
prenumerata

Opłata pocztowa ulszczona gotówką.

GŁOSWILEŃSKI
Rok XXI.
 

  

 

10 gr.

LEŃKI
Redakcja | Administracja ul. Mostowa Nr. 1, telefon 12-44.
Redakcja czynna w godzinach od 12 do 13 | ed 20 do 24,

Konto P. K. O. Nr. 700.206.

Wilno, Płątek 25 czerwca 1937 r.
  

Nr. 172
 

List J.E. Ks. Arcybiskupa
Metropolity Krakowskiego, A. Sapiehy

Warszawski” podaje
następujący stan faktyczny, który
stał się powodem jednego z naj-
ostrzejszych zatargów między poli-
tycznymi i kościelnymi władzami w
Polsce,

„Wieczór

ZATARG Z PROF.
SZYSZKO - BOHUSZEM

Przeniesienie trumny ze zwłoka-
mi marszałka Piłsudskiego z krypty
św. Leonarda, mieszczącej się w ka-
tedrze na Wawelu, do położonej
również na Wawelu, ale nie ścisle w

opi katedry „Wiežy Srebrnych
zwonow“ bylo od dawna zdecydo-

wane przez Komitet Uczczenia Pa-
mięci Marszałka Piłsudskiego. Pra-
ce architektoniczne i plastyczne,
związane z tym przeniesieniem, pro-
wadził z ramienia komitetu prof.
Szyszko-Bohusz.

(O zatargu jego z Kom. Wykon.
podawaliśmy uprzednio).

Dn. 17 b. m. ks. Arcybiskup Sa-
pieha zawiadomił pisemnie wydział
wyylkonawczy o postanowieniu prze-
niesienia trumny,

Wydz. wykonawczy zwrócił się
z prośbą o pozostawienie twwłok
Marszałka Piłsudskiego w krypcie
św. Leonarda aż do wykonania sar-
koiagu i zupełnego ukończenia prac
artystycznych. Ponieważ kks, Metro-
polita podtrzymał swoją decyzję, ko-
mitet wykonawczy zwrócił się do P.
Prezydenta R. P., który podzielając
stanowisko komitetu, wysial do Kra
kowa gen. Schally'ego z listem do
Metropolity ks. Sapiehy, w którym
to liście P. Prezydent osobiście po-
parł prośbę, komitetu wyłkkonawcze-
$0 о dalsze utrzymanie status quo.
Ks, metropolita Sapieha odmówił
po raz trzeci i zarządził przeniesie-
nie trumny ze zwłokami Marszałka
Piłsudskiego do krypty pod „„Wieżą
Srebrnych Dzwonów”. Przeniesienie
to odbyło się z zachowaniem należ-
nej ostrożności.

KOMUNIKAT KRAKOWSKIEJ

KURII METROPOLITALNEJ
Krakowska Kuria Metropolitalna

komunikuje: ®

Ostatnio zaszłe wypadki zasko-
czyły opinię publiczną, która wie-
działa, że przeniesienie zwłok mar-

szałka Piłsudskiego było przygoto-
wane szeroką korespondencją z ko-
mitetem uczczenia pamięci mar-

szałka. Chodziło jedynie o to, by
zwłoki marsz. Piłsudskiego zostały

ustawione w krypcie nowej, zbudo-
wanej przy udziale sił artystycznych

z całej Polski kosztem setek tysię-
cy złotych, a nie niszczały jak dotąd
w wilgotnej krypcie św. Leonarda.

Wzgląd ten na bezpieczeństwo i
należyte utrzymanie porządku wy-

magał by wreszcie po dwu latach

sprawa przeniesienia zwłok Mar-
szałka Piłsudskiego została należy-
cie załatwiona, a nie odkładana do

terminów nieokreślonych, (KAP)

% *
PRZENIESIENIE TRUMNY ZE
ZWŁOKAMI MARSZ. PIŁSUD-

SKIEGO
MW šrodę trumna ze zwłokami

marsz. Piłsudskiego została przenie-
siona z krypty św. Leonarda do
krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwo-
mów. Przeniesienie odbyło się w o-
becności przedstawiciela Komitetu
Uczczenia Pamięci marsz. Piłsud-
skiego oraz arch, Fr, Mączyńskiego.

Trumna została przesunięta, na
specjalnie zbudowanym pomoście:
pod kierunkiem architekta Mączyń-
skiego. Podczas przenoszenia trum-
ny, która nie była otwierana, czu-
wał mjr. dr. Kaliciński, który jak
wiadomo, prowadzi  mumilikację
zwłok Marszałka. Prace związane
z przeniesieniem postępowaly ze
względu na wagę trumny wynoszą-
cą około 600 kg. bardzo powoli i zo-
stały przy zachowaniu majwiększej
troskliwości zakończone we wtorek
wieczorem.

CHOROBA KS. METROPOLITY
„IKC'” donosi:
„Bezpośrednio po swym jubileu-

szu książę Metropolita Dr. Adam
Sapieha zaziębił się, Wezwany do
chorego dr. Wysocki stwierdził za-
palenie opłucnej, Jak nas iniormo-
wano, stan zdrowia ks. Metropolity
uległ ostatnio poprawie, jednakże
ks. Metropolita nie będzie mógł je-
szcze opuścić łóżka przez jakie trzy
tygodnie",

NARADA NA ZAMKU
P. Prezydent R. P. przyjął w o-

becności Marszałka: Śmigłego-Rydza
premiera Slkiładkowskiego, wicepre-
miera inż, E. Kwiatkowskiego, min,
Becka i gen. Wieniawę-Długoszew-
skiego.

CO MÓWIĄ PISMA WLEŃSKIE.
Na marginesie zatargu o przenie-

sienie zwłok marszałka Piłsudskie-
go „Slowo“ wileńskie, wyrażając
rozżalenie pod adresem ks. arcybi-
skupa Sapiehy i oczekując „pociąg-
mięć radykalnych i wyjaśniających
sytuację od strony zwierzchnich
władz Kościoła” od siebie zauważa:
Ale poza tym trzeba dodać na marginesie

skandalu, że wydaje si ębyć pewnym, iż
nikt ze strony czynników rządzących po-

ważnie i spokojnie nie napracował się, by

"skandal udaremnić lub załagodzić, Czytając
powyższy komunikat PAT'a, mamy prze-

możne wrażenie, że jakieś ukryte siły wro-
gie konsolidacji narodowej szukały kon-

iliktu między państwem a Księciem Koś-
cioła, i znalaziy aż nazbyt łatwą oiiarę w

postaci Ks, Arcybiskupa.

„Kurier Wileński* mw artykule
p. t. „Rzecz bardzo przykra” też na-
zywa tę sprawę wydarzeniem o
„posmaku skandalu” i tak ją ocenia:

Są sprawy, na które opinia całego spo-
łeczeństwa jest niezmiernie czuła, które

wymagają niezwykle dużo taktu, o ile nie
mają wyniknąć nieobliczalne w skutkach
zadražnienia,

Żydofilsko - brukowy „Kurier
Powszechny nie może się powstrzy-
mać od uwag we własnym sobie
stylu:

Dziwnie się plecie na tym bożym świe-

cie. Nie dalej jeszcze jak tydzień temu
„cała Polska“ 1 najwyższymi przedstawi-

cielami władz na czele „kornie chyliła
głowy przed zasługami arcyksięcia - me-

tropolity krakowskiego z okazji dwudzie-
stepięciolecia jego władzy  arcypasterskiej
w Krakowie,

Czyżby w tych dniach hołdu katolickie
go narodu — w sercu jubiłata dojrzała py-

cha, iż wzgardził życzeniami Pierwszego O-
bywatela Kraju? Po tym, co zaszło —

wczoraj stwierdzamy fakt, Endecy zdobyli
kolosalny atut w rywalizacji z Ozonem w
czołobitności dla hierarchów rzymskich.

A czy to przypadkiem nie „en-
decka intryga“?

PROTESTY

Naturalnie wszelakie organizacje
sanacyjne śpieszą z protestami i
groźnymi  potępieniami dla Metro-
polity - Arcybiskupa krakowskiego.
Polska Agencja Telegrałiczna pełna 

jest informacyj o depeszach, uchwa-
łach i zebraniach protestacyjnych.

Między innymi uchwały takie
ogłosiły: Związek strzelecki, Zwią-
zek harcerstwa polskiego (podpisa-
ni woj. Grażyński i sekr. gen. J.
Sosnowski), Unia polskich obroń-
ców Ojczyzny i t. p.
W Warszawie zorganizowano

wczoraj wiec protestacyjny. Pod о-
dezwą, zwołującą wiec, podpisany
jest szereg organizacyj, m. inn.:
Związek P. O, W., Związek legioni-
stów, Uinia polskich zw, obrończyń
Ojczyzny, Stow. byłych strzelczyń,
Stow. byłych drużyniaczek, Zw.
peowiaczek, Zw. b. kurierek. Liga
kobiet, Rodzina wojskowa, Polski
Biały Kmzyż, Zw. sióstr Czerwonego
Krzyża, Zjednoczenie Y. M. C. A,,
Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet.

Wszystkie zgłosiły dwa miesiące
temu akces do „katolickiego Ozo-
nu,

Witrącił się takiże Zarząd Główny
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
rozsyłając za pośrednictwem PAT-
icznej gwałtowną  napastliwą odez-
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wę pod adresem ks, Arcybiskupa
Sapiehy. Odezwa kończy się na-
stępującym wezwaniem:

„Związek Nauczycielstwa _ Polskiego

domaga się od najwyższych władz państwa,
by bezwłocznie uwolniły Panteon polski —
Wawel od juryzdykcji władz kościelnych,
zwróciły go narodowi i oddały w jego nie-
podzielne władanie”.

W ten sposób „postępowcy”' nie-
chętni tradycjom, przypomnieli so-
bie Naród Polski ale... tylko z okazji
ataku na osobę Arcybiskupa.

Zapomnieli, że biskupi krakow-
scy byli od wieków stróżami narodo
wychpamiątek i będą nimi wtedy
gdy po Z. N. P. ślad zaginie.

NUNCJUSZ APOSTOLSKI
U MIN. BECKA

WARSZAWA 24.6. W dniu 23
bm. p minister spraw zagranicznych
J. Beck przyjął msgr. Cortesi, nun-
cjusza apostolskiego w Warszawie.

Jak się PAT dowiaduje rozmowa
dotyczyła iaktu niezastosowania się
ks. Metropolity krakowskiego Sapie
hy do życzenia Pana Prezydenta R.
P. w sprawie przechowania trumny
z ciałem Marszałka Piłsudskiego.

ŻĄDANIE ZWOŁANIA SESJI NAD-
ZWYCZAJNYCH IZB USTAWO-

DAWCZYCH
KRAKÓW. 24.6. Wicemarszałek

senatu dr. M, Kwaśniewski, senato-
rzy dr, E. Bobrowski, Fr. Lipiński i
poseł Wł. Stardzak wystosowali do
p. premiera gen. Sławoja-Składkow-
skiego telegram treści następującej:

Sprofanowanie zwłok marszałka
Józeła Piłsudskiego wymaga na-
tychmiastowej i stanowczej reakcji
całego narodu.

Konstytucyjnie odpowiedzialne za losy narodu i państwa czynniki są

jedynie powołane do sprawowania
opieki nad grobami bohaterów na-
rodowych. Wawelska ikatedra musi
przejść pod wyłączny i bezpośredni
zarząd państwa,

Demonstracje

WARSZAWA. 24.6. (Wieczorem
ulicami Warszawy przeciągnęły gru-

py jakichś osobników  maniiestują-

cych przeciw lks. Arcybiskupowi

Sapieże.
Wznoszono okrzyki przeciw Ko-

WARSZAWA. 246. Katolicka
Agencja Prasowa rozesłała komuni-

kat zawierający list J. E. ks, Metro-

polity Sapiehy odpowiadający na
enuncjacje wydziału wykonawczego

Komitetu Uczczenia Pamięci Mar-

szałka Piłsudskiego.
J. E. ks. Arcybiskup pisze w

swym liście, że komunikat Komitetu

przemilczał motywy: które Nim kie-

rowały.

