku nokos
jowi przychodzi dziś na miejsce @а<
wnego ducha prestiżu i zdobyczy,
Niewzruszone uczucie solidarności,
wzmocnione przekonaniem, że żaden

konflikt nie może być dowolnie ogra*
niczony ni w przestrzeni ni w czasie,
wiąże coraz bardziej narody. Oto 1ач
kie widzimy zmiany”...

Takim oto z gruntu fałszywym о-
brazem rzeczywistości usypia „Blum
czujność Francuzów. Uczucie soli-
darności, duch współzawodnictwa w.
zabezpieczeniu pokoju — oto co ma
nadawać piętno naszym czasom|
Jakby niebyło wojny w _ Abisynii,
wojny w Hiszpanii, zajęcia Mandżurii
i północnych Chin przez wojska ja:
pońskie! Czy to z „uczucia solidar<

| ności” zajęli Niemcy Nadrenię przed
kilkunastu . miesiącami? Czy to

ółzawodnictwo w zabezpieczaniu
pokoju dyktuje mocarstwom olbrzy*
mie dzisiejsze zbrojenia? Czy Niem<
ay bombardując Almerię, myśleli o
pokoju i o solidarności? :

IW. dzisiejszej twardej i brutalnej
epoce szerzenie doktryn  pacyfi<,
stycznych może okazać się fatalnym
dla narodów, któreby te doktryny,
przyjęły za dobrą monetę. Polityki
winien liczyć się z rzeczywistością.
Kto tę rzeczywistość przeslanią4

mgłą swoich utopii, ten pcha pań4

stwo do katastrofy. Na dwa tygodnie
|a wielką wojną pacylista Pain+

eve zapewnial SSSA

wojny jest wymysłem „klerykażów «

Bas Briand, teraz Blum. Kies,
dyż Francuzi przestaną wierzy

tchórzliwym wobec rzeczywistość

demagogorąįfaniągtom?, ej ‚ 4
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*łał 25-go października: ; |

— Nie żądamy piędzi ziemi nie-..

4

Rocznica powrotu Siąska
Powrót Śląska do Polski, która

objęła. władanie w tej ziemi 20-go

czerwca 1922, był zdarzeniem nie-

zwykłym w dziejach. Bo Śląsk był!

oderwany od Polski przez. 600 lat,

licząc tyllko od zrzeczenie się praw-

nego przez Kazimierza Wielkiego w

r. 1335, a przez 800 lat, licząc od

podziału państwa po śmierci Bole-

słewa Krzywoustego w r. 1138. A
jednak, wraz z odzyskaniem części

Śląska Cieszyńskiego w latach 1915

i 1920, także wschodnia część Gór-,

mego Śląska wróciła w r. 1922 do“

Państwa Polskiego.
Nie stało się to samo i nie stało

się bez olbrzymiej zasługi głównego

twórcy swych losów: ludu siąskiego.

Około r. 1900 olśnił całą Polskę

jakby cud przebudzenia się narodo-
wego na Górnym Śląsku. Pod prze-
wodnictwem młodego wówczas Woj

ciecha Korfantego, który w r. 1902 |-

zostaje pierwszym posłem polskim z |
Górnego Śląska i członkiem Kota

Polskiego w Berlinie, wchodzi w r.|

1907 już pięciu posłów polskich z

okręgów górnośląskich do Reichsta-

gu. Urzędowe zestawienia pruskie

spisu ludności z r. 1910 i obliczeń

szkolnych z r. 1911 stwierdzają na

Górnym Śląsku 80 proc. ludności pol

skiej, bo mówiącej po polsku, cho-
ciaż przez półtora wieku, od Fryde-

ryka II-go, nie zaniedbano zabiegów
niemczących.

Pod koniec wojny właśnie też,
poseł tego ludu śląskiego, Wojciech|

Korfanty, z mównicy Reichstagu wo.

 
mieckiej, W zgodzie z 13-tym punk- ,
tem Wilsona żądamy Polski zjedno-

czonej z wszystkich trzech zaborów

pewnego dostępu do morza, więc z

polskiem wybrzeżem, zamieszkałym

przez ludność niechybnie polską,
której przedstawiciel polski i dzisiaj
tutaj zasiada w osobie posła Łaszew

skiego. Żadne sztuczki nie zatają tej

prawdy, że w Prusach Królewskich

całe lewe wybrzeże . Wisły włącznie

z półwyspem Hielem jest zamieszka-
ne przez ludność polską. Przyzna-
jemy, że Gdańsk jest miastem nie-,

mieckim,ale jeśli kongres pokojowy

wcieli to miasto do Polski, czego się

iewamy (burzliwe przerywa-
mia), Gliańsk dozna tylko losu wielu

wysepek obcojęzycznych.  Powta-

rzam, że żądamy polskich powiatów

Górnego iŚredniego Śląska, Wielkie

go Księstwa Poznańskiego, oraz pol-

skich powiatów Prus Królewskich i

Książęcych.
. Tu przerwał Wojciechowi Kor-

fantemu przewodniczący Reichsta-
gu:
—Panie pośle, pan zapomina, że

jesteś pan w parlamencie niemiec-
kim, a nie na kongresie pokojowym,

tu zaś, z mównicy parlamentu Rze-

szy Niemieckiejniemoże pan żądać

oderwania tak rozległych obszarów...
I nadeszła chwila sprawiedliwości

dziejowej. Konferencja Pokojowa w
Paryżu przyznała nam w swych po

stanowieniach z lutego i marca 1919

talkiże Gdańsk i cały Górny Śląsk.

Jeśli w marcu 1919 zmieniono roz-

strzygnięcie w sprawie Gdańska w

duchu wyłączenia go jako wolnego

miasta, a w czerwcu 1919 uzależnio

no los Górnego Śląska od. głosowa-

nia ludności, stało się to wyłącznie

pod naporem odosobnionym, ale u-
partym, złowrogiego p. Lloyd Geor-

gea, którego przewrotne. poglądy

ścigały i dalszy przebieg sprawy
górnośląskiej.

Wiadomo dziś dokładnie, że p

Lloyd George porozumiewał się po-

tajemnie z rządem Rzeszy, już przed

głosowaniem z 20-go marca 1921, a

również tuż po nim, na takich pod-

stawach, że Niemcy przyrzekaly pla.

cenie odszkodowań, jeśli zachowają

Górny Śląsk w swym władaniu, Była

to znowu przeciw postanowieniom

Traktatu Wersalskiego. Ale wsku-

tek tych knowań, w końcu kwietnia

1921, przedstawiciele Anglii i Włoch
w Komisji Międzyscjuszniczej, pik.

Percival i jen. Marinis, przeciw zda-

niu jen. Leronda, przedstawiciela

Francji, a przedewszystkiem prze-

ciw wynikom głosowania we wschod

* niej części Górnego Śląska, oświad-

czyli się za przyznaniem Polsce tyl-

* ko okruchów. į
Wówiczas Wojciech Korfanty jest

znowu na posterunku. Trzeba poka-

zać, że ludem polskim Górnego Ślą-

ska frymarczyć nie wolno. W! nocy

z 2-go na 3-ci maja 1921, składając,

urząd komisarza _ plebiscytowego.

Rzplitej, staje on па czele powsta-

nia. Narzucenie załatwienia oszukań

czego stało się niemożliwością, P.

Lloyd Gecrge, po napadach wšciek-

łości, pod naporem Francji, musi się

zgodzić, w sierpniu 1921, na „powie-

rzenie rozstrzygnięcia Radzie Ligi.

jOstatni artykuł 44 ustawyz15-g0

"dy Sejmu Śląskiego, a postanowiła,

'wprawadzała obustronne udogodnie-

'rze Górnego Śląska. Udogodnienia

z całą swą znajomością sprawy i
prawdy górnośląskiej, znowu Woj-
ciech Korfanty. i 1 )

Rozstrzygnięcie Rady Ligi z 20
października 1921 dało rozgranicze-
nie obiecne, Celem złagodzenia skut
ków podziału, przewidziano umowę
polsko - niemiecką, która też stanę-
ła 15-go maja 1922 i weszła w życie
15-$0 czerwca 1922 na lat piętnaś-
cie, tak iż obecnie przestała obowią
zywać. A objęcie przez władze pol-
skie 20-go czerwca 1922 przyznane-
$o nam obszaru pod zarząd polski,
było zdarzeniem, na które dzisiaj pa
trzymy w zakresie 15-lecia, nie za-
pominając jednak o 800-leciu.

Polskan dbejmowała tę:żiemię pod
swe władanie, po
wewnętrznych: podstaw już w usta-
wie z 15-go lipca 1920, „nadającej
Śląskowi samorząd wyjątkowy. Ar-
tykuł 1-szy tworzył województwo
śląskie ze wszystkich przyznanych
Polsce ziem śląskich, zarówno b. za-
boru austryjackiego jak zaboru pru-
skiego, a więc Śląska Cieszyńskie-
go i Górnego Śląska. Sejmowi ślą-
skiemu zastrzeżono rożległe ustawo
dawstwo miejscowe i udział w zarzą
dzie za pośrednictwem Rady Woje-
wódzkiej, w którejskład, obok woje
wody i jego zastępcy, wchodzi pię-
ciu członków, wybranych przez sejm
śląski w głosowaniu stosunkowym.|

lipca 1920 o samorządzie śląskim po
stanowił, że ziniana tej ustawy wy-
magać będzie zgody Sejmu Śląskie-
go, a $dy nowa konstytucja z 23-g0
kwietnia 1935, w' artykule 81-ym,
zmieniła sama to postanowienie w
ten sposób, że uchyliła potrzebę zgo

iż wystarczy ustawa państwowa, za
strzeżenia prawno - polityczne były
bardzo głośne.

Umowa polsko - niemiecka z
15-40 maja 1922, której moc obowią
zująca na lat piętnaście od wejścia
w życie wygasła 15-$go czerwca r.b,

nia w zakresie gospodarczo + žycio-
wym, oraz obustronną szczególną о-
piekę nad mniejszościami na obsza-

mogą być przedmiotem nowych u-
mów. Ochrona mniejszości okazała
się po stronie niemieckiej zupełnie
zawodnią, szczególnie о@ nastania
Trzeciej Rzeszy, tak, iż no stan
rzeczy, gdy obowiązywać będą tyl-
ko ogólne przepisy, jak w całym pań
stwie, nie będzie pogorszeniem.

Na Śląsku, od pierwszych lat po
objęciu go we władanie, sporo doko
nano, W okresie 1924 — 28 uchwalił
Sejm śląski 55 milionów zł. na budo
wę. szkół powszechnych, . .gmachów
państwowych i urzędniczych, . oraz
na inne budowle. W! przemyśle wę-
ślowym wskaźnik wydajności z

przygotowaniu |

„zuje celów właściwych i

 przedwojennych 1202 .kg.. na robotni

ka w r. 1913 podniósł się do 2026
kg. w r. 1935, czyli o 70 proc. Zdo-
byto nowe rynki zbytu w Skandyna
wii, w Europie południowej i dalej,
oraz stworzono połączenie Śląsk —|
Bałtyk. Mimo ogólnej niepomyślnoś
ci tego okresu są przeto zdobycze.

lleż więcej «możnaby dokonać,
gdyby nie głęboka rozterka politycz
na, między olbrzymią większością
społeczności polskiej Górnego Ślą-
ska a władzą, którą od jesieni 1926,
po przewrocie majciwym, piastuje
tam p. wojewoda Grażyński. Czy na-
prawdę walka ze stronnictwami poi-
skimi, poza grupą zwolenników za:
rząjdu obecnego,
kiem przeciw najsilniejszemu stron-

Na wystawę do Paryża
(Listy od własn. kor.)

IL.

Droga z Londynu do Hawru trwa
niecałą dobę, więc na drugi dzień о-
koło 6 pp. jesteśmy na miejscu. Po
zejściu na ląd idę przedewszystkim
zobaczyć „Normandie'”, która szczę

| šliwym tratem właśnie jest w porcie
Statek ten wygląda rzeczywiście im

| ponująco, niestety zwiedzać go od
wewnątrz nie można, gdyż na to są

| wyznaczone dnie i godziny, ale

'przejść się wzdłuż niego to już jest
spacer.

| kawe, barnczo brudne, dużo knajp
| portowych, trochę sklepów, przeważ

!

„nie tandentnych. Właściwie nie ma“
a przedewszysi-!co roibiė — więc idziemy do kina,! chody, dziwnie nie harmonizujące Z

kusi nadprograa,|tymbardziej, że

Miasto jest bardzo niecie-'

jący mogą notować swoje uwagi.
Przegląaam je z zainteresowaniem,
jest kilka entuzjastycznych wykrzy-
kników, ale przeważnie bardzo dow
cipne i złośliwe uwagi. Trzeba przy
znać, że jest tam dużo rzeczy bardzo
ciekawych i wartych obejrzenia.
Np. uwagę zwraca mapa całego Z,S.
R.R. z kolorowego marmuru, gdzie
begactwo kopalniane oznaczone są
tymiż drogimi kamieniami. Są one
oczywiście sziłuczne, mimo to wyglą
da to bardzo ładnie. Dużo jeste cen-
nych futer, następnie maszyn: po-
śrociku stoją dwa luksusowe samo-

fotografiami szczęśliwych i wszech-

nictwu pod wodzą Wojciecha Kor-| mający ukazać żałosną uroczystość; władnych pródletariuszów.
fantego, które zresztą nie słabnie w
ogniu tej próby, nie jest wielkien:
marnotrawstwem siły narqdowej na
tym obszarze cudu dziejowego? Czy
rozprawa
spiskowi nacjonal - socjalistycznemu
na Śląsku, bardzo rozgałęzionemu po
naszej stronie granicy i tkkwiącym ko
rzeniami po drugiej stronie, nie wska

potrzeb
zwartej cdbrony zaprawdę nie urojo-
nych? Ta myśl powinna przyświe-
cać dzisiejszemu święceniu  piętna-
stolecia z pamięcią o obowiązkach,
jakie ma pokolenie, któremu dane
było doznać tak wielkiego nawrotu
dziejowego.

Stanisław Stroński

yna
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Praktyki i stypendia
dla polskich studentów

wežWloszech
. Ambasada wloska w Warszawie

zawiadomiła P. A. Z. Z M. „Liga“
o zaofiarowaniu studentom polskim
6-ciu 3-letnich praktyk w Libii
Przed objęciem praktyk studenci
zobowiązani będą spędzić rok stu-
diów w Alkademii Kolonialnej we
Włoszech.

Na podstawie porozumienia z
G. U. F.em P.A.Z.Z.M, „Liga” otrzy
mał do przydziału 25 stypendiów
naukowych we Włoszech dla studen
tów polskich, znających język wło-
ski oraz zainteresowanych w zagad-
.nieniach kulturalnych Włoch.

Zgłoszenia kandydatów. przyjmu-
je zarząd główny P. A. Z. M. U. „Li-
ga“ Warszawa, Trębacka 4. Stypen-
idia przyznane są na lipiec i sierpieu,

sądowa z r. ub. przeciw

zaślubin ks. Windsoru.
| Na drugi dzień wczesnym
kiem jadę ido upragnionego Paryża.
Pociąg dowozi mię na Gare St. La-
zare. Pierwsze wrażenie jest nie-
przyjemne, oczywiście nie trwa owo
długo, a to jego przyczyna: Przedew
szysikim ulewny obrzydliwy deszcz;
a następnie mam zamiar stanąć u
moich znajomych, którzy mieszkają
b. blisko placu Porte de St. Clud,

dakąd (jak teraz już dobrze wiemj
można. w ciągu 20 minut dojechać
metrem lub autobusem. Nie znając
jednak Paryża, zwracam się do biu
ra informacji na dworcu, które za-
leca mi jechać pociągiem. Przejeż-
dżam kilka podmiejskich stacyj, co
trwa około godziny i po tym muszę
iść pieszo ao celu przeszło 3 klm.
To mniej więcej tak samo, jakby
ktoś w Wilnie chciał z dworca do-
stać się na ulicę Konarskiego a po-
radzono mu dojechać pociągiem do
Landwarowa, a tam wsiąść w autor
bus jadący do Wilna i wysiąść przy
ul. Konarskiego. No, ale trudno, śluy
się przyjeżdża poraz pierwszy do tak
dużego miasta, jak Paryż, trzeba
mieć także zabawne (ale nie w da-
nym momencie i nie dla tego, kto
jest ich „bohaterem”) przygody:
_ldąc lub jadąc ulicami Paryża,

olimosi się wrażenie, że jest to mia-
sto, które się gwałtownie rozbudo-
wuje czy przebudowuje — wszędzie
rusztowanie na mniej lub więcej za-
awansowanych budynkach.