Bowiem jako Gospodarz Katedry
wyraził 2 lata temu zgodę na u-

mieszczenie zwłok marsz. Piłsudskie

to wziął na siebie obowiązek utrzy-

mania zwłok w należytym szacunku.

Obecnie gotowe już jest nowe

miejsce, w którym zwłoki marsz.

Piłsudskiego spoczną. Przez dwa la-

ta trwało prowizorium, brak było
| terminu przeniesienia zwłok, a krą-

żyły pogłoski o nowych przeróbkach
w lkrypcie pod „WieżąSrebrnych

Dzwonów”, a nawet o zupełnie no-

wym miejscu spoczyniku ś. p. marsz.
Piłsudskiego.

To wszystko zmusiło ks. Arcy-

biskupa do wystąpienia.

Drugim istotnym motywem było

to, że w ikrypcie św. Leonarda pa-

nuje wilgoć i naraża to zwłoki Mar-

szałka na wpływy dla nich ujemne.

„jako stróż kościoła katedralnego

nie mogłem obojętnie patrzeć jak

wśród oddających hołd zwłokom

WARSZAWA. 24.6. Jak donoszą
ze sier oficjalnych ambasador R. P.
w Rzymie min. Skrzyński interwe-
niował w Watykanie u Ojca św. w

RYGA 24.6. Z Kowna donoszą,
że losy, organizacji polskich w Lit-

wie w dalszym ciągu pozostają w za

wieszeniu. Według ostatnich danych
oficjalnych, z ogólnej listy 755 towa-

rzystw zarejestrowano już, zgodnie z

nową ustawą © stowarzyszeniach

675, w tym poza litewskimi, wszyst

kie organizacje rosyjskie, łotewskie, 
go w podziemiach Katedry, a przez|

Dalej pisze J. E. ks. Arcybiskup;

| Trudności i przeszkody ustawowe
muszą być pokonane i usunięte.

Żądamy sesji nadzwyczajnej izb
|ustawodawczych w celu uregulowa-
|mia tej sprawy.

w Warszawie
(Telefonem od własnego korespondenta).

|ściołowi i domagano się wysłania

|J. E. ks. Arcybiskupa Metropolity
krakowskiego do Berezy.

Manifestanci wybili szyby w re-

dakcji „Przeglądu Katolickiego”

przy ul. Krakowskie Przedmieście.

List J. E. ks. Arcybiskupa Sapiehy
(Teleionem od wiasnego korespondenia).

Zmarłego przybywały rzesze ludzi
obcych naszej wierze, i nawet nie-

|raz zalkłócały spokój w porze nabo-

żeństwa”,
Motywy te przedstawiłem Komi-

tetowi, a także P. Prezydentowi,

Najwyższemu /Włodarzowi Rzeczy-

pospolitej,

Motywy te Komitet pominął mil-
czeniem.

Wobec tego nie pozostawało mi

nic inriego jak zawiadomić Komitet

Uczczenia Pamięci Marsz, Piłsud-

skiego о terminie przeniesienia

zwłok i prosić o przysłanie przed-

stawiciela",

Tak też się stalo! — głosi dalej
list. Zwłoki przeniesiono. Krypta
pod „Wieżą Srebrnych Dzwonów”

została poświęcona, a przeniesienia

dokonano z należytą starannością i
szacunikiem.

List J. E. ks. Arcybiskupa Me-
tropolity krakowskiego kończy się
słowami: „To co uczyniłem — zro-

biłem w poczuciu obowiązku Bisku-

pa odpowiedzialnego za należyte

zachowanie świętości katedry i za

zabezpieczenie zwłok tych Wielkich

w Narodzie, którzy w katedrze spo-
czywają,

Uważałem to za stosowne podać

do wiadomości publicznej, gdyż de-

cyzję moją i jej motywy zbyt о-

wolnie tłumaczono”. ё

Następuje data i podpis ks. Me-
"tropolity. Sapiehy.
 

Interwencja w Watykanie
(Tełetonem od własnego korespondenta).

' sprawie decyzji J. E, ks. Arcybisku-

pa Metropolity krakowskiego Sa-
piehy.

 

Losy organizacyj polskich na Litwie
Z 15-tu nie zarejestrowano żadnej

niemieckie i 9 proc. żydowskich, je-
dynie ze zgłoszonych 15 towarzystw
polskich ani jedno nie zostało zare-
jestrowane. Widać w tym wyraźną
teniiencję władz litewskich, które
jak oczekują, na mocy nawej ustawy
skreślą z dniem 1 sierpnia stowarzy
szenia polskie na Litwie.

md



Czolg wsojk narodowych wježdža w granice m. Bilbao. Fotogralia prze-
słana drogą radiową.

  
Jak donosi „ABC“ w łonie OZ.

N. dokonują się poważne przemiany
których wyrazem jest m. in. ustąpie-
nie plk. Rudnickiego ze stanowiska
szefa propagandy oraz jego z-cy red.
Drzewieckiego. Płk. Rudnicki ma za
chować stanowisko prezesa rady
propagandowej Ozonu. Natomiast
ustąpić ma ze stanowiska red. nacz.
„Polski Zbrojnej”.

Następcą red. Drzewieckiego, zo
stał p. Tadeusz Żenczykowski, zna-
ny jako działacz Zw. Polskiej Mło-
dzieży Demokratycznej. Po ukończe
niu studiów pracował w sądowni-
ctwie, a następnie był referentem w
wydziale personelnym Min. Spraw.
i prawą ręką osławionego p. Dlo- 
|= szefa tego wydziału, Po nie-
sławnej dymisji swego szefa, p. Żen

 

CEHHGOBZY LECZCEE SBĘ W BMKBRA.SUS Silniejsza i skuteczniejsza

w działaniu, niż podobne środki zagraniczne, jest nasza SÓL MORSZYŃSKA lub GORZKA

WODA MORSZYNSKA. Stosuje się w niedomaganiach żołądka, przy zaparciu stolca i cier<
pieniach wątroby. ządać w aptekach i składach aptecznych.

czylkowski został przeniesiony jako
podprokurator do Zamościa, zrezy-
$nował jednak ze służby i znalazł
schronienie w W.LN.O. pod krzydła
„mi pplik. Leona Koca.
| Ustąpienie płk, Rudnickiego ko-
mentowane jest jako osłabienie wpły
wów: p. Miedzińskiego. Był on ucze-
stnikiem słynnych konwentykli w Ju
racie w lecie ub. roku, którym pa-
tronował Mojżesz Lewin i Karol Li
liendelf - Krzewski. Stąd możnaby
wnioskować. że był bliski grupy „Za
czynu” i klubiu Endelmana.

Częste przesunięcia personalne
dowodzą, że linia polityczna Ozonu
nie jest jeszcze  wykrystalizowana,

Oficjalna odznaka obozu p, Koca
składać się biędzie z opaski biało -
czerwonej, noszonej na lewym ra-  

Zmiany w Ozonie
Mir. Galinat gra tu pierwsze skrzypce

Nad ustaleniem jej pracuje Biuro
Planów OZN (nie mieszać z BOA),
pod kierownictwem  wicemin, Pia-
seckiego. Pierwsze skrzypce gra tu
b. min. Floyar - Rajchman i mjr. Ga-
linat z Wilna. Znalazł tu także przy
tułek niefortunny kierownik BOA p.
Zdzisław Grabsiki. Biuro Planów za-
trudnia b. liczny personel (coś do
100 osób).

Nawiasem musimy dodać, że
mjr. Galinat był znany w Wilnie,
jako pierwszy komendant „Legionu
Młodych” i bohater słynnego pro-
cesu o napad na Ognisko Akademi-
ckie w r. 1930. 

Opaski ozonowskie
mieniu, W! środku opaski w kole u-
łożone są litery О.7.№, drukowane
czarną farbą.

„ „Zamknięcie sesji parlamentarnej
WIARSZAWA 24,6. Zarządzeniem| wręczył w dniu dzisiej ĮU jszym marsza

z dnia 24 bm. Pan Prezydent Rzeczy|kom Senatu i Sejmu dyrektor biura
pospolitej zamknął sesje nadzwyczaj| prawnego w prezydium rady mini-
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BEŻ wi 1, , Czerwoni
LONDYN 24,6. Cała prasa angiel

ska wyraża uczucie chwilowej ulgi,
że Niemcy powstrzymały się narazie
od gwałtownej akcji, ale jednocześ-
nie dzienniki dają wyraz swemu za-
niepokojeniu co do najbliższej przy-
szłości, Zwłaszcza wiadomość, že 15
jednostek bojowych floby  niemiec-
kiej skoncentrowanych ma być w
danej chwili na morzu Śródziemnym
i że nietylko Niemcy nie zamierzają
wycofywać tej floty z wód hiszpań-
skich, lecz odwrotnie skierowały
tam pancernik flagowy admiralicji
niemieckiej „Admiral Graf Spee”.
Wiywołuje | to wątpliwości co do
szczerości pokojowych intencyj Nie
miec wobec Hiszpanii.  -Wyražana
jest obawa, że Niemcy i Włochy: wy
coławszy się ze wspólnej kontroli
morskiej, podejmą kontrolę na włas
ną rękę, co równałoby się blokadzie
Walencji i Barcelony. „Times“,
stwierdzając, że wczorajsza: decyzja
Niemiec i Włoch unicestwiła porozu
mienie konsultacyjne czterech mo-
carstw oświadcza: ,,Z Londynu, Pa-
ryża i z innych stolic najbliższe wy-
darzenia i posunięcia w zachodniej
części morza Śródziemnego, obser-
wowane biędą z największą czujnoś-
cią. Gdyby floty niemiecka i włoska

Im
  

jak na to wskazywały pewne wiado-|
mości wczoraj wieczorem, otrzyma-
ły od swoich rządów polecenia wy-
komywania wobec czerwonej żeglu-|
gi, udającej się do czeńwonych por-.
tów niezależnej kontroli, wolnej od
wszelikich postanowień międzynaro-'
dowych, to tego rodzaju system rów
nałby się blokadzie. W tych warun-
kach powstałaby nowa i bardziej je-
szcze poważna sytuacja: w której
nieinterwencja stałaby się zupełną
fikcją”,

DRUGI PANCERNIK NIEMIECKI
WYSŁANY NA WODY HISZPAŃ-

SKIE
BERLIN 24.6. Wiczoraj wieczo-

rem doniesiono urzędowo o wysła-
miu na wody hiszpańskie .drugiego
pancernika niemieckiego „Graf
Spee', celem „ochrony interesów
niemieckich”.

 

iagliz powodu stanowiska tienieriWłoch
zarządzili ewakuację Santander

Wspomnieć należy, iż początko-
wo znajdował się na wodach  hisz-
pańskich tylko jeden pancernik nie-
miecki „Deutschland“, który po
zbombardowaniu przez samoloty rzą
dowe został zluzowany przez pan-
cernik „Aldmiral Scheer'. Obecny
wyjazd „Grała Spee' podwyższy
stan pancerników niemieckich na
Morzu Śródziemnym do dwóch. Nie-
zależnie od tego, jak informują ze
strony miarodajnej, znajdują się na
wodach hiszpańskich następujące o-
kręty wojenne: 4 krążowniki—,„Nu-
ernberg“, „Karlsruhe“, „Koeln“,
„Leipzig“, 9 Ikontrtorpedowcėw, 4
łodzie podwodne po 500 ton każda,
wreszcie szereg statków rybackich,
wyekwipowanych wojskowo w ce-
lach kontroli.

 

Y Z KOGUTKIEM
MaN Ma
poznokciem Przepia eżycia 00 opakowania

KAPITULACJA SANTANDER
POSTANOWIONA

PARYŻ. 24.6. Havas donosi z
Vitoria (po Stronie. powstańców):
Z powodu ulewy działania wojenne
na południowym odcinku frontu ba-
skijskiego zostały wstrzymane. Ba-
skowie poddają się w bardzo wiel-
kiej ilości. Jak donoszą, kapitulacja
Santander została  postanowiona.
Walencja i Barcelona zostały o tej
decyzji powiadomione, lecz nie są w
stanie udzielić Baskom- żadnej po-
mocy nawet w sensie podjęcia dzia-
łań zaczepnych na innych frontach.

co odciąśnęło by siły powstańcze z
północy.

Demoralizacja oddziałów baskij-
skich jest całkowita. Potwierdzają
to również depesze radiowe wysy-
łane z Santander do Walencji i prze-
jęte przez powstańców. Wiele od-
działów baskijskich prowadzi roko-
wania z powstańcami celem podda-
nia się. Część wojsk baskijskich ka-
tegorycznie odmówiła połączenia się
z wojskami austuryjskimi,

Stalin i jego matka
Nidawno zmarła matka Stalina.

Pod koniec swego życia zbliżyła się
znowu do ikościota prawosławnego a
podczas tegorocznych świąt  Wiel-
kiej Nocy brała udział w nabożeń-
stwie 'w miejscu swego zamieszkania
Tyflisie. Stalin z powodu tego napi-
sał do miejscowej grupy Związku
Bezbożników, tłumacząc się, że nie.
ma z matką nic wspólnego, a obec-
nie zupełnie z nią zrywa. Później
jednak wystąpił z oskarżeniem pod:
adresem miejscowego Związku Bez-
bożników. Jeśli bowiem zdarzają się
tam takie wypadki, widocznie szko-
ła bezbożnicza nie ma tego wpływu,
jaki mieć powinna, a kierownicy

ki, W, testamencie matka Stalina za
strzegła sobie pogrzeb kościelny 1
przekazanie swego majątku w wyso
kości 9000 rubli na rzecz gminy koś-
cielnej, Stalin telegraticznie kazał
wgstrzymać wykonanie testamentu a
duchownych i członków gminy, koś-
cielnej kazał aresztować pod zarzu-
tem: wymuszania. pieniędzy, W. taki
więc sposób dyktator Rosji Sowiec-
kiej obszedł się ze swą matką oraz
z jej ostatnią woląj

 

ZARZ >| a8RBCSE Щ
Kronika telegraficzna
— W Bukareszcie w czasie uroczyste-

go posiedzenie akademii rumuńskiej odbyło
się nadanie Panu Prezydentowi R. P. prof.

ka honorowego akademii. |
— We Władywostoku zamknięto cer-

kiew Petropawłowską, najstarszą i ostatnią
cerkiew w mieście. W cerkwi tej jeszcze w

tym roku odprawiono nabożeństwo wielka-

nocne. :
— W Kierczu w jednej z iabryk aresz-

ko  trockistę.

przejawiła się w ten sposób, iż kazał o-

strzyc robotników iabryki, mieszkających

w barakach, oświadczając, że ci, którzy nie

pozwolą się ostrzyc, zostaną oskarżeni o

trockizm i oddani pod sąd.

— W Palestynie napady na żydów
trwają nieustannie. Wczoraj na drodze

erabowie napadli na samochód żydowski. Wszyscy pasażerowie i kierowca odnieśli
| reny uderzeniami kamieni, pałek i t d.

| — Wczoraj odbyło się pod przewod-
nictwem Chantemps pierwsze posiedzenie

francuskiej rady ministrów. W poniedziałek
| nowy premier przedstawi ministrom wy-

! tyczne. :

i — Włoski dziennik urzędowy ogłasza

Związku zaniedbują swoje obowiąz-

dr. Ignacemu Mościckiemu godności człon-|

towano zastępcę dyrektora Prochorowa ja-;

Działalność trockistowska|

ne Sejmu i Senatu.
Zarządzenie o zamknięciu sesyj

KRAKÓW. 24.6, Dziś w dalszym
ciągu procesu inż. Doboszyńskiego,
adw. Kuśnierz zeznał, że
Drobner na jednym z posiedzeń ra-
dy miejskiej w czasie dyskusji nad
sprawami oświatowymi miał się wy-

EA A= 1
BRUKSELA 24,6. Wczoraj w po-

łudniu odbyła się w Brukseli wielka
manifestacja b. ikkombatantów belgij
skich, protestujących przeciwiko o-
statnio uchwalonej przez parlament
amnestii dla zdrajców. Manifestacja
zorganizowana, była w formie mar-
szu na Brukselę. Od pierwszej chwi
li demonstracja przybrała groźne roz
miary. Do stolicy napłynęły tysiącz
ne rzesze b. kombatantów z transpa
rentami, głoszącymi „Belgia z Bel-
gami', „precz ze zdrajcami”, „zmar-
li powstańcie', Pochód kombatan-
tów spotkał się z żywym przyjęciem
tłumów, przechodniów, które witały
pochód okrzykami: „niech żyją kom

„Wielka manifestacj
w Belgii

sirów W. Paczóski,

żyd, komunistycznyradny, Drobner |
spaliłby kościoły katolickie

; razić, iż spaliłby „budy t zn. koś-
jcioły katolickie. Świadek potwier-

radny| dza, iż istotnie Drobner tak powie-
dział.

Po przerwie Trybunał ogłosił
pytania ławy sędziów przysięgłych.

a b. kombatantów

niły dostępu do dzielnicy parlamen-
tu i do pałacu królewskiego, Jedna-
kowóż kombatanci zdołali przerwać
kordon w (paru miejscach, w któ-
rych doszło do poważniejszych starć.
Żandarmeria szarżowała płazując de
monstrantów. Mimo to część pocho-
du przedostała się przed pałac kró-
lewski i wyłoniła z pośród siebie de
legację, którą król przyjął w pałacu.
Delegacja domagała się rozwiązania
parlamentu i dymisjonowania rządu.
Delegacja powróciła do głównej czę
ści pochodu.

rozpraszaniu demonstracji
współdziałała straż ogniowa z sikaw
kami. W czasie starć kilka osób cy- batanci*. Żandarmeria i policja bro-

Dziś rozpoczyna się w Sądzie
Okręgowym sensacyjny proces
dwuch przywódców prorządowego
Związku Związków Zawodowych.

Na ławie oskarżonych zasiądą
„towarzysze Jerzy Szurig i Zygmunt
| Ziółek, oskarżeni z art. 154 $ 2 к. К.
w związku z art. 93 8 2 k. k.

Na ten raz nie chodzi zatem o
jakieś porachunki pomiędzy cisną-
„cymi się do żłobu komendantami
,rozmaitych „sektorów' frontu sana-
cyjnego, lecz. o robotę wyraźnie wy-

+ wrotową.

| Przestępstwa dopuścili się towa-
|rzysze Szurig i Ziółek występując na
' zgromadzeniu, zwiołanem przez radę
„okręgową ZZZ w dn. 10 stycznia
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wilnych i żandarmów odniosło rany.

Proces wywrotowców z Z.Ż.Z.
r. b., na ktėrem nawotywali do bez-
wzglednej waliki z ustrojem kapita-
listycznym i do pochwycenia władzy
przez robotników wszelkiemi możli-
wemi środkami.

Jeszcze  szczerzej przemawiał
tow. Ziółek następnego dnia w Li-
dzie, gdzie już bez obsłonek mówił
o akcji belzpośredniej i gloryfikował
ustrój sowiecki.

Rozprawa dzisiejsza wzbudziła
zrozumiałe zainteresowanie.
W. skład kompletu sądzącego

wichodzą sędziowie " Hryniewicz
(przewodniczący), Zaniewski i Ja-
nowicz. Oskarża prok. Wolski.

Bronić oskarżonych będzie adw.
Berenson z Warszawy.

 

 

  Idelret w myśl którego Włosi zawierający

Ž | związki małżeńskie z obywatelkami wschod

Fragment z dymisji premiera irancuskiego Bluma, Odczytywanie decyzji niej Afryki włoskiet, karani będą więzie-

o rezygnacji. "niem od roku. dó 5 lat,

й O —B
Ucieczka strajkujących robotników w Monroe (Stany Zjedn.) przed ata-

kiem gazowym policji. :  
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„Pauza”
Nowy rząd we Francji został utwo-

rzony.

i.emier Kamil Chautemps w prze-

mówieniu do prasy oświadczył, że no-

wy gabinet jest rządem „Zjedrocze-

nia ludowego” będącegu wyrazem tej

seznej, co poprzednio większości

ntu Ludowego”.

„od względem politycznym zaszły

przeio snuany bardzo nieznaczne.

5 zarlarientarnym zwyczajem

i. ia zakręcono „karuzelę mini-

s -ia'ną” i dotychczasowi ministro-

wie poprzesiadali się ta inne fotele.

  

1 1wet zmiana na stanowisku premiera |

nie jest równoznaczna z poważniejszą

zmianą dotychczasowego kursu poli-

tycznego.

Wprawdzie na miejsce socjalisty

Bluma przyszedł prawicowy radykał

Chautemps, „dał on jednak dowody

—jak się wyraził Leon Blum —naj-

dalej idącej lojalności nie tylko wo -

bec „Frontu Ludowego”, ale również

wobec partii socjalistycznej, której

udzielał poparcia bez zastrzeżeń.

lstotniejsza zmiana polega na czym

innym. Nowy gabinet oznacza przeję”

cie kierownictwa polityki gospodar-

czej przez radykałów.

Wyraziło się to przede wszystkim

w odebraniu kierownictwa min. skar-

bu socjalistom i objęcia tej teki przez

ambasadora Bonnet'a, należącego do

prawego skrzydła radykałów.

Zmiana ta jest zresztą w zgodzie z

okolicznościami i powodami przesile-

nia, które, jak wiadomo, wybuchło w

związku z żądaniem pełnomocnictw

finansowych przez gabinet Bluma.

Premier Chautemps — jak dono-

szą — jest zwolennikiem „pauzy”, to

znaczy zaprzestania dalszych ekspe-

rymentów socjalistycznych w ustawo-

dawstwie społecznym i podatkowym,

oraz podniesienia dyscypliny i wydaj-

ności pracy, co pozwoliło by wyrów-

nać duży niedobór w produkcji, spo -

wodowany reformami Leona Bluma.

Stanowisko to wynika nie tylko z

obiektywnej oceny rosnących trudno-

ści gospodarczych, ale i z tego powo”

du, że stronnictwo radykalne, którego

kariera polityczna w dużym stopniu
związana jest z losami franka, czuje

pewien niepokój w masach stanowią-

cych jego podstawę wyborczą, wywo-

łany rosnącymi skutkami ostatnich
„reform“. ||

Okoliczność ta zmusza radykałów

do hamowania swoich sprzymierzeń-

ców z „Frontu Ludowego” w ich gor-

liwości reformatorskiej.

Że tak jest, świadczy o tym chociaż

by stanowisko organizacji socjali-

stycznej departamentu Sekwany, któ-
ra będąc niechętna gabinetowi Chau-

temps'a i domagając się jeszcze ści-

ślejszej współpracy z komunistami,

wyraziła obawę, że nowy rząd będzie

oznaczał „uwiecznienie pauzy” i pow-

strzymanie wszelkich dalszych re-

form społecznych.

Sądzimy, że obawy te są przesadne. |.
Radykałom zbyt zależy na istnieniu

„Frontu Ludowego", żeby byli zdolni

do kategorycznego sprzeciwu przeciw

wszelkim dalszym pomysłom socjali-
stycznym. Poprostu rozumieją oni, że
„pauza“ jest koniecznością życiową.