Jest to wystawa, która rozrzuco
na po całym mieście sprawia to wra:
żenie.

Pierwszego dnia idę ją oglądać i

szukam wykończonych pawilonów.
Przy wejściu stoją dwa wspaniałe

gmachy: pawilon niemiecki i sowiec
ki i te są zupełnie wykończone, Pa-

wilon niemiecki wygląda. bardzo bo

ygato i potężnie, Wchodząc, widzę

| nawprost wejścia. w głębi ścianę ca
"łą złoconą ze swastyką po środku.

'Zdaleka wydaje się, że jest to jakiś

lottarz. Eksponatów dużo ładnych i
"ciekawych Pawilon sowiecki robi

' wrażenie dziwnie _ mieprzyjemne,
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| ОМЕ екааDaili
Wystawa Szkolnych Kas OszczednOSCIOWYCH przekonana propagonia, Na wszyst

з w Nowogrodku
WI Hn. 13 czerwca b. r. zostala

otwarta w Nowogródku wystawa
zorganizowana przez Szkolne Kasy

Oszczędneści, oparte o PKO, znajdu

jące się na terenie obwodu szkolne-|

go nowogrodzkiego.
. Otwarcia wystawy dokonał in-

jak  zabawki dziecięce, mebelki.

szczotki, miotełki, łylżlki, robótki

ręczne dziewcząt bardzo pracowite

i ładne, wykresy, diagramy i dokład

ne mapy, wreszcie-rośliny lecznicze,
uprawiane i suszone przez dziatwę

|oraz klatkę z królikami angorskimi.

 

spektor szkolny Henryk Niessner w

obecności. delegata województwa —

naczelnika Celestyna. Galasiewicza,

wicestarosty Jerzego Zawadzkiego,

Jelegata PKO. Żaby Borysa, licznie

z$romadzonego . nauczycielstwa i

młodzieży szkolnej.
Wystawa przedstawia się impo-

nująco, jeśli weźmiemy pod uwagę,

że wszystkie eksponaty zostały wy-

konane przez dzieci szkół powsze”! Czuwa nad przebiegiem w Genewie, nych, Widzimy tam wyroby ręczne

Wszystko to jest źródłem dochodu
młodych oszczędniokich i umożliwia

im ciułanie drobnych oszczędności,

które gromadzą w swych SKO.

Wystawa SKO w Nowogródku
to dowód, że „chcieć to móc”, Dzię-

ki sprężystej organizacji, prowadzo

nej przez inspektora Niessnera i pra
cy mauczycielstwa oraz ši

dziatwy powstała wystawa w Nowo-
pod Obwėd Szkolny Nowogrėdz
ki može byč przyktadem dla innych,

kich ścianach napisy, przeważnie cy

taty „złotych myśli” Lenina, Stalina

li in., fotografie, przedstawiające ш-

szczęśliwione twarze dzieci i robot-
ników, wyglądają dziwnie sztucznie

— jakgdyby ze zrobionym do foto-

gratii przyjemnym wyrazem twarzy.

Interesujące są rozłożone na: kilku

stołach książki, w których zwiedza-
(IR I e ska

Sportowcy niemieccy
w roli szpiegów

„Robotnik“ pisze:
WI niedzielę, 20 czerwca b. r.

odbędzie się ma boisku T. S. „Wi-

sła” w Krakowie mecz piłkarski:

Berlin — Kraków. Miecz ten“ jest

szumnie reklamowany przez „IKC”.

W: związku z tym meczem  przyła-

czamy dosłownie naszą notatkę, za:
mieszczoną dnia 27 maja 1937 roku

pod tytułem: „Szpiegostwo — ne-
wym sportem niemieckim”.
W niemieckim piśmie sportowym

„Deutsche Radfahrer* pojawił się

artylkuł p. t. „Przysposobienie woj-

skowe niemieckich młodych rowe-

rzystów'. Artykuł ten zaleca mło-

dym Niemcom, odbywającym. wy-
cieczki zagraniczne, by zapamięty-
wali sobie 'ćrogi, ścieżki, wsie i mia-
sta, wieże kościelne oraz inne punk-

ty charakterystyczne tak dobrze, a-
by je nigdy nie zapomnieć.

„Zapamiętaj sobie  mazwy miej-

scowości, rzek, jezior, pagórków i
gór. Może przyjdzie ci te wiadomo-
ści zużyłlkować dla dobra ojczyzny.
Wjedziesz na most ,żartemniby, po-

staraj się stwierdzić, z jakiego ma:

mierzyć szerokość wód płynących,

czy i gdzie znajdują się brody",
Oto wskazania dla młodych

ran;

teriału jest on zbudowany. Ucz się).

Robi się późno, jestem zmęczona
— opuszczam wystawę. Po kilku
dniach do niej wrócę.

Louvre — cały labirynt sal, kory
tarzy, schodów, a wszędzie tyle rze
czy do oglądania, oprawdy  czło-
wiek mie wie, na co wpierw pa-
trzyć, co długo podziwiać, a na co
tylko rzucić okiem en passant. Wła
Ściwie, żeby wszystko poznać, trze-
ba tu spędzić dobrych kilka miesię-
cy i to zresztą zamało, bo są rzeczy,
w lktóre można wpatrywać się godzi
nami i codzień odkrywać w nich no-
we cuda.
Co chwila ogarnia człowieka prze

miłe uczucie, że się odnajduje sta-
rych znajomych, obrazy, które tak
dobrze są znane z opisów i repro-

| dukcji Słodka Madonna Murilia i
kuchnia angielska, koronacja Napo-
leona Dawiaa, Erazm z Roterdama
Diirera, Paysage Corot Pouzin i ty-
ie, tyle innych. Ale z pojęciem Lau-
vre'u łączy się przede wszystkim
Gioconda — jej też zaczynam  szu-

kać: Katalog informuje, że jest w

wielkiej galerii ze szkołą włoską.
Czemuś wyobrażałem sobie, że ma
ona jeżeli nie osobną salę, to w każ-
dym razie całą ścianę i że obraz jest
znacznie większy. Idę wolno przez
galerię kontenplując poszczególne о-
brazy, — w tem widzę w pewnym
miejscu większy tłok_ (zresztą Lo-

uvre jest przepełniony zwiedzający-
mi i dokoła słychać angielski i nie-
miecki, a czasami polski) i niespo- |
dziewanie oczom moim ukazuje się
stosunkowo nieduży obraz. Widzę do
brze znaną twarz Mon Lizy. Oga:-
nia mię uczucie właściwe człowieko
wi, gdy ogląda rzecz, o której wie,
że jest czymś nadzwyczajnym i od
której spodziewa się, że olśni go :
napełni uczuciem niewypowiedziane
go zachwytu. To samo pewnie prze
żył Słowacki, gdy zobączył pirami-
dy i zmartwił się, że nie są tak wy-
sokie, jak je sobie wyobrażał, Więc
to jest Mona Liza, którą podziwia
ludzikość już przez kilka wieków,
znana na cały świąt, o którą dobija-
ły się muzea, którą killka razy kra-
dziono z muzeów, dla której ludzie
'gotowi byli popełnić największe sza
leństwo. Jest piękna, ale ogarnia
mnie rozczarowanie, dlaczego nie
dzieje się nic nadzwyczajnego, dla-
czego poprostu patrzę na obraz i
spókojnie konstatuję, że jest piękny
i to wszystko. Po chwili zauważam,
że obok stoją sztalugi i jakaś artyst-
ka wykańcza już. kopię Giocondy.
Kopia wykonana dobrze, starannie,
jest bardzo podobna. I teraz rozu-
miem, że Mona Liza Leonarda żyje,
że uśmiech jej jest prawdziwy i wart
aby się o nim tyle mówiło i pisało i
z pewnością, kto raz zobaczy ten o-
braz, będzie go. miał w pamięci na
całe życie; zawsze będzie pod jego
urokiem. Przeszłam wszystkie gale-
rie obrazów i schodzę na dół do
rzeźby greckiej. Jestem już tak zmę
czona, że prawie nie mam sił nic o-
6lądač, pustanawiam już wracać —
wszak nie można odrazu zwiedzić
całego Louvre'u, muszę tu jeszcze
wrócić, na dziś dosyć, tylko jeszcze
rzucę okiem na Venus z Milo. Na
jej widok zapominam o zmęczeniu i
wcśćle a wszystkim. Jakaż ona pięk
na! ale nietylko piękno kobiecego
ciała, ale piękna wogóle! Wszystkie
je fotograłie tak bardzo znane i roz
powszechniane są tylko nędzną pa-
rodią. Z obłurzeniem przypominam
sobie, że słyszałam nieraz dyskusję
na temat, czy Venus milońska jest
(zgrabna i że według obecnych wy-
magań stanowczo nie. Przecież to

jest piękno, będące poza czasem i

poza krytyką. `
H. D.