Jest ona potrzebna przede wszystkim
dla uspokojenia opinii publicznej, któ-
ra zaczęła już zdawać sobie sprawę

do czego to wszystko prowadzi. Jest
ona potrzebna kierowniczym kołom

socjalistycznym, obawiającym się zbyt

pospiesznej kompromitacji swego pro-

gramu społeczno - gospodarczego i

swoich haseł. |,

Jest wreszcie potrzebna komuni-
Stom, którzy pragną w cieniu „Frontu

Ludowego" rosnąć dalej w siłyi rozu-

mieją, że śdyby „pauza” nie nastąpi-

ła, Front ten został by poważnie za-
śrożony. Dzięki temu wszystkiemu do-
szło do „zjednoczenia ludowego",

które jest wyrazem nowego kompro-

misu marksistów z radykałami, mają-

cego na celu — kosztem pomniejsze-

nia gorliwości socjalistycznej — utrzy

manie „Frontu Ludowego” zarówno w

parlamencie jak i w opinii kraju, — —
 

NASZE POJĘCIA O HISZPANII
Gdy wybuchła w Hiszpanii wojna

domowa, cała Polska (oczywiście, z
wyjątkiem socjalistów i wszelkiego
rodzaju radykałów, oraz Żydów) in-
stynktownie stanęła sympatiami po
stronie powstania. Przypomnijmyso*
bie,. zjak gorącą życzliwością odno”
szono się w Polsce w pierwszych ty”
godniach do akcji powstańczej, zjak
zapartym oddechem śledzono postę-
py ofensywy, mającej przynieść od-
siecz Alkazarowi, z jakim wzrusze:
niem słuchano wieści o rozstrzelaniu
syna pułkownika Moscardo, albo o
podłożeniu miny pod Alkazar! Idąc
za głosem instynktu, odruchowo opo"
wiadaliśmy się wówczas wszyscy PO
stronie powstania, bez zastrzeżeń ży”
cząc mu zwycięstwa. !

Dzisiaj — od wybuchu powstania
upłynęło już 11 miesięcy. Aniśmysię
spostrzegli, gdy powoli, nieznacznie,
ewolucyjnie w nastrojach naszego spo
łeczeństwa wobec Hiszpanii nastąpił
zwrot. Jeżeli nawet sympatje ogółu
nie przerzuciły się wyraźnie na stro”
nę „czerwonych”, to w każdym ra-
zie bardzo wobec strony narodowej
ochłodły. Przeciętny Warszawiak,
przeciętny Polak operuje dziś w od-
niesieniu do Hiszpanii szeregiem ste-
reotypowych, urobionych w ciągu о-
wych jedenastu miesięcy w kuźniach
czerwonej propaśandy i bezmyślnie
powtarzanych pojęć i poglądów, któ:
re wszystkie, przy zewnętrznych po”
zorach bezstronności, kryją w sobie
ukryte żądło pro-walenckiej tenden-
cii. Jeśli porównać nastroje i uczu-
cia naszego społeczeństwa, a nawet
tych samych osób, wobec Hiszpanii
dziś a temu dziewięć, czy dziesięć
miesięcy — okaże się różnica czasem
poprostu biegunowa.
Czemu to przypisać?
Poprostu temu — że przez 11 mie-

sięcy byliśmywraz z całym światem,
pod nieustannym, huraganowym ob-
strzałem propagandowym wszystkich
tvch potęg, które życzą zwycięstwa
Hiszpanii „„czerwonej”, albo conaj-
mniej, nie życzą zwycjęstwa Hisz-
panii „narodowej” (np. pragnąc tam
widzieć jakiś kompromis). Potęgi te
—to przede wszystkim międzynaro”  

dowe siły komunizmu, masonerii iży- | w sposób tendencyjny, na niekorzyść
dostwa. To pozatem niektóre
stwa (np. Wielka Brytania).

Wszystkie te siły rozporządzają
polęžnymi środkami propagandy, о-
raz są w dziedzinie propagandy  ist-
nymi mistrzami. Oddawna przecie
wiadomo, że*propaganda w polityce
(tak jak reklama w handlu), to jest
specjalność żydowska. Nikt w sztuce
propagandy nie dorówna Żydom, za-
równo pod względem zręczności i
sprytu w urabianiu i rozpowszechnia
niu wiadomości i nastrojów, jak pod
względem stosunków w prasie, agen-
cjach telegraficznych, różnych orga-

L.nizacjach, mających wplyw na opinię
publiczną i t. d.! To tež trudno się
dziwić, że propaganda w skali świa-
towej, której gorliwie, z całym zapa
łem, z całą namiętnością służą Ży-
dzi, masoni, komuniści, socjaliści itd.
przynosi stopniowo wyniki, *
Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę i

inne okoliczności, Wielki wplvw na
nastroje i poglądy mają nie tylko ar-
gumenty, ale i suche fakty, O'óż
wiadomości o faktach dochodzą do
nas z reguły w wersji, kryjącej w so-
bie dyskretną tendencyjność na rzecz
obozu „czerwonych”, Polskie agencje
telegraficzne z reguły nie* czerpią
wiadomości z Hiszpanii z pierwszej
ręki, ale biorą je od agencyj francus-
kich (Havas) i angielskich (Reuter).
A zarówno Havas (dzisiaj, w epoce
Bluma), jak Reuter (ze względu na
antywłoskie, a tym samym i nieprzy*
jazne wobec gen. Franco, sojusznika
Włoch, stanowisko Wielkiej Bry-
tanii), zabarwiają swoje wiadomości
KITTMAISTAS
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° „Тейатек Miodei Polski“
O nowej organizacji ozonowej

„Związek Młodej Polski”, o jej
pierwszym wystąpieniu pisze „Polo-
nia", Cóż było w deklaracjach płk.
Koca i p. Rutkowskiego (współpra-
cownika „MałegoDziennika”):

„Powołanie się na deklarację płk.
Koca, emigracja Żydów, „sprawiedli-
wość społeczna”, „dokonanie przeło-
mu narodowego”, „jednolity kościec”,
chrześcijaństwo i — organizacja hie-
rarchiczna, To wszystko. Jest rzeczą
charakterystyczną, że obydwaj mów-
cy powoływali się na wolę marszałka
Śmigłego - Rydza.
Rachuby, że tego rodzaju ogólniki,

kryjące za sobą brak istotnej treści,
mogą przyciągnąć młode pokolenie, a
szczególnie dzisiejsze młode pokole-
nie polskie, do nowej organizacji są
złudzeniem. Organizatorzy Związku
Młodej Polski przekonają się o tym w
bardzo krótkim czasie.
Kto się zwraca do młodzieży? Płk.

Koc, p. Rutkowski? I z czym? Czy
to wystarcza, ażeby młodzież, wrąca
żądzą czynu i pełna zrozumiałego bun-
tu w stosunku do dzisiejszej rzeczywi-
stości, ta młodzież, której aktywność  

hamowano znanymi środkami, a któ-
rą p. Koc wzywa do.. „porzucenia
bierności', zaczęła tłumnie napływać
do takiej organizacji „opartej na za-
sadzie hierarchii i biernie oczekiwać
następnego niewiadomego  „zarzą-

dzam“ szefa związku?”

Widocznie dozwolona jest tylko taka
aktywność młodzieży, która pomaga
do utrzymania obecnego reżimu. Ale
właśnie tej aktywności młodzież
przejawiać nie chce.

Znajdujemy w deklaracji p. Rut-
kowskiego ustęp, który budzi dziw-
ne refleksje:

„Trzeba nauczyć inteligencję kon-
sekwencji i siły charakteru w wyzna-
waniu ideałów”.

I takie słowa padają z ust przed-
stawiciela obozu, do którego należą
przecież niedawni chwalcy Berezy i
zwolennicy rugów urzędniczych i tę-
pienia, wygładzania przeciwników
politycznych! Kogóż to będzie Ozon

pana siły charakteru w wyzna-
waniu ideałów"? Opozycję, która nie
sprzedaje się za koryto i nie ugina |.
się przed represjami?
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Temu glėwnemu celowi dal wyraz

Leon Blum, kiedy oświadczył na po-
siedzeniu socjalistycznych władz par-
tyjnych, że „naczelnym zagadnieniem

ność wejścia do gabinetu Chau-

temps'a”. `

Francja przeto dalej idzie, niestety,

torami „Frontu Ludowego'”, zmienia-

chwiliobecnejjest utrzymanie Frontu| jąc jedynie dotychczasowe tempo na

Ludowego, co pociąga za sobą koniecz| wolniejsze — metodą pauzowania.

 

 

pań- | Hiszpanii Narodowej.

Również i nieagencyjne (prywat-
ne) depesze zamożniejszych polskich
pism, mających własnych korespon-
dentów  telegraficznych zagranicą,
są z reguły tendencyjne na rzecz
„czerwonych”, Ci korespondenci —
to w większości Żydzi, a wiadomości
o Hiszpanii nadsyłają nam przeważ-
nie z usposobionego wobec Salaman-
ki nieprzyjaźnie Paryża. Znana jest
rola paryskiego korespondenta je-
dnego z polskich umiarkowanych
dzienników, Żyda, nadsyłającego ró-
żne wiadomości o Hiszpanii i nie tyl-
ko o Hiszpanii, które nie tylko nie
są umiarkowane „ale niekiedy ukła-
dają się wręcz równolegle z komu-
nistyczną propagandą. Depesze tego
korespondenta, wycięte nożyczkami
i zaopatrzone w soczyste tytuły, u-
kazują się następnie, jako sfingowa-
ne „własne teleśramy' w pismach
uboższych, a goniących za sensacją
i sieją nieraz istne paniki w naszym
społeczeństwie (przykład: słynne
„wylądowanie” nieistniejących wojsk
niemieckich w Marokku).

Pozatem, nie bez znaczenia jest-
težiten fakt, że Madryt, stolica
Hiszpanii, jest w ręku czerwonych,
a tymczasową siedzibą rządu Hiszpa
nii narodowej jest małe, prowincjo-
nalne, pozbawione dobrych środków
łączności w zachodniej części kraju
położone miasteczko Salamanca,
Jak mi mówiono, każdy fakt, dzieją-
cy się w Hiszpanii, staje się w Pary-
żu o parę godzin wcześniej znany.
dzięki depeszom z Hiszpanii ,„czerwo
nej”, niż z Hiszpanii narodowej.
Dzięki temu, idzie o tym fakcie w
Świat wiadomość w oświetleniu
„czerwonym”, którą trudno potem
przez wiadomość ze źródeł narodo-
wych skutecznie sprostować,

Zresztą trzeba przyznać, że hisz-
pański obóz narodowy nie jest nad-
zwyczajnym mistrzem propagandy.
Propaganda narodowo - hiszpańska
jest staroświecka, mało sprawna i

| (co jest zresztą jej zaletą) powścią-
gliwa i unikająca natarczywości,

| krzykliwości i kłamstw. To też o ile
na polach walk narodowcy biją czer-
wonych, o tyle na terenie propagan-
dy zagranicznej Hiszpania narodowa
jest bita przez czerwoną.

Kropla drąży skałę. Wadomości,
informacje i opinie, słale orientują-
ce czytelnika w jednym kierunku,
stopniowo osiągają skutek, utwier-
dzając w przekonaniu o ich słusz-
ności tych, którzy od początku z
tym kierunkiem sympatyzowali, prze
ciągając na tę stronę wahających się
i podcinając wiarę tych, którzy mieli
pośląd przeciwny.

To też nic dziwnego, že poslądy
ńaszego ogółu na wypadki w Hisz-
panii od dłuższego już czasu kształ-
tują się jednostronnie. Kształtują się
po prostu błędnie,

A jednak powinniśmy znać praw-
dę. Nawet wydarzenia w tak odle-
głym kraju mają wpływ na nasze
własne sprawy. Błędnie oceniając to,
co się dzieje tam, mimowoli wypa-
czamy również właściwą ocenę spraw
naszych.

Jędrzej Giertych

Niepokoje w Palestynie
JEROZOLIMA (PAT). Nastrój w

Palestynie jest znowu bardzo pod-
niecony., Wśród Arabów tczekują,
że władze mandatowe zastosują sze-
reg ostrych środków w przypuszcze-
niu, że w kraju istnieje tajna organiza
cja terorystyczna, skierowana prze -
ciwko wyższym urzędnikom angiel-
skim. Mówią nawet o możliwości
znacznego skrępowania wielkiego
muftiego, którego działalność coraz
bardziej niepokoi i drażni władze.

—0 ;ч |

Proces hitlerowców
w Wiedniu

WIEDEŃ (PAT). Wiedeńskie biu-
ro korespondencyjne donosi,że przed
sądem przysięgłych w Wiedniu od-
był się proces przeciwko narodowym
socjalistom: inż, Fritzowi Woitsche,
pomocnikowi cukierniczemu Anto-
nemu Haslingerowi i studentowi Ma-
ksowi Kollerowi, którzy we wrześciu
ub. roku wysadzili w powietrze
część torów na dworcach wiedeń-
skich. Trybunał uznał winę wszyst-
kich oskarżonych i skazał inż.
Woitsche na 12 lat ciężkiego więzie-
nia, Kollera — na 5 lat i Haslingera
— ma 1 rok, ;> ad

 

 

PRZEGLĄD PRASY
O SPECJALNE PRAWA

DLA ŻYDÓW ||
Coraz liczniejsze są głosy w pra

sie, żądające unormowania sytuacji
prawnej Żydów za pomocą specjal «
nego ustawodawstwa. Cytowaliśm
wczoraj głos _ „Echa Kaliskiego"
Dzisiaj w „DziennikuBydgoskim
znajdujemy oświadczenie w tym sa
mym duchu:

„Jeśli nie chcemy, by sprawę
dowską wzięła w ręce wzburzona
ca, musi się nią zająć państwo, !gi
tego najwyžszy juž czas, aby 1 w Polė

+ sce przeprowadzona została ustawań
wo akcja przeciwżydowska, Usta
muszą odebrać Żydom prawa obywa
telskie, prawo nabywania ziemi i niea
ruchomości, prawo wykonywania nie+
których funkcyj społecznych i pata
stwowych Wszystko to dyktuje zresz4.
tą wzgląd ra obronność państwa. Przę.
cież obronność nie. może się kiwać
na żywiole obcym i wrogim, któregą
nieuawiść do wszystkiego, co polskie,
została ostatnio jeszcze raz udowoa
duiona przed sądami!”

Coraz szersze koła społeczeńst
rozumieją dziś potrzebę specjalny.
„ustaw żydowskich”.

PO KONGRESIE MŁODEJ WSI

Niedzielny festyn Młodej Wsi wy*
wołał liczne komentarze w prasie. O,
deklaracji jej prezesa, p. Gierata,
tak niespodziewanie umiarkowanej 4
nawet lekko antysemickiej, wyraża
się lewicowo - sanacyjny „Kurier Po«
wszechny” (Wilno), że

„znając dobrze działalność w ośrod4
kach ruchu młodowiejskiego na na +
szym terenie, nie wydaje się nam, iź
dekleracją ta zgłoszona ustami prezee
sa Centralnego Związku Młodej Wsi;

ierata, w całości odwierciedl4
ideowe oblicze zrzeszonej młodzieży”,

Stylizacja tego zdania jest wadli-
wa. Ale sens wyraźny. Redaktor
„Kur, Powsz.“, p. Święcicki, daje do
zrozumienia, że nastroje „Młodej
Wsi” idą dalej na lewo, niż deklara*
cja oficjalna jej kierownika.

OBRAZKI Z KONGRESU

Korespondentka „Slowa“ opowia«
da, że słyszała na kongresie Młodej
Wsi taką rozmowę dwóch chło «
pów:

u—= No jakże się panu tu w Warsza-
wie podoba?
— Czy nie uczyli was, że na kon«

resię nie ma panów, że mówi się ko*
lego?
A dalej:
— I cóż myślicie kolego, co z namł

tu chcą robić?
— A no cóż, bezrobocie zwalczać I
chłopa wykształcić.
— Na kogóż to chłopa

kształcić?
— Wiadomo, na bezrobotnego...
Z takim „miejskim” sarkazmem, z

taką ironią mówili dwaj chłopi w re-
gionalnych strojach”.

Wielką owację urządzono główne-
mu protektorowi Młodej Wsi, mini-
strowi rolnictwa Poniatowskiemu.

„Nabiegali się członkowie komitetu
organizacyjnego i straż porządkowa z

, zielonymi | opaskami, powtarzając
grupkom włościan: „A nie žalujcie
chłopcy gardła, jak p. minister przy-
jedzie”,

Wyślądało to nawet groteskowo.
ajpierw krzykliwy megalon  oznaj-

mił zbiórkę kierowników, a potem po
otrzymanej instrukcji sa się 0-
ni po całym polu, agitując chłopów za
ich „ukochanym ministrem.

Korespondentka widziała — jak
twierdzi — na kongresie „paniusie z
wymalowanymi karminowo ustami...
paru nauczycieli wiejskich w regio-
nalnych strojach... nawet „chłopa” w
sukmanie i z aparatem fotograficz-
nym Leica przepasanym przez ra“
mię”,

$  _ MIESZANINA HASEŁ

„Kurier Poznański” zwraca uwa*
śę na bigos politycznych haseł w „O-
zonie”, Widzimy tam

„antysemityzm dla młodzieży i Pol-
ski zachodniej, a odwrotne tendencje
w praktyce na innych terenach (por.
zjazd Związku Miast w Warszawie),—
antymasoństwo znowuż na zachodzie
Polski i dla młodzieży, podlegającej
wpływom nacjonalistycznym, a dla in-
nych sympatie i współdziałanie z ma-
sonizującą „Naprawą“ i masonizującą
w  wierzcholkach  swych  „Miodą

„ Wsią”, — ostatecznie dla wszystkich
emigrację Żydów, bo takie osólniko-
we postawienie sprawy żydowskiej ma
ło kosztuje i jeszcze mniej angażuje.
Natomiast ani słowa o ustroju pań-
stwa narodowego, boć „OZN” stoi na
gruncie ol lej konstytucji. |
Czy sternicy „OZN“ ludzą się na-
rawdę, że ideowe i politycznie wyro-

Biore młode pokolenie polskie w tej
mieszaninie się nie orientuje? EJ

Nie powinni się chyba łudzić. Ci,
którzy apelują dziś do młodzieży,
mają za sobą 11 lat pracy politycz-
nej. Są odpowiedzialni za obecny
stan państwa. Sądzić się ich więc bę-
dzie dzisiaj nie według słów, ale czv-
nów. Sądzić się ich będzie wediug
stosunku do całej rzeczywistości po-
majowej, © = ' = M

w ъ

chcą wy*
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- Starszy posterunkowy ma decydować ‹
o prawomyślności ks. ks. proboszczów?
Jedno ze starostw w centralnej|

Polsce rozesłaio niedawno „do |
nów komendantów posterunków PP.
pow. X. okólnik tej traści:

Starostwo powiatowe paosi Panów o za
komunikowanie, jaką opinją cieszą się na

powierzonym Panom terenie przełożeni u-

rzędów parafialnych (księża proboszczowie,

wikariusze, księża pastorzy, księża preiek-
ci, rabini, podrabini i t. d.) pod względem.

morainym i poiitycznym z uwzględnieniem|

przynaieżności partyjnej, oraz dzialalności|

i w jakim kierunku.

Spis imienny duchownych pp. komen-

danci posterunków P.P. otrzymają od pa-

nów burmistrzów — wójtów. Termin zano-

towano: 5. VI. 1937 r.
Za starostę powiatowego: (podpis)

kierownik ref, adm, praw.

Najwidoczniej powstaje nowa kar
toteka, specjalnie poświęcona ‚ 4и-
chowieństwu, przy czym opinję Oj
moralności i przekonaniach politycz
nych duszpasterzy mają wycawać

to ludzie wierzący i okólnik staro-'
stwa postawi ich w drażliwem po-
łożeniu, nie mówiąc już o tym. że
nie mają oni żadnych ikiwalitikacyj
na cenzorów.

Łrestrą, jak widzimy, że i w о-'
wym starostwie w reieracie admini-
Suracyjno - prawnym nie kwitnie
wieazia prawnicza, gdyż do liczby
„przełożonych  urzęaow' parafial-
nych” p. kierownik ге!етайц zalicza
uietyllko księży 'wikariuszów, ale
księzy prełektów.

Dowiacujemy się też o urzędach
parafialnych, kierowanych przetabi-|
nów podrabinów, Nie uważa również
p. kierownik za nietakt2
nia duchowieństwa katolickiego o0-|
bok i na równi z owymi rabinami i
podrabinami, którzy duchowień-|
suwem nie są. Wobec tego można z
przypuszczać, że dane w kartote-
kach „w przedmiocie" moralności i
przekonań politycznych  duszpaste-

Popis konserwatorium
muzycznego im. M. Karłowicza

Jak wszystkie popisy tego rodza
ju i ten także grzeszył przeładowa-
niem, niepomierną długością, Zacni
pedagodzy ożywieni szlachetną am-
bicją wykazania się rezultatami swej
pracy więcej zdaje się dbają o ilość
niż o jakość, a przedewszystkim nie

liczą się zupełnie z możliwościami
fizycznymi haczów. -

Bite cztery godziny muzyki w
wyłkonaniu uczniów to przecież tor.
tury dla ludzi obdarzonych wrażli-
wością ma muzykę!

Konserwatorium w tym roku nie
może zaimponować wybitnie uzdol-
nionymi uczniami, Nie wydaje mi się
aby naprzykład, którykolwiek z po-
pisujących się pianistów zapowiadał
zawodowego ikoncertującego wirtuo-
a.
Dyrektor Szpinalski pokazał tyl-

ko” jeciną uczenicę: ip. Podzelwe-
równmę, 'wykonawczynię I części

pp. komendanci posterunków policji| rzy będą utrzymane na poziomie o-|koncertu c-moll Beethovena. Uczeni

państwowej, najczęściej w praktyce
starsi posterunkowi. Przeważnie są

kólnika starostwa, — Cui bono?
(K. A. P.)

ca ta jednak grała z takim opano-
waniem utworu tak dokładnie i po-

 

Król karol rumuński
zabawi w Polsce 6 dni

Ustalony już został definitywnie
program pobytu króla Karola w Pol przyjmie detiladę ma autostradzie wego 57
sce, jak również szczegóły powita-
nia na granicy polsko-rumuńskiej, |

Wi drodze od Sniatynia do War-
szawy król Karol witany będzie
przez lokalne władze wojskowe!
komunalne itp. we Lwowie, Prze-|
myślu i Radomiu,

W. sobotę, dnia 26-$o czerwca o
godz. 16.30 król Karol w towarzy-
stwie Prezydenta Rzplitej i w asy-
ście szwadronów honorowych 1-g0
pułku szwoleżerów przejedzie z
dworca Głównego na Zamek, a na-/
stępnie do paiacu Łazienkowskiego.|
,W niedzielę o godz. 8 rano król

Karol uda się na rewię wcjsk na po-'
lu Mokotowskim i rewię lolniczą na

 

Okęciu, Wracając, o godz, 10-ej

Zwirki i Wigury, |
Po šniacaniu ma Ratuszu król

znanego Żołnierza. Następnie król
odwiedzi cerkiew prawosiawną na
Pradze. Wieczorem tegoż dnia od-
będzie się obiad, wydany przez mi-
nustra spraw zagranicznych, po о-
biedzie zaś bal.
W poniedziałek dnia 28 czerwca

król Karol ll i Wielki Wojewoda
Michał udadzą się specjalnym  po-
ciągiem do biedruska pod. Pozna-
niem, W podróży tej towarzyszyć
im będą: marszałek Śmigły-Rydz,
oraz minister Beck.

Tam oabędzie się uroczystość |

50-lecie kapłaństwa ks. Arcybiskupa Galla
W uroczystość Apostołów - św.

Piotra i Pawła: ania 29-bm. przypa-
da 50 letni jubileusz kapłaństwa ks.
arcybiskupa dr. St. Galla. Z ra-|
cji uroczystości międzynarodowego|
Kongresu ku czci Chrystusa Króla
w HKoznaniu obchód jubileuszu ks.|
arcybiskupa został przeniesiony na
poniedziatek, dnia 5 lipca rb. W,
dniu tym w: kościele katedramym

św. Jana odbędzie się o godz. 9 rm-!
no nabożeństwo, celebrowane przez
Księdza Arcybiskupa, po czym na-|
stąpi składanie życzeń, W! uznaniu:
zasiiug ks. arcybiskupa Galla. Ojciec
sw. nadesłał Mu pismo odręczne z,
życzeniami oraz zamianowal go Ar-!
cybiskupem-asystentem tronu pa-

pieskiego.