Popierajcie
handel i przemysł  Niemców, udających się: zagranicę,|

chrześcijański
=)
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Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół dość pogodnie, jednak m'ej

Ciepło.

Słabe, chwilami umiarkowane
głównie południowo-wschodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rekolekcje zamknięte dia pań

z inteligencji odbędą się od 28-go

czerwca wieczorem do 2 lipca ranv,

w domu rekolekcyjnym w Kalwarii

Wileńskiej. Fo Kartę przyjęcia zgia-

szać się zawczasu do Dyrekcji domu

rekolekcyjnego, Wilno 12, Kalwaria.
— Uroczystości w Landwarowie.

Dziś z rana przybędzie ao Landwa-

гома ). E. ks, Arcybiskup-Metropo-
lita, który dokona poświęcenia no-

wego ołtarza pod wezwaniem Matki

Boskiej Nieustającej Pomocy, wznie

sionego w kościele Landwarowskim.
Równocześnie Arcypasterz poświęci

3 sztandary organizacyj Akcjj Kato-

lickiej. (m)
Z MIASTA.

—Pielgrzymka z Krakowa w
Wilnie. Wczoraj pociągiem popular-

nym przybyła do Wilna liczna piel-

$rzymka ludności z Krakowa i woj.

Krakowskiego. Bierze w niej u-

dział ponad 600 osób, przy czym

znaczna ilość uczestników przybyła

w barwnych strojach regionainych.
Z ZYCIA SIUWAKŁYDŁEN.

— T-wo Miłośników Sceny Katol.

im. św. Genezjusza dziś ocegra ak-

tualną, wesołą sztukę p. t. „Ńryzys

minął" w sali Sodalicji przy kośc.

św. Kazimierza ul. Wielka 58. Po-

czątek o godz. 19.

— Zarząd Katolickiego Koła

Abstynentów powiadamia, że dziś

dn. 20 bm. odbędzie się Ogólne ze-

branie Koła w lokalu przy ul. Zam-
kowa 8—1 o godz. 17, na które рго-

si o przybycie członków i sympaty-

ków.
SPRAWY SZKOLNE

— Żeńska roczna szkoła Kra-

wiecko - Bieliźniarska SS. Salezja-

nek w Wilnie przy ul. Stefańskiej 37 |
(blisko dworca kolejowego) oraz,

Kursy Wieczorowe Kroju i Szycia

tala dorosłych 1 7 kl. Szkoła Fow-|

szechna podają do wiadomości, iż;

zapisy kandydatek rozpoczęty się i
ą trwały do 16 września 1937 r.

Kandydatki do szkoły krawieckiej
będą przyjmowane po ukończeniu 6
lub 7 klas szk. powsz.
Przy szkołach siostry prowadzą

internat w wieku szkolnym i przed-

szkolnym. Opłata internatu oraz na-

uka w szkołach dostępna.

Z internatu mogą korzystać nie;

tylko uczenice uczęszczające do wy-

żej wymienionych szkót i Ikuqsów,

lecz i z innych zakładów nauko-

wych.
Troskliwa opieka i pomoc szkol-

na zapewniona jest pod wzorowym

i umiejętnym kierownictwem  wy-

kalilikowanych odpowiednio sił pe-
dagogicznych.

Bluższych informacyj udziela i za-
pisy przyjmuje kancelaria od 10—4,

przy ul. Stefańskiej 37 (blisko dwor-
ca kolejowego).
—Prywatna VI klasowa koedu-

kacyjna szkoał powszechna im. Ste-
fanii Świda, „Dziecko Polskie“,

Wilno, ul. Mickiewicza 11 m. 11,

wiatry

 
| miast „podkom. Dobrowolski” wszę-

dowicz*.

— Liceum Handlowe Żeńskie S.
Pietraszkiewiczówny (w MWilnie|
przyjmuje zapisy kandydatek do kl.

5
 

iProgram Kongresu Mariańskiego
w dn. od 1 do 30 lipca 1937 r.

1.VII o godz. 18-ej dzwony w koś
ciołach całej Archidiecezji Wileń-

5. Sodalicji Mariańskiej w wiry-
darzu murów po - Dominikańskich

| na podstawie świadectwa ukoń- skiej obwieszczą początek nabożeń- | (wejście przez duże drzwi kościel-

czenia 4 kl. gimnazjum nowego typu

lub 6 kl. gimnazjum starego typu 2

prawami — w kancelarii szkoły ul,|
Żeligowskiego 1—2 codziennie od;

godz. 10—2 pp.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Znižki na Targi Gdyńskie.|

W. dniach od 20 czerwca do 4 lipca
br. odbędą się w Gdyni „Targi

Gdyńskie”. W. związku z tym Mini-
sterstwo Komunikacji przyznało o-
sobom udającym się na zwiedzenie

tych Targów specjalną zniżkę na|

przejazd powrotny z Gdyni do sta- |

cji wyjazdu. Zniżka ta wynosi 7 |

proc. tabeli normalnej i stosuje się

pod warunkiem oabycia przejazdu |

do Gdyni za biletem normalnym iz!

tym zastrzeżeniem, że powrót musi |

nastąpić najpóźniej czwartego dnia |

cd @та wyj do Gdyni, nie

później jednak niż w dniu 5 lipca.|

bliższe szczegóły zawierają kariy,

uczestnictwa, które otrzymać można:

w biurach „Orbis”. j

HANDEL i PRZEMYSŁ.

Naczelnik Min. Handlu w

Waszyngtonie w Wilnie, Przybyły

do Polski na zaproszenie Rzątu dr.

Stanistaw Kędzierski Naczelnik Wy
działu Min. Handlu w Waszyngtonie

poświęca część swego miesięcznego |

pobytu w Polsce nieoticjalnemu|

zwiedzeniu poważniejszych ssać|

ków handlowych kraju. Objazd swój!
rozpoczął od Wilna, co dowodzi za-

interesowania możliwościami  na-

wiązanie wzgl. zacieśnienia stosun-

ków haniilowych z nasządzielnicą, |

Wi dniu wczorajszym dr. Kędzior|

ski odwiedził lzbę Przemysiowo-

Handlową w Wilnie, gdzie intereso-
wał się całokształtem życia gospo-
darczego Wileńszczyzny.

RÓŻNE.
— Sprostowanie. Wie wczoraj-

szym mumerze naszego pisma we

wzmiance p. t. „Uniewinnienie stu-

dentėw narodowcėow“ wkradł się

błąd, mianowicie omyłkowo podano|
nazwisko podkomisarza P. P.. Za-

dzie powinno być „podkom. Dawi-

ZERADDENKLAL TRRA

OGŁOSZENIE.

Kto posiada bilet loterii V Oddziału

T-wa Pań Miłosierdzia św. Wincenteg> |

a Paulo, a nie był na losowaniu dn. 19 b.!

m. może zgłosić się na ul. Wiwulskiego 5°

m. 1 dn. 21, 23 i 25 czerwca od godz. 17 do

19-ej dla losowania i otrzymania wyśranej.

Po 25 b, m. żadne reklamacje uwzględniane

nie będą.

 

au dzisiejszego numeru

dla

opłat pocztowych.
Prenumerata miesięczna z 

przyjmuje zapisy do wszystkichklas

codziennie w godzinach 13—15.

 

HUGO WAST.

&©. OTO
Przekład autoryzowany z języka hiszpańskiego.

cone egzemplarze będą z dniem 1-go Lipca r.

13

(POWIEŚĆ)

Ami stary Zachariasz, ani Milka,

jego żona, nic o tym nie wiedzieli.

Kohenowie utrzymywali też w ta-

jemnicy swój plan wciągnięcia chłop

ca w zastawione sieci. Stary Zacha-

riasz jednak nienawidził wspomnień

z wojny paragwajskiej. Młoda zaś

Tamara była uosobnieniem dumnej

wdowy, która mu opowiedziała hi-

storię Ruth, a potem splunęła mu w

twarz.

Dowiedziawszy się, że syn jego

jej asystuje, zapałał gniewem i gro-

ził mu, że przeklnie go do piątego

pokolenia, cały zaś majątek wrzuci

do morza, aby nie odziedziczył ani

jednego cetavo. Przez szereś tygod

ni, ani on, ani matka nie rozmawiali

z nim i nawet nie chcieli patrzeć na

niego.
Jakże nie mieli się gniewać, sko-

to miłość ta wywracała ich plan dłu

go w duszy pieszczony;?

Choć posiadali dumę żydowską,

pragnęli jednak ożenić go zchrześci

janką, aby wejść w ten sposób do

towarzystwa stołecznego.
Towarzystwo to ich tolerowało, a

ich miliony, mimo wszystko jednak

"wśród uprzejmości dawała się wyr

| czuć źle ukryta niechęć: żydi

Byłoby to wielkie zwycięstwo ży

dowskie, gdyby Zachariasz Blumen

ożenił swego syna z arystokratką,

choćby nawet kosztem chrztu.

Upatrzyli sobie Martę Adalid,

młodszą córkę tego Adalida, które-

go zfemię kupił Kahał już idawno i

który miał już w znacznej częściob-
ciążone hipoteki.
Staremu Adalidowi uśmiechałoby

się wydać córkę za mąż za jedynaka

bankiera, jego głównego wierzyciela

ten zaś jedynak mógłby zrezygno-

wać z milionów Tamary Kohen, gdyż

Marta Adalid posiadała głośne w

Argentynie nazwisko.

„Czasem zdawałoby się, że je-

steś bezinteresowny, mój synu”,

Pół roku trwała walka. W ciągu

tego okresu, młody Zachariaszmógł

popełnić nie jedno szaleństwo: oże-

nić się w tajemnicy z Tamarą, udać

się do Europy, pozbawić siebie ży-
cia.
Nic podobnego jednak nie uczynił.

Słodycze Wschodnie

Isa, Koncert drugi pod hasłem „Kawa przy

MSSS i

Od Administracji.
elem ułatwienia uiszczenia należności za prenumeratę

„Dziennika Wileńskiego" załączyliśmy

wszystkich naszych Sz. Prenumeratorów

blankiety przekazów rozrachunkowych, wolnych od wszelkich

 

stwa. Nabożeństwo w Ustrej bramie
z kazaniem J. E. Ks, Arcybiskupa -
Metropolity Wileńskiego. Po nabo-
żeństwie pochód — procesja na plac
Katedralny, gazie rozpocznie się ina
uguracyjne zebranie Kongresu.

2.VilL. W, Ostrej Bramie nabożeń-
stwo o godz. 8,10 i 18-ej z |
mi.

Od godz. 15 do 17, w saliMiej-
skiej od 12 do 14 obrady, sekcyjne:

1. Wiary i moralności w sali Śnia
deckich,

2. Duchowieństwa w sali Biblio-
teki Seminarium Duchownego, |

3. Organizacji kościelnych w sali;
Miejskiej, ; j

4, Społecznej w 5 sali U.S.B,, i

 

į

ne),
6. Młodzieży pozaszkolnej w. sali

Misyjnej, św. Anny 13,

3.VII. Nabożeństwo w: Ostrej Bra
mie o godz, 9 i 18-ej. Obrady sekcj
ne od 11 do 13 w salach jak w dniu
2.VII. :

O godz. 15 min, 30 na placu Ka-
tedralnym plenarne zebranie Kon-
gresu Zz reteratem i uchwaleniem re
kolucji i przemówiemami, Fo tym
procesjonainie do Ostrej Bramy uii-
cami Maryi Magdaieny, Zamkową,
Wielką i Ostrobramską,
O godz. 18-ej końcowe nabożeń-

stwo z kazaniem i odnowieniem ślu-
bowania.

Z ża kotar studio
Koncert radiowy poświęcony /Tatrom. |

Każdy człowiek odczuwa piękno i po-

tęgę tatrzańskich gór; cóż dopiero muzycy

i artyści, o wrażliwej i subtelnej wyobraźni.

Od wielu lat stanowią Tatry niewyczerpa-

ne źródło natchnień literackich, malarskich|

il muzycznych, Dziś dorobek artystyczny|

polski wykazać się może bogatą literaturą,|

której tematem jest przyroda, życie i na-

stroje naszych najpiękniejszych gór. Koncert

niedzieiny, dn. 20.6 o godz. 12.03 w wyko» |

naniu Orkiestry Polskiego Radia pod dyr.

Mieczysława Mierzejewskiego przyniesie u-

twory poświęcone Tatrom: Noskowskiego

uwerturę „Morskie Oko”, oddającą nastrój

najsłynnniejszego w Tatrach stawu, Pade-

rewskiego pełne rozmachu i zamaszystości

„Tańce góralskie” na fortepiany, któreode

grają Stella Dobryszycka i I. Rozenbaum,

Mierczyńskiego oryginalne „Pieśni Góral-

skie” w opracowaniu Rybickiego oraz No-

waga „W Tatrach”. Pieśni odśpiewa M. Ja

nowski. !

 

Wielka 52.
WYŚMIENITE LODY

Pierwszorzędne wyroby wschodnie.
"Go mdZiZADBACKTe ES A TAIAEORA ACO LI

Na uwagę miłośników folkloru zasługu-

je również niedzielna audycja o godz. 16.00

która zapozna radiosłuchaczy z melodiami

i tańcami mazurskiemi powiatu Mińska Ma

zowieckiego.
Kawa przy mikrofonie.

Niedziela, dn. 20.6 przyniesie dwa kon

certy rozrywkowe, które w znacznym stop

niu przyczynią się do urozmaicenia progra-

mu radiowego tego dnia. Pierwszy z nich

rozpocznie się o godz. 13.10 i obejmuje wy

stępy zawsze chętnie słuchanych artystów:

Idy Łosiówny (klinga), Mary Didur-Załus-

kiej (śpiew) i zespołu salonowego P. Ryna-

zamiejscowych

zł. 50 gr. Nieopła-przesyłką 2
b. wstrzymane.  

mu ojcu, że się zdecydował być bez-

interesownym. Zrezygnował z oże-

nienia się z Tamarą a tym samym z

powinowactwa z Kohenem. Dał się

biskupowi ochrzcić i wikrótce arcy-

biskup Buenos Aires dał mu ślub z

Martą Adalid.
Zachariasz Blumen, rozpromienio

ny teść, napawał się podwójnym try

umiem. Był spowinowacony ze zna-

komitym rodem i mógł śledzićwśród

pań okrytych cennymi koronkami i

noszących wspaniałe prawdziwe klej

noty zamiłowanie do zbytku. :

Polityką Kahała było budzenie

wśród chrześcijan próżności i cheł-

pliwości, zmuszając ich do ryzykow

nych spekulacyj, grzebiących  naj-

większe majątki.

W. salonach jednak, trzeba przy-
znać, nikt nie przypominał sobie

młodej mężateczki.

Królową zabawy byla Tamara

Kohen, ściągająca na siebie špojrze-

nia i budziła ciekawość „zachowując
się z niewymuszonym wdziękiem i

wielką śmiałoścją.