 

Szybkość 1.200 kim. na godzinę,
osiąga uiezwynły Owad

Miuzeum historio naturalnej przy
niwersytecie w Rochester w stanie,
nowojorskim doszło do posiadania o |
wadu,, który tywko (kilka razy w hi-;
storii dał się złapać przez człowie- |
ka, Owad tem jest jednym z cudów:
przyrody. Nazywa się w historii na,
turalnej „cephenemyia, jest podob-
ny do pszczoły, a długość jego wyno;
si zaledwie centymetr.

Lata on na bardzo wielkich wy-
sokościach, a w locie swym osiąga
nieprawdopodobną szyblkość tysiąca |
dwustu kilometrów na godzinę. Me-
chanizm jego skrzydeł przystosowa-
ny jest mietyllko do tak błyskawicz-
nej szybikości, ale także do niezmier
nie szybkiego zwiększania jej i zwal
niania. Skrzydła mogą wibrować z
szybkością, której nie wytrzymałby |

 

FERDYNAND RUSZCZYC.

Tablice
(Na wskrzeszenie Uniwersytetu wileński290

w roku 1919)
Są rękopisy — rzadkie, cenionej

bardzo — pergaminy, na których
przez liter szeregi przeświecają in-

ne, pożółkłe, nie od razu czytelne,

dawno spisane, pierwotne. I widzi
się jedno pismo wyraźne, bliższe, a

za niem drugie—dalekie. PALIMP-

SESTY.
 

*) Odczyt powyższy jest wyjąty £
książk pt. „LIŚĆ WAWRZYNU I PŁATEK

RÓŻY ś. p. FERDYNANDA RUSZCZY-

CA, mającej ukazać się w druku na jesie-

ni bieżącego roku. To pośmiertne dzieło

będzie zawierało wykłady, przemówienia i

artykuły zgasłego artysty, odnalezione w

jego archiwum domowem i stanowiące cen-

żaden przez człowieka wytworzony
materiał Z przyrząd.

Cephenemyi obawiają się szcze-
gólnie jelenie i sarny, w których
nozdrzach owad ten składa swoje jaj
ka, przy czym nie siada on na zwie
rzęciu, ale ciska te jajka z odległoś-
ci kilka metrów z prezycyjną dok-
ładnością w nozdrza zwierzęcia.

Protesor uniwersytetu w Roche-
ster, Richard Post, który ten fanta-
styczny opis owada podał przedsta-
wicielowi Associated Press, otrzy-
mał dwa okazy cephenomyi od zna-
nego brazylijskiego entomologa d-ra
Tomnsenda. Prof. Post jest zdania,
że budowa tego nadzwyczajnego о-
wadu i skrzydeł zająć powinna kon-
struktorów samolotów. |

!

 

historii

Są mury dziwne, złożone z u-
warstwień, mury, co rosły wiekami,
przechodziły czasy kolejne: niszczo-|
ne i odnawiane, przerabiane wedle
upodobania pokoleń. Zmienne było
przeznaczenie, żyły i gasły i znowu
wracały do życia. Tablice dziejów.
Na rozlewnych i bezkresnych jak

 

ny dokument już przeminionej Epoki Rusz-
czycowskiej Wilna, Książka ta pozwoli

wniknąć w duchowość wielkiego artysty i

wspaniałego szerzyciela piękna i przyczyni

się do oszacowania niepospolitego wkładu

do kultury narodowej, jaki stanowiło žy-

cie Ferdynanda Ruszczyca, całkowicie i o-
fiarnie złożone na ołtarzu Piękna i Prawdy.  
 

nadania ikrólowi szefostwa honoro-
poznańskiego pułku piecho

ty. Po odczytaniu dekretu Pana
Prezydenta R. P.,.nadającego królo-

'Karol złoży wieniec na grobie Nie-| wi godność szefa tego pułku. Karol
II udekoruje sztandar puiku  orde-
rem Michała Walecznego. Nadmie-
nić trzeba, że chorągiew 57 p.p. jest
ocznaczona ikrzyżem „Virtuti Mili-
tari', Pullk ten nosić będzie imię
Króla Karola II, na epoletach zac
mieć będzie inicjały królewskie i
koronę. Król Karol po tej uroczy-
stości włoży na siebie mundur puł-
kownika polskiego z odznakami 57
p. p. iw tym mundurze występo-
wać będzie aż do wyjazdu do Ku-
munii,

Witorek 29 czerwca pozostawio-
ny będzie do dyspozycji króla.
W środę dnia 30 czerwca przed

południem nastąpi wyjazd do Kra-
kowa. Po drodze dostojny gość
zwiedzi zakłady przemysłowe.

Król Karol If zamieszka w Kra-
kowie w specjalnie dla niego przy-|
gotowanych apartamentach na Wa-
welu.
W czwartek dnia 1 lipca rano

przewidziane jest zwiedzenie zabyt-
ków Krakowa. W. godzinach połud-
niowych po uroczystym pożeśnaniu
na dworcu krakowskim nastąpi
jazd króla Karola II do Rumunii,

 

Na przyjazd króla Karola War-,
szawa przystrojona będzie w  od-
świętną szatę. Bramy: triumfalne z
girland, zieleni, z godłami Polski i
Rumunii, ustawione będą u zbiegu
ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolim
skich ;przy wjeździe do Łazienek i
na pl. Żamikowym. Poza tem dekora
cje w postaci masztów z flagami, po
łączonemi girlandami, znajdować się
będą na pl. Nr Rozdrożu, przy zbie-
gu Al. Jerozolimskiej i Nowego Świa
ta, na pl. Teatralnym i pazed Belwe-
derem. Szczególnie pięknie będzie
udekorowany pl. Marsz. Piłsudskie-
go. Do dekoracji miasta użyto 300
masztów, 400 metrów girland świer-
kowych i 10.000 metrów flag.

Flagi rumuńskie mają barwy
ciemno - niebieska, żółta i czerwona.

ongi strojnych w bujne  ste-
powe kwiecie, potem zaś wypalo-
nych huraganem najazdów  prze-
stworach ziemi naszej nie dużo po-
zostało pomników — znaków daw-
nej pełni życia Twierdze siły imo-
carnej kruszyły się, a twierdze po-
tęgi ducha tonęły w zalewie Poto-
pu. Zrzadka i w części tylko ocala-
łe, jalk maszty zatopionych okrętów
wystają ponad różnicę, wskazując
miejsca dawnych zmagań się, zna-
cząc miejsca wygasłych ognisk,

Strażnice na szańcach, bronią-
cych kultury od Wschodu i przy o-
kopach — granicach plemienia na
Zachód, murów tych ostatki stoją
słupy przydrożne długiego po przez
wieki pochodu naszego. ymowne
na nich zgłoski rocznice. Po czte-
ry znaki — a w nich surmy zwycię-

morze,

stwa lub tłumione westchnienie
bólu.

Takim słupem —' pomnikiem,
przyczółkiem Zachodu, wysuniętym
w mroczną próżnię wschodniej ni-
cości, wystaje ponad poziomy

od-|na: „Szczęściu melodii nie trzeba!'),

rządnie, a przy tym z należytym za-
chowaniem stylu utworu, że daje to
jalknajiepsze świadectwoklasie: dy-
rektora Szpinalskiego.

Wilno jest naprawdę nieobliczal
ne. Przyjazd do Wilna tak wybitne-
go pianisty, reprezentanta najwspa-
nialszej polskiej tradycji pianistow-
skiej winno było zelektryzować sie-
ry potrzebujące muzycznego naucze
nia.
Powszechnie znane pianistyczna i

muzyczna _ solidarność dyrektora
Szpinaiskiego predystynuje go prze-
cie na pedagoga.

Szczęśliwego dla siebie tralu, ja-
kim jest przyjazd do Wiina Stani-
stawa Szpimalskiego, Wilno nie umie
„jakoś wykorzystać,

Bardzo dobrze również przedsta
|wia się klasa fortepianu prof, Ro-
'maszkowej. Dwie malutkie uczenicz
ki graty z powagą i pewnością doro
.słych pianistów. Uznanie dla kie-
rowniczki klasy, p. Romaszkowej,
zdobyła także p. Balterówna, b. po-
prawnym i pewnym wykonaniem
pięknego koncertu D-dur Haydna.

Najwięcej uczniów zeprezeniowa
ła klasa prof. Cecylji Krewer. Nie-
stety sposób prowadzenia tej klasy,
jeżeli sądzić będziemy podług wy-
stępów jej uczni na tym popisie bu-
dzi pewne zastrzeżenia.

Frzedewszystkiem dobór utwo-
rów. Były to przeważnie rzeczy prze
rastające techniczne i interpretator-
skie możliwości uczniów. Co gorszą
wskazówiki proiesora były  najwi-
doczniej albo niedostateczne, albo
wręcz fałszywe. Najbardziej raziło
to wi koncercie g-dur Beethove-
na, zagranym przez uczenicę i profe
sora w sposób nie dający się pogo-
dzić z naszym pojęciem o beetho-
venowskim stylu. Fantazja Chopina

rowym i z wyraźnym nadużyciem
pedału, Etuidy Chopina z nieprawid
łowymi tempami i akcentami,

Z klas śpiewu wystąpiły tylko
dwie: prof. Ludwiga i Hendrichówny.
oraz prof. Swięcickiej. Występy ze-
społu wokalnego, utworzonego z
dość surowego i niebardzo wdzięcz-
nego materiału zaimponowały (czy-
stością tonacji i rytmiczną dok-
ładnością. Świadczy to o dużym па-
kładzie pracy spółki |protesorów.
Dobrze zapowiada się p. Sauk, P.
itomanowski dawno zwrócił na sie-
bie uwagę pięknym materiałem gło-
sowym. Fraca nad tym głosem daje
widoczne wyniki, Trzeba jeszcze
głos umocnić i zdobyć się na więk-
szą pewność siebie, na pewien roz-
mach w interpretacji,

Z klasy p. Święcickiej b. dodat-
nia wiyróżniń się ucz. Markiewicz,
zarówno przyjemną barwą głosu jak.
i muzykalnością interpretacji. Prze-
strzegamy przed wyraźną a tak u
nas rozpowszechnioną, skłonnością
do zaciągania temp.

Odczutą interpretację daje też p.
Podwalna - Skotnicka. Niestety nie-
dostateczne opanowanie techniki
wokalnej powoduje niezawsze czy-
stą intonację.

Popis iklas skrzypcowych nie za-
wieraz nic szczególnego zasługujące
go na uwagę.

Dobrą technikę wykazał uczeń
proł. Małachowskiego  ilecista p.
Dzikiewicz

JW] ostatniej części popisu soli-
stów towarzyszyła orkiestra symio-
niczna pod dyr. prof. Lewickiego.

Szkoda, że przeminęły już czasy,
kiedy to na popisach grała uczniow-
ska orkiestra i występował chór. podana została w stanie zupełnie su

Primadonna
Wie wtorek w „Lutni* mieliśmy;

wlašnie taki wieczór, na którym |
słyszeliśmy primadonnę znaną z
wielu filmów Tolę Mankiewi-
czównę i zespół rewelersów —
Chór Juranda. Wieczór taki ma za
zadanie bawić publiczność, musi
wywołać uśmiechy — zadanie to
spełnił w całej pełni — sala była
uśmiechnięta i przyjmowała  wyiko-
nawców: 'rzęsistymi brawami.

Tola Mankiewiczówna ma nie-
słychanie dużo uroku, wdzięczną!
aparycję, miły głos, mile śpiewa
pioseniki, Teksty maogół świetne
(zwłaszcza Old-lena do muzyki Da-

ale... może to uciążliwe  tourneć,
może jakaś trema winna — były
one interpretowane nieco jednostaj-
nie, Pod koniec wieczoru artystka
jakby rozgrzała się (publiczność biła.
brawo zapamiętale!) i piosenki mia-
ły więcej wyrazu.