Dlaczego jednak oczy jej się pali-

ły, a uśmiech był tak dziwny i naka-

zujący ? ;
Żądały tego plany Synagogi.
Maurycy Kohen wymienił w Ka-

hale i w Beth Din w obecności bro-
datych żydów, obwiniając o odstęp- stwo Rosza — Zachariasza Blumena

oraz jego syna, który stał się wy-/

znawcą znienawidzonego Chrystusa. |  pawet pochlebiało im ze względu na Owszem, skłonny był oznajmić swe Pod tajemnicą masońską, która

mikrofonie" nadany będzie z Wilna o godz.
18.00 i pozwogi radiosłuchaczom spędzłć
dwie miłe godziny wśród wileńskich inter-

pretatorów muzyki lekkiej.

T. Łuczaj i I. Weissenberg przed mikro-
tonem.

Zmani dobrze radiosłuchaczom artyści

wystąpią przed mikrofonem w niedzielę
20.6 o godz. 22.05: śpiewak Tadeusz Łuczaj
i skrzypek lgnacy Weissenberg. Program
obejmuje utwory skrzypcowe  Szymanow-

skiego, Wieniawskiego, Webera oraz daw-

nego kompozytora włoskiego Locatelliego,
Sonatę f-moll, z utworów wokalnych zaś

arie z oper Mozarta, Rossiniego i Rach-
maninowa oraz piešni. Artystom akompa-

niuje prof, Urstein.

Popularna sztuka scen włoskich w Teatrze

Wyobraźni.
Radiowy Teatr wyobraźni wznawia dn.

20.6. o godz. 17.00 najpopularniejszą i naj-
częściej graną ma scenach włoskich

jednoaktówkę Pirandella p. t. „Cytryny sy
cylijskie', Komedia Luigi Pirandella „Cy-
tryny sycylijskie” nie jest komedią we właś
ciwym znaczeniu tego wyrazu, gdyż zasad-'
niczym motywem tej sztuki jest bolesne

rozczarowanie jej bohatera — Micuccia,

który przekonuje się, iż ukochana przez me

go kobieta której utorował drogę do sławy

nie jest godną jego uczucia.

Obsadę aktorską audycji stanowią:

Józet Kondrat w roli Miccocia, Janina Mun

clingrowa, Lidia Wysocka, Karin Tiche, o-

raz Władysław Kaczmarski, Reżyseria Ed-
munda Wiercińskiego.
Radiosłuchacze słuchają gry majwiększego

pianisty świata.

Niestety nigdy prawie nie mamy okazji

bezpośredniego usłyszenia największego

pianisty świata Ignacego Paderewskieżo.

Wynagradza to płyta gramofonowa, która

oddaje choć częściowo wielkość tej wspa-

niałej pianistyki. Najnowsze nagrania plyt

wielkiego mistrza nadaje Polskie Radio w

niedzielę dn. 20 b. m. o godz. 16.30. Audy-

cji tej oczekują wszyscy melomani jak też

najszersze koła radiosłuchaczy ze zrozu-

miałym napięciem.

W perspektywie tygodnia.
Oto tytuł ciekawego felietonu radiowe

go, który wygłosi Tadeusz Bulsiewicz w

niedzielę, o godz. 13.00.

Film przed mikrofonem.
Dla tych, którzy w niedzielę o godz.

14,40 nie będą w kinie, red. Tadeusz Cie-

szewski „wyświętli* przed wileńskim mi-

krofonem film imaginacyjny, udźwiękowio-
ny przy pomocy żywego słowa i ilustracji

muzycznej z płyt.

charakteryzuje procedurę obu try:
bunałów, ogłosił zdradę, której ofia-

rą stała się piękna Tamara.
„Wiecie wszyscy, bracia z Bue-

nos Aires, że małżeństwo żyda z
chrzścijaniką jest rzeczą haniebną w

oczach Wiecznego. Jest to bowiem
złączenie się istoty szlachetnej z i-
stotą godną pogarūy, jak świnia lub
oślica.

Talmud nam w trakta-
cie „Safer Ben Sira“o tym co się
zdarzyło rabinowi Ben Sira, wielkie-
mu przyjacielowi Nabuchodonozora
w okresie niewoli babilońskiej. Król
chciał go wynagrodzić i oddawał mu
swoją córkę za małżonkę, Wówczas
rabin odparł dumnie: „Wiedz królu
że jestem człowiekiem, nie zaś zwie
rzęciemi' Dlatego też „Zahar” za-
brania żydom żenić się z chrześci-

jankami, do których można zastoso-

wać wyrażenie Jeremiasza o cyster-

nach dziurawych, nie mogąc utrzy-

mać wody, gdy tymczasem żydówki

są źródłami żywej wody. Rabin zas

Josse, w tymże „Zoharze', twierdzi,

że jest to drugi z pośród trzech wiel

kich grzechów, obrażających Naj-

świętszego (niech będzie błogosła-
wione Jego imię').

Rozdarł swoje szaty i domagał
się, aby nie dla obrazy Tamary, ale

dla obrazy narodu żydowsikiego, po-
zbawić Zachariasza Blumena  god-
ności Rosza, do jego zaś syna zasto-

Įsowač klątwę, czyli Chejrem, wy-

łączając go z Synagogi,ażdoprzyj-

_ | Koncert życzeń,

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie „o-

Bernardyńskim. Dzisiaj o godz. 4.15 ppoł.

po cenach propagandowych, ukaże się już
po raz ostatni w bież. sezonie, niezwyk!e

zabawna komedia „Zabiję ją..." w znako-

mitem wykonaniu premierowej obsady zes-
połu z pp. Wieczorkowską i Staszewskim

w rolach £'ównych.
Wieczorem o godz. 8.15 po cenach

zniżonych „Pani Prezesowa“ w premiero-

wej obsadzie zespołu.

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 wiecz. po cenach zniżo-

nych, powtórzenie sensacyjnej sztuki „Ka-

bieta, która zabiła” z udziałem świetnej ar

tystki scen polskich Janiny Piaskowskiej w

roli tytułowej. 2

— Teatr muzyczny „Lutnia”, „Ptasznik

z Tyrolu" Zellera, w doskonałej obsadzie

ról z K. Dembowskim i M. Nochowiczówną

w rolach głównych—ukaże się dziś o godz.

8.15 wieczorem. Ceny miejsc zniżone.

—Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*

Dziś o g. 4 pp. po cenach propagandowych

op. „Baron Cygański”, która zyskała rekor-

dowe powodzenie.

ETNAESSTNTRTTT D

WAŻNE DLA UDAJĄCYCH SIĘ

DO GŁĘBOKIEGO

Zarząd Rodziny Urzędniczej w Głębo-

kiem niniejszym podaje do wiadomości

P. T. pracowników wszelkich  instytucyj

| państwowych, samorządowych, wolnych

|zawodów i t. p, że przy nowootwartymi,

| prowadzonym we własnym zakresie kasy-

| mie, mieszczącym się przy ul. Żamkowej 4,

otwarte zostały pokoje gościnne, nowo-

cześnie urządzone z bieżącą wodą i poz2-

stającą do usług gości — łazienką. Ceny

umiarkowane. Dla członków Rodziny U-

rzędniczej specjalne zniżki.

Poza stanem urzędniczym Zarząd Ro-

dziny Urzędniczej tak do swego kasyna jak

i do pokoi gościnnych zaprasza wszystkien,

kto w czasie swego pobytu w Głębokiem

chciałby znaleźć kulturalny i wygodny

nocleg oraz zdrowe i taniewyżywienie.

PRZERWAZZETTZZOWERAWPL SOB

Polskie Radio Wiino
Niedziela, 20 czerwca 1937 r.

8.00 Sygnał czasu i pieśń poranna. Ga

zetka rolnicza. Na swojską nutę. Jnforma-

cje rolnicze dla Ziem Północno - Wschodn.

9,00 W 18-tą rocznicę powrotu do kraju

IV Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego.