Chór Juranda znamy dobrze, bo
nas kilka razy do roku odwiedza.
Jest groźnym konkurentem Dana,
bo to i głosy takież, jeśli nie lepsze
i więcej werwy i doskonałe ześpie-
wanie. Poza tym zespół dąży do
stworzenia własnego stylu — zna-
my z poprzednich występów i z
radia doskonałe groteski — „Radio-
aparat", „Lekcja śpiewu”, świetna
była piosenka tyrolska, doskonale
pod każdym względem wykonany
„Perski jarmark” Ketelbeya.
W ogóle, moim zdaniem. najlep-

sze były te właśnie rzeczy, które
wprowadziły naśladownictwo  in-  strumentów, czy rozmaite „efekty

równinne twierdza :
Batorowej Wszechnicy Wileńskiej.

„Academia et Universitas...“
Tablica, wyrwana ze swego miej-

sca przez dzikich niszczycieli i tyl-
ko dzięki ich rozleniwieniu nie po-

trzaskana, w gruzach ocalała, a

przed dwoma miesiącami na jaw
wydobyta. Dolny wiersz: „Societa-
tis Jesu” kiedyś — zapewne po
kasacie Zakonu, zamalowany,

natomiast górne dwa pozostały by-

ły niezmienne, a jako wyraz

Wszechnicy odrodzonej więcej jesz-
cze mówiły.

Dziś tablica ta wróci na miejsce
swoje.

Dziś też wraca życie do arkad
krużganików, w zaciszne podwórza.

Odżyje, zaludni się ten świat i mu-

ry o szronie wieków będą państwem
Młodości. Odwykłym
wania się w pożółkłe, zatarte zgłos-

ki przypomnimy Ojców mowę do

których przyszłość należy i którzy

S. W.

i rewelersy
akustyczne”. Chór w nich ma wię-
cej werwy i pewności siebie, mimo
że są to rzeczy trudniejsze. Świad-
czy to więc o jego walorach.

Soliści — bo każdy z członków
zespołu, prócz basa p. Poręby, wy-
stępował solowo — mają wszelkie
dane, by się podobać, co też miało,
miejsce. Najlepszy był może Józef
Zubik, tenor ze swą świetną paro-
dią opery. Wiłodz. Bożyk („Wobo')
b. sympatycznie odśpiewał kilka
wdzięcznych piosenek.  Niedosć
ełektownie wypadł występ Mieczy-
słaawa Ziołowskiego (baryton), któ-
remu zabrakło zwykłej werwy.

I w końcu słówko uznania dla
człowieka, który się najwięcej na-
pracował przez cały wieczór, bo
akompaniował przy wszystkich wy-
stępach — Jerzego Juranda. Do-
skonały akompaniator i inteligentny
kierownik zespołu.

Reasumując — należy życzyć
Chórowi Juranda jak. najlepiej. Bra-
wa miał rzęsiste, więc mu dobrze (i
(stłusznie!) życzy publiczność, No i
przyjemnie jest stwierdzić, że wybija
się wyraźnie zespół aryjski, nie
dając się zalać powodzi rozmaitych
„jewrelersėw“'!

Tylko — a tyczy się to wszyst-
kich—,„primadonny i rewelersów—
moćie by tak trochę więcej odświe-
żać repertuar. My tu w Wilnie też
trochę słyszymy, co grają i śpiewają
na „Dalekim Zachodzie" — choćby
w Warszawie... M. Tr.

Złóż ofiarę na F. 0. N.

 

N

1578 — 1803 1919
„Za panowania Jego Krėlewskiej

Miłości Króla Stephana....
marodziny, zapoczątkowanie.

Rok 1803 — odnowiona, przekształ-
cona na modłę rozbudowanej i no-
wemi hasłami Ikroczącej Europy
Wszechnica — widek w historji je-
dyny, bo współzawodnictwo w za-
sługach i sławie Nauczycieli i Ucz-
niów, Kierowników i Następców.
A potem — po ćwierci wiekiu

gorejącego blasku — popioły...
„A potem — w wiek prawie po-

tem — z popiołów užyznionych
krwią bratnią, cud i Tryumf Życia.

Szczęśliwe pokolenie nasze.
Spragnieni, drżący ze wzruszenia

i  miecierpliwego / wyczekiwania,
przypadamy do murów tych i pi-
szemy, tworząc dla Przyszłości le-

od wczyty-| gendę
Rok 1919 — Prawdzie i

Pięknu.

 

 o przyszłości stanowić będą, prze- każemy straż czystości wymowytej.
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Zjazd katolicki w Poznaniu
MW. ramach Międzynarodowego

Kongresu (ku czci Chrystusa Króla
w Poznaniu w 2-ch jego ostatnich
dniach 28 i 29 czerwca odbędzie się
Zjazd Katolicki, na którego program
złożą się nabożeństwa, obrady, chó-
ralne śpiewy, wielka międzynarodo-
wa manifestacja lku czci Chrystusa'
Króla.

Wilnianie wyjeżdżają na te uro-
czystości pociągiem popularnym pod

Ze Stronnictwa Narodowego
Dn. 20 bm. odbyło się kolejne po

siedzenie Komitetu Głównego Stron
nictwa Narodowego. Komitet przy-
jął do wiadomości rezygnację preze
sa Zarządu Głównego, sen. Joachi-|
ma Bartoszewicza i uchwalił jedno-
myślnie wyrazić mu podziękowanie

Pamięci .Ludwika,„Narbutta, .,
LIDA. Zorganizowany przy Pol-

skim T-wie Krajoznawczym w Li-
dzie komitet jubileuszowy uczcze-
nia pamięci Ludwika Narbutta opra
cował plan swej działalności.

Oprócz tablicy pamiątkowej, nad
którą pracuje już miejscowy artysta
rzeźbiarz Jerzy Kacieszczenko, iko-
mitet postanowił opracować i wydać
drukiem życiorys Ludwika Narbutta
i jego towarzyszów oraz dzieje pow-
stania 1863 r. w powiecie lidzkim.

Zlot młodzieży szkół rolniczych
w Liskowie :

LISKÓW 24.46. Wiczoraj zakoń-

czył się w Liskowie 2-dniowy zlot

młodzieży szkół rolniczych z całej

Polski. Ściągnął on do Liskowa po-

nad 2 tysiące młodzieży z 58 szkół,
(Reprezetowanych było 11 woje-

wództw). Młodzież pod kierunkiem
nauczyciel: i miejscowych przewod-
ników zwiedzała wystawę „Praca i

osobistym przewodnictwem swego
Arcypasterza w dniu 27 czerwca o!
godz. 16 min. 38. W) drodze powrot-.
nej z Poznania, skąd pociąg popular
ny wyruszy dnia 30 czerwca o go-
dzinie 14 Wilnianie zwiedzą stolicę
prymasowską Gniezno.

Karty uczestnictwa w sumie 21
|zł 90 gr. na pociąg do Poznania są
jeszcze do nabycia w Arch. Instytu

„cie Alkcji Katolickiej ul. Zamkowa 6.

za kilkoletnie kierowanie pracami
Zarządu.

Równocześnie Komitet Główny
powierzył 'wiceprezesowi Zarządu,
dr. Tadeuszowi Bieleckiemu pełnie-
nie obowiązków prezesa do najbliż-
szego posiedzenia Rady Naczelnej
Stronnictwa Narodowego.

Niezależnie od tego wydany będzie
album pamiątkowy, ilustrujący miej-
scowości ziemi lidzkiej, związane z
imieniem bohatera powstania, Rada
Miejska m. Lidy w dniu odsłonięcia
tablicy odbędzie uroczyste posiedze
nie, na którym jedną z główniejszych
ulic miasta nazwie imieniem Ludwi-
Ika Narbutta.

Protektorat nad komitetem objął
marsz. Śmigły - Rydz, obywatel ho-
11O0rOwiy m. Lidys  kultura wsi“ oraz wažniejsze insty-
tucje liskowskie, jak wzorową spół-

|dzielnię rolniczą, mleczarską, piekar
ską i t. d.

Mkzoraj z rana w miejscowym
kościele odprawił uroczystą _Miszę
św. ks. prałat Bliziński a o godz. 14
odbyła się wielka defilada młodzie-
žy.

 

Rozbieranie starego typu ww. elektrycznych w jednem z depot
w je,
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Nowe umowy ZASP
Zawarta już zostala t. zw. kon-

wencja na rok 1937/38 między Zw.
Artystów Scen Polskich a teatrami
Tow. Krzewienia Kultury  Teatral-
nej w Warszawie. Umowa oparta
jest prawie na tych samych zasa-
dach, jakie obowiązywały w ubieg-
łym sezonie.

Teatry Polski i Mały będzie pro-
wadził w dalszym ciągu
dyrektorami teatrów Narodowego i
Letniego będą Ludwik Solski i
Wiliam Horczyca, który kierował
dotychczas teatrem Lwowskim.

T.zw. Ruch Młodych porozumiał sięz Ozonem
Kulisy nominacji p. Rutkowskiegośw Z. M.P.

Jak podaje prasa warszawska,
nowomianowany szef isektoru mło-| „była wynikiem politycznego poro-

dzieżowego w Ozonie p. J. Rutkow-
ski jest blizkim współpracownikiem
śrupy t. zw. Ruchu Młodych (jeden z
licznych odłamów O.N.R. znany pod
nazwą bepistów).

 

Miąd zynarodowy kongres: urzędniczy
Od 12 do 15 sierpnia rb. odbę-

dzie się w Paryżu międzynarodowy
kongres urzędniczy. Na kongres za-
proszono _ onganizacje urzędnicze
wszystkich państw, m. in. zaproszo-
no również Stowarzyszenie Urzęd-
qików Państwowych R. P. 

Szyfman,|Operą. Niezależnie od

| cję z ZASP do końca bieżącego se-

z teatrami Warsz..
Stanowisko dyrektora Teatru Let-
niego nie jest jeszcze obsadzone.

Dotychczasowy dyrektor tego te-

atru, Janusz Warnecki, objął stano-

wisko dyr. Teatrów Miejskich we

Lwowie,
ZASP zawarł też nową konwen-

cję z  Cyrulikiem Warszawskim,

Poza tym toczą się pertraktacje z
tego teatr

„8 m. 30' zawarł ostatnio konwen-

zonu. н

Wedtug „ABC“ nominacja jego

zumienia się grupy t. zw. Ruchu Mło
dych* z kierownictwem Ozonu”. To
samo pismo mówi dalej: „Podobno w
niedługim czasie ma nastąpić szereg
nowych nominacji spośród ludzi gru
pujących się dookoła „Ruchu Mło-
dych” na eksponowane stanowiska
w Ozonie.

Dotychczas grupa „Ruchu Mło-
dych“ (n. b. bardzo nieliczna) uważa
na była za najbardziej cpozycyjną z
pośród członków b. O.N.R.

Obecnie według „ABC” dokona-
ła zmiany kursu na wręcz przeciw-
ny, wchodząc na niesławną drogę

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Najpierw w całym kraju pogoda sło-

neczna, później począwszy od zachodu kra-

ju przejściowy wzrost zachmurznia ze

skłonnością do burz i przelotnych deszozów,

Bardzo ciepło. Początkowo słabe wia-
try południowe, potem w zachodniej poło-

wie kraju zmiana na północno-zachodzie i

zachodzie wraz z lekkim ochłodzeniem.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady Miejskiej.

Dnia 1 lipca r. b. odbędzie się po-
siedzenie Rady Miejskiej. Na po-
rządku dziennym kilka spraw. Bę-
dzie to ostatnie posiedzenie przed fe
riami letnimi. (h)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Anulowanie ulg kolejowych.