Nabożeństwo podczas którego grać będzie

orkiestra wojskowa i chór. 11.57 Sygnał

czasu i hejnał, 12,03 Tatry — koncert w

wyk. ork. P. R. 13.00 W perspektywie ty-

godnia — felieton. 13.10Koncert rozrywko-

wy. 14,40 Z filmu na film — seans imagina-

cyjny. 15.00 Audycja dla wsi: 1. Przegląd

rynków produktów rolnych, 2. Dialog rol-

niczy, 3. Pogodonka sportowa. 16.00 Melo-

die i tańce mazurskie. 16,30 Chór szkoły

powszechnej w Pelikanach. 16.40 Słynni so

liści, 17.00 Cytryny Sycylijskie — komedia.

17.30 Reportaż z życia. 17.50 Start balonów

do zawodów o puhar Gordon - Benetta —

pog. 18.00 Kawa przy mikrofonie, Wyk. ork.

wileńska pod dyr. Władysława Szczepań-

* skiego. 20.00 Audycja świetlicowa — Jak

! ludzie nauczyli się pisać i drukować —

| pogadanka. 20.10 Wieczorynka: „W świetli
| cy żołnierskiej" gra ork. K.O.P-u, 2035 Wi
leńskie wiad, sportowe. 20.40 Przegląd po-

| lityczny. 21.00 Rezerwa, 21.10 Konkurs na

| Galapagos — Kukułka Wileńska. 21.40 Tran

smisja z fragmentu meczu piłkarskiegoKra

ków - Berlin. 21.50 Reportaż z Narodowego

turnieju tenisowego o mistrzostwo Polsxi.

21.55 Wiad. sportowe. 22.05 Koncert soli-

' stów. 22,55 Ostat. wiad. i komunikaty, 23,05
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ścia panowania Antychrysty, kiedy
to Święty (niech będzie biogosta-
wiony!) porwie ziemię, jak połę pła-
szcza i otrząśnie bezbożnych podob-
nie, jak się otrząsa błoto z ubrania.

Przemówienie Szemosza Kahatu
wywarło wielkie wrażenie na zgro-
madzonych.

Blumen postał, aby stawić czoło
śmiało i z przebiegłością godną rabi

na.
—Bracia w. Izraelul To co czło-

wiek ten opowiedział jest najbar-
dziej przewrotną na świecie intrygą.
To bowiem, cośmy uczynili, syn mój

przyjmując chrzest, ja zaś, pozwala-
jąc mu na to, jest przepisem nasze-

$o prawa. '

— Blužnierstwo!
Ależ posłuchajcie! Wiecie

przecież, że żydostwo jest niezmaza-
ne, jak kolor skóry. Nie jest to bo-
wiem religia, lecz rasa, pierwsza i
jedyna, która wyszła z rąk Świętego

(który niech będzie błogosławiony).
Czemuż my, żydzi nie mysyłamy mi-
sjonarzy, jak gojowie? Ponieważ
wiemy, że żaden z nawróconych na
naszą religię nie zostanie żydem.
Jak też wiemy, że miliony żydów, którzy pozornie wyparli się własnej
religii, są jej wierni, jak najm
z rabinów.
— Ponowne bluźnierstwo!
—Słuchajcie cierpliwie, To nie

są przecież moje słowa, ale słowa

Księgi tysiąckroć świętej.
(d. c. m.) Ro
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HELIOS
Czy małżonkowie powinni pozostawić sobie wzajemną
swobodą? Odpowie

> powiešci laureata Nobla SINCEAIRA LOUISK Sam Dodsworth
na to wspaniały film wg

Akcja rozgrywa się w najpiękniejszych krajach świata oraz na największym okręcie
„Qween Mary*.W rol.gł. Walter Huston, Ruth Chaterton,-Mary Astor i Paui Lukas

Nad program aktualia

 

Dwa zie ELŻBIETA BERGNERksze programie1) Iš
° 66

чегз „Jak wam się podoba
„Wódz czerwonoskórych"

Dziświelki nowoczesny dramat salonowy p. t.:

„Godzina pokusy”
2 Lida Baarowa ; mewa, Justyn Fróhlich

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

MARS| 5,

2) Tragedia ginącej
rasy

Polskie Kino

Światowid

 

Dziś 2 fllimy w jednym programie

KREW NA MORZU” (Nitchevo)
wa Mity Baur, (Wa Mozżuchin | kuli Chantal
PoŠinsen „JULIKA” „rng. Gitta Alpar

gł.

2 retka filmowa
Początek o godz. 2eej. Ceny popularne

g | Dziś niedziela I dni następne.
Teatr Rewii Premiera pełnej humoru i satyry rewii w 2-ch czę”
Jul. Ludwisarska 4 ściach, 18 obrazach p. t.

ээ П О С К- К ТО с К
z nowozaangażowanymi siłami: Łukwiańską, Kalinowskim i znakomitym triem
Ostrowskich na czele zespołu. Początek o godz. 7,15 i 9.30, W niedziele od godz. 6-ej.

 

Dwuletnie Żeńskie

Liceum Gospodarcze
ZWIĄZKU PRACY OBYWATELSKIEJ KOBIET w WILNIE

Przygotowuje absolwentki do prowadzenia i organizowania
gospodarstw zbiorowych, przemysłowych i społecznych (hotele,
pensjonaty, bursy, szpitale itp.) oraz rodzinnych,

Liceum korzysta z praw państw. liceów zawodowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA: 1) Wiekod 16 do 24 lat, 2) a) ukoń-
czenie gimnazjum nowego typu lub 6 klas gimnazjum dawn. typu
i egzamin z biologii lub chemii, b) ukończenie średniej szkoły za-
wodowej i egzamin z języka polskiego oraz biologii lub chemii.

Egzaminy wstępne odbędą się dn. 3 września rb.

Przy Liceum czynna jest bursa żeńska (koszt całkowitego
utrzymania 45 zł. miesięcznie),

Informacji udziela i zapisy przyjmuje do dnia 30 sierpnia rb.
Sekretariat Zrzesz. Wojew. Zw. Pr. Ob. Kobiet w Wilnie ul, Ja
Giellońska 3/5, tel. 17-61, w godz. 10—12 codziennie oprócz nie-

dziel i świąt.

 

 

„ZNĄĆ PANA PO ZEGARKU' — oto dzisiejsze przysłowie

j modne precyz. gwarantowane
Zegarki najlepszych firm poteca

w. JUREWICZ Ad. Mickiewicza 4
Tel. 25-15 w Wwilnie
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Lodownie pokojowe, maszynki do lodów, słomki i wszelkie artykuły gospodar- į
stwa domowego wyprzedajemy po aiebywale niskich cenach.

  

PŁYTY GRAMOFONOWE

H. „T. ODYNIEC
WILNO, UL. WIELKA 19.

wi.

I.Malicka
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ULGA DLA CIERPIĄCYCHI|МНМ
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach, CZYTAJCIE
ischias i t.p. skutecznie działa naalaranie

Embeta-Stawolit" „% |wajciePRASĘ“ Nr. 39 || NIAJCIE PRASĘ
Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO 1 NARODOWĄ

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

Fabr. Chem. „Pharmachemia“, Bydgoszoz.
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NARESZCIE!
kuchenką. nafiowo-gazową RA
przewyższającą swoją dobrocią mar-

  

   
 

 

ki szwedzkie, Każda sztuka gwa- |-Ž2WAIEARSKIE GORZKIE ZIOŁA ЗА 5тозо-
rantowana. 00 ZAPARCIA. Na ZIE A

: a RALNYM, ŁAGODNYM ŚRÓDKIEM PRI СА.
Sprzedaž detaliczna i hurtowa UŁATWIAJĄCYM FUNKGJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO-

SSE ab, WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI. |

P. Kalita | L. ZabłOCK — wiena 7 | -c——2m———

S.H. Kulesza _ zamowa 3 Wytwórnia Sztocznych Wód
Mineralnych i Napojów
Chiodzących pod firmą:

„E TRONSZCZYŃSKI:
w Wilnie, pod kierownictwem

W. WRZEŚNIO *» SKIEGO,
poleca: sztuczne wody mineral-
ne (Vichy, Ems, Karlsbad i inne
i napoje chłodzące, przyrządza-

ne wyłącznie na cukrze.

„T. Odyniec"

„). Е. Seanewalót"

wielka 19

wileńska 25

 

 

WYDAWNICTWO WILEŃSKIEGO KA-
LENDARZA NARODOWEGO zwraca się|
zprośbądo osób, które dotychczas nie u-
'zupełniły należności za kalendarz o doko-
manie wpłaty bezpośrednio do administracji
„Dziennika Wileńskiego”.

 

MAGRZŁYN WIELKA 30

KELIAI PROSTA ECABEC WKEO 
słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikat

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

LILEUM

 

Kurs nauki trzyletni.
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Kurs nauki trzyletni.

Podstwa przyjęcia

5

|

|
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° Ргикагша_А,

Jedyny chrześcijański skład
« materiaów budowlanych w Wilnie
| « Styczniowa 3, tel. 25-39
poleca wapno lasowane i suche, ce-

„ment, cegłę, kafle dachówkę, smołę,
farby, przybory piecowe. Żerdzie
dla rusztowania i radiowe, kołki po-
midorowe i owocowe, ora wszelkie

| artykuły budowlane,

APARADDADAPSASLLLAD
Miłośćipowodzenie pozyskasz
używając wody kolońskiej z
zapachem kwiatu szczęścia

8.LOKSOTIS"
Przemiły długotrwały zapach.

Deka 40 gr.

POLECA
władysław TRUBIŁŁO
polski skład apteczny Ludwi-

| sarska 12, róg Tatarskiej,

„Specjalność zioła lecznicze”
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Węgiel „us, KOKS,górnośląski

drzewo opałowe
po cenach konkurencyjnych

poleca

noWodtworzema firma chrześcijańska

adnie Matkiewic.
Wiino, ul Zygmuntowska 24

TEL. 26-32
WYVYVYYYYYYYYYVYVYY"
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Mieszkania i pokoje
DWAPOKOJEdowynajęciaz wygodami

i osobnem wejściem, Zamkowa 14—]1

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.

2 MIESZKANIA 3 i 4 pokoje ze wszelk.
|wygodami do wynajęcia. Kalwaryjska 31.

13 lub 4 POKOJE z wygodami do wynajęcia
ul. Lwowska Nr. 11.

| MIESZKANIE 6 pok, z wygodami, I piętro
przy ul, św, Jakubskiej 10 m, 3 do wyna-

jjęcia od 1.VII. Informacje u dozorcy lub
tel. 77,

MIESZKANIE 6 pok, z wygodami, słonecz-
|ne, pieliny widok na miasto, II piętro,
|przy ul. Słowackiego 16—6 do wynajęcia
„od 1 lipca. Informacje u dozorcy lub tel 77.
ASN AT APB PETN OIU

Letniska

 

 

w WILNIE

oraz

w Wilnie

2) prawo 2-ej kategorii urzędników państwowych;

SITOSSJE
  

   !

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

PUSZKARNIA — pensjonat — rzeka, las,
doskonałe utrzymanie, Dojazd autobusem
Nowo - Wileńskim — 7 minut od szosy.

JUż OD 20 ZŁ.
można mieć letnisko. Okolica piękna, lesi-
sta z rzeką. Bliższe szczegóły u Romualda
Gintowta folw. Taraszyszki 13/4 klm, od
punktu zatrzymania pociągów motorowych
na klm. 25, Bilet kolejowy do Jaszun (mo-
torówką zatrzymującą się na żądanie na
klm, 25), 1150—2

EITI аоа ЕИоСЕ,жгаZK"

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

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

Kupno i sprzedaż
PLAC BUDOWLANY 1000 m. sprzedani
Od Mickiewicza 10 minut. Pośrednicy wy-
kluczeni, Kalwaryjska 53 m, 4 od godz, 13.

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

ŻNIWIARKA MacCormika dobra niedrogo
w Karweliszkach k, Niemenczyna, tamże
kierat Moritza 4-ro konny.

ziemi, ogród
owocowy 200 drzew 10-cio letnich owocu-
jące sprzedam. Kolonia Magistracka, po
szosię Niemenczyńskiej Nr. 10 Jan Żyngie!.

MAGLE sprzedam niedrogo, ul. Niemiecka
Nr, 15—16, 1146—2

 

 
 

  'ZALESZCZYKI, willa Ariadna ulica Rv-
backa 20 wśród sadów morelowych nad
brzegiem Dniestru, idealny wypoczynek dla
przepracowanych, wycieńczonych, rekon-

j walescentów. — Dla chrześcijan,

 

SODOWIARNIĘ - owocarnię w dobrym
punkcie sprzedam punkcie sprzedam, Int.
Wfleńska 11 m, 16 od g. 12i 6—7 w.

PLAC budowlany na Zwierzyńcu w pobii-
 

ZAKŁAD: PIWNĄ 7, TEL. 24-86 DWOR przyjmie letników z utrzymaniem |żu kościoła do sprzedania. Informacje w

LICEUM ADMINISTRACYJNE KOEDUKACYJNE
Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej

do 1-ej klasy: ukończenie gimnazjum ogólnokształcącego, lub 6 klas gimna-
zjum dawnego typu, lub też 3-letniej, czy 4-letniej szkoły zawodowej. Obowiązuje egzamin wstępny.

Uprawnienia Liceum po ukończeniu 2-ch lat nauki:
©

1) wstęp do szkół wyższych pokrewnego zawodu (wyższe szkoły handlowe, szkoły nauk poli-

tycznych) na równych zasadach z absolwentami liceów ogólnokształcących, do innych szkół wyższych

(uniwer sytetów i politechnik) po złożeniu odpowiednich egzaminów uzupełniających;

3) prawo do skróconej służby wojskcwej, oraz wstęp do szkół oticerskich.

Zapisy przyjmuje kancelaria Liceów, Wilno, ul. „Mickiewicza 18. Telefon 14-14.

PO ii AU OMUUM"||| AU O

MILIONY KOBIET
NA CAEYM SWIECIE

SŁAWNE KOSMETYKI

TUSZ DO RZ
POMADKA oo UST

BIAM i AA AAA

NOWEGO TYPU

LMADLIWE KOEDUKICYJNE
Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej

Е
Е

Klasa III specjalna,

Klasa III specjalna,

    

     
8 ROZ

LECZKA*
drogeriital 3

em

 

FOLWARK do sprzedania 55 ha z zabudo-
waniami blizko Wilna, Uniwersytecka 2—3
Wojtkowski.

Do sprzedania duży drewniany DOM
w Niemenczynie, kryty dachówkami w do-
skonałym stanie przy lesie. Wiad. Nie-
menczyn, Kościuszki 9 m. 1, tel. 10.

Praca poszukiwana
korepetytorki,  wycho-

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

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

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

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonuje
wszelkie zabiegi, Poważne referencje. Wil-
no, ul. Wiłkomierska 3 m. 8 vis 4 vis ko-
ścioła św. Rafała. —З
ARTSTRS RTROSAIT S AM kS

Praca zaofiarowana
TOWARZYSTWO OŚWIATY ZAWODO-
WEJ w Wilnie, ul, św. Jacka Nr. 2 poszu-
kuje majstra ceglarskiego na czas 2—3 mie-
sięcy, któryby potrafił przeprowadzić kurs
ręcznego wyrobu cegły i wypalenia w pie-
cach polowych. Posada do objęcia od zaraz.

MIERNICZY absolwent, lub technik o po-
dobnej specjalności, względnie praktykant
mierniczy z dużą praktyką pomiarową
potrzebny do prac pomiarowo - scalenio-
wych,  Wiysokość wynagrodzenia do omó-
wienia. Zgłoszenia kierować do administra-
cji „Dziennika Wileńskiego" pod „Mierni-
ozy”, 1151
aaria a META TATNITST RADOSCI DOZĄ iEAавн

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

ZŁ 216 POŻYCZKI prosi student IV roku
  Prawa (na opłacenie kwestury i taksy

egzam.), któremu grozi skreślenie i utratą

|po 3 zł. dzień. Wiad. Portowa 19 m. 11 od dnie powszednie w godzinach 6 — 7 ppoł. już złożonych egzaminów. Łaskawe oferty
|do Administracji dla „studenta S. W.” 1144

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

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm, jednoszp,, nekrologi 40 gr, za tekstem (5 łam.) 30 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za .

2—5 pp. —5 Wilno, Mickiewicza 24 m. 6.

y za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25%/o drożej Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega

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

 

 
"Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ.

 