Wobec przełożenia imprezy „Ty-
dzień Morza* na termin późniejszy
Ministerstwo Komunikacji anulowa-
ło zarządzenie, przyznające ulgi in-
dywidualne na przejazd do Gdyni i
z powrotem. Osoby, które nabyły
już karty uczestnictwa, mogą je
zwracać do miejsc sprzedaży.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Dodatkowe posiedzenie komi-

sji poborowej odbędzie się dnia 5
lipca r. b. w lokalu przy ul. Bazyijań
skiej 2 dla tych, którzy w przepiso-
'wym iterminie nie stawili się do po-
boru, (h)

RÓŻNE.
— Sprostowanie. Do artykułu

L—sława w Nr. 171 „Dz. Wil.“ p. t.
„W przededniu Wystawy Maryolo-

| Kronika wilenska
stępujące blędy  drukarskie: nazwi-
ski Ibisk. warsz. Ruszkiewicza zmie-
miono na „Ruszniewski“, dalej na-
szych kapłanów wystawców  prze-
mianowano na kapelanów, wreszcie,
na samym końcu artykułu powinno
być: „..odnośnych eaycji prawnych,
z których jedna zawierač będzie
tekst z osiemnastu języków złożo-
ny”,

WYPADKI.
„, — Zabicie przez pociąg. Dn. 24 b. m.
na odcinku Białystok — Grodno pociąg

mr, 732 zabił kobietę nieustalonego nazwi-

ska. Przypuszczalna przyczyna — samo-

bójstwo, Zwłoki zabezpieczono. Dochodze-

nie w toku.

— Dziwna nieostrożność. 23 b. m. Ali-

na Rudzicka (Niemiecka 1) sprzątając 50-

dowiarnię w tymże domu zawadziła wsku-

tek własnej nieostrożności 0 nóż leżący

na półce powodując sobie ranę ciętą w oko

licę lewego podżebrza. Pogotowie ratunko-
we przewiozło ją do szpitala św. Jakuba.

— śmiertelny upadeik. Dn. 23 b. m. Je-
fim Pietrakow w czasie pracy przy remon-

cie domu nr. 42 na ul, Połockiej spadł z

drabiny doznając ogólnego — роНисгеща,

wskutek którego zmarł.

KRONIKA POLICYJNA.
— 2 lata ukrywał się przed policją.

Po dwuletnim poszukiwaniu przez policję,

ujęty został wczoraj Antoni Bańkowski,

znamy złodziej i włamywacz, bez stałego
miejsca zamieszkania, Bańkowski w ciągu

2 lat ukrywał się pod fałszywym nazwi-

skiem Franciszka Czykowskiego.  Włamy-

wacza osadzono w więzieniu na Łukisz- 
gicznej w Wilnie”, wkradły się na- kach. (h)

 

Kwiaty, obwarzanki,
Zgodnie z naszymi przypuszcze-

' niami, tegoroczny kiermasz święto-
jański miał skromniejsze rozmiary,
niż w latach poprzednich, był niecie
kawy. Oczywiście, przeważali, jak
zresztą na wszystkich kiermaszach.
przekupnie, sprzedający obwarzanki

| serca, pierniki lukrowane. Stoiska i
kioski ich zajęły placyk przed koś-
ciołem św. Jana i niemal całą ulicę
Świętojańską. Tak samo bardzo du-
żo było kwiatów doniczkowych. o-
raz ziół.

Powszechną uwagę zwracało sto
isko „Rodziny Kolejowej", w któ-
rym sprzedawano lalki regionalne.

Na jarmarku ilość kupujących
mała: ceny wysokie,

Przykrym i rażącym dysonansem
na tle tego kiermaszu byli liczni

rumianki i... żydzi
przekupnie żydowscy. Szereg stoisk
żydowskich na ul. Świętojańskiej
sprzedawało po cenach wygórowa-
nych tandetę galanteryjną i zabawki
fabryczne. Nie wielu jednak było ku
pujących u iżydów. m.r.S,

AGROERISWODDÓEETaIOWA PRECZABOCA

Miodobranie
w tym.roku pomyślne
GŁĘBOKIE. Tegoroczna wczesna

i pogodna wiosna była b. dogodna

dla miodobrania, dlatego też w roku

bieżącym okres miodobrania na te-

już w czerwcu zamiast normalnego

okresu lipcowego. Jak informują ko-
ła pszczelarskie miodobranie jest
pomyślne dla pszczelarzy. 

Doroczne zgromadzenie
„KomitetuXCnieb Dzieciom”

W, lokalu Towarzystwa Opieki
nad Dziećmi przy ul. J. Jasińskiego
22 odbyło się pod przewodnictwem
p. Bokszczaninowej doroczne walne
zgromadzenie „Komitetu Chleb Dzie
ciom'. W obradach, oprócz człon-
ków, wzięły udział liczne delegatki
ochronek wileńskich. „Komitet Chleb
Dzieciom” pracuje w Wilnie już 14
rok z rzędu, wspierając finansowo
niemal wszystkie sierocińce i ochron
ki. Praca ciężlka, lecz wzniosła, któ-
ra przyczyniła się nieraz do porato-
wp od zagłady niejednej ochron-

Ostatnie wszakże lata spowodo-
wały pewne zahamowanie w pracy
z powodu zmniejszania się ofiarnoś-
ci społecznej. (W. ciągu roku 1936
całkowite wpływy nie osiągnęły na-

Zbiornica ryb
BRASŁAW. Spółdzielnia Produ-

wet 5 tys. ZL. Tę kwotę Komitet roz-
"dzielił pomiędzy 21 zakładami opie-
kuńczymi. Rzecz jasna, iż każdy z
zakładów otrzymał niewielką kwo-

Jtę. Alle i te sumy, jak wyjaśniły de-
legatki ochronek, były dla nich wiel
ką pomocą. To też, postanowiono
nie przerywać działalności i zbierać
wśród społeczeństwa pieniądze na
„Chleb Dzieciom”.

W. końcu zebrania wybrano przez
aklamację zarząd Komitetu w skła-
dzie zeszłorocznym. Prezesem jest p.
dyr. Świerzyński, wiceprezesami —
pp. H. Wańkowiczowa i W. Woje-
wództika, skarbniczką — p. H. No-
wicka, członkiniami — pp. M. Tupal
ska. J. Łukowska i A, Uniechowska,

m. r. S.

w Brasławiu
cy przystąpili do zorganizowania

centów Ryb w Wilnie otwarła wBra | wszystkich rybaków z terenu pow.

sławiu zbiornicę ryb, i prowadzi nie. brasławskiego. W, tym celu w naj-

tylko hurtownię, lecz i detaliczną
sprzedaż ryb, organizując jednocześ
nie specjalny punkt sprzedaży ryby
żywej. Obecnie kierownicy zbiorni-

' bliższych dniach odbędzie się w Bra
sjławiu ogólne zebranie zaintereso-
wanych.

Postrzelenie właścicielki folwarku
23 b. m. w folw. Puchowicze, gm.

gierwiackiej, na dziedzińcu w pobli-
żu obory nieznany sprawca postrze-
lił właścicielkę tego fołwarku Julię

Skandal wśród

Chomską, lat 60, która o godz. 1-ej
"zmarła w swoim mieszkaniu. Zwłoki
| zabezpieczono.  Wiceprokurator VI
| rejonu powiadomiony.

żydów podczas
otwarcia kolonii letniej „Toz'”

Na Pośpieszce „otwarto kolonię
Jetnią dla żydowskich dziec
T-wa „Toz“. Kierownictwo kolonii
wydało przyjęcie dla gości i rabi-
nów. Wszystkie potrawy mięsne
były rzekomo sporządzone z mięsa
trefnego, gdyż ma Pośpieszce nie
można było znaleźć mięsa koszer- Z. MN. nego. Goście, przedstawiciele gmi-

ny żydowskiej i rabini wśród skan-
dalicznych okrzyków i złorzeczeń
opuścili bankiet. Rabimi rzucili
klątwę na kierownictwo, kitóre po-
częstowało ich trefnem mięsem.

Komisja rabinacka na czele z
rabinem posłem  Rubinsztejnem
wszczęła dochodzenie. (h)

renie pow. dziśnieńskiego nastąpił|

 

Obniżenie ceny
zapałek

WARSZAWA 24.6. Po dłuższych
pertraktacjach doszło z początkiem
czerwca rb. do porozumienia między
skarbem państwa a spółką akcyjną
do eksploatacji państwowego mono-
polu zapałczanego w Polsce co do 0-
bniżenia ceny zapałek, które umoż-
liwi obniżenie tych cen w handlu de
talicznym o 20 proc. Obniżenie cen
zapałek nastąpi z dniem 1 lipca
1937 rolku.

Równocześnie doszło do porozu-
mienia co do zagadnienia zapalni-
czek. Według tego porozumienia о-
płata monopolowa i podatek od za-
palniczek zostaną obniżone do 1 zł.
od jednej zapalniczki kieszonkowej,
3 zł. od jednej zapalniczki ściennej
lub stołowej i 5 zł. od jednej zapal-
niczki ше złota lub srebra. Posiada-
nie zapalniczek nie stemplowanych
zarówno na sprzedaż jak i na wła-
sny użytek zostanie zabronione: a za
palniczki nieostemplowane, znajdują
ce się już w, użycia, będą podlegały
zgłoszeniu i zaopatrzeniu w znaczek
podatkowy: za opłatą obniżonej na-
leżności podatkowej.
Jednocześnie został zawarty układ z
posiadaczami 6 i pół proc. pożyczki
zapałczanej z 1930 r., na mocy któ-
rego wyrazili oni zgodę na skonwer
towanie, obniżając oprocentowanie z
6 i pół proc. na 4': proc. z ważnoś-
cią od 1 października 1937 r. począw
szy. Skutkiem bezpośredniej kon-
wersji będzie znaczne obniżenie
sum, przeznaczonych na obsługę te
go długu, który — jak wiadomo —
wynosi obecnie w nominale
30.770.000 dolarów, t. j. około
160.000.000 złotych.

Ponadto obligatariusze zobowią-
zali się przyjąć za 3 kupony pożycz-
ki płatne 1 października 1936 r., 1
kwietnia 1937 r. i 1 października
1937 r. 3-procentowe funding bondy
w myśl oferty, złożonej w. lutym
1937 r. przez prof. Krzyżanowskiego:
w Ameryce wszystkim posiadaczom
polskich dolarowych pożyczek za-
granicznych,

Porozumienie to wymaga jeszcze
ratyfikacji przez polskie ciała usta-
wodawcze.

EUe A Šis AS e = ię „J

Kto wygrał na loterii?
Pierwsze ciągnienie

20.000 zł. 60826
50.000 zł. 2793
5.000 zł. 125558
2.000 zł. 13656 24258 184628
1.000 zł. 27798
500 zł. 841 24542 61899

 

Drugie ciągnienie.
5.000 zł. 187453
15.000 zł. 63519
2.000 zł, 136462
1.000 zł. 110080 145045 182220
500 zł. 53051 128992 170951

Nie kupuj nic

u przedsiębiorców

żydowskich

Sport
Zawody pływackie „Wpław przez

Wilno“.
-Dnia 27 czenwca 1937 roku (nie-

dziela) organizuje Okręgowy Ośro-
dek W. F. zawody pływackie pod
nazwą: „Wjpław przez Wilno”.

Początek zawodów o godz. 9-ej.
Start: „most strategiczny” dla pań
godz. 9, dla panów 9 min. 5.

Meta: „przystań Wileńskiego To
warzystwa Wiošlarskiego“.

Udział: zawodnicy obojga płci od
16 lat w górę, stowarzyszeni i nie-
stowarzyszeni. Zapisy przyjmuje O-
kręgowy Ośrodek W. F. — Wilno,
ul. Ludwisarska Nr. 4 od godz. 8-ej
do godz. 15-ej. Koniec zapisów 25
czerwca 1937 roku 0 godz. 12-ej.
Wpisowe: dla wojskowych 20 gr.,
dla cywilnych 50 gr. Każdy zawod-
nik musi być zbadany przez lekarza
i posiadać potwierdzenie badania.

Nagrody dla pań: 1 nagroda stała
i 3 dyplomy, dla panów: 1 nagroda
stała i 10 dyplomów. ш

Polska zwycięża Szwecję 3 : 1.

W środę rozegrano w Warszawie
na Stadionie Wojska Polskiego mię
dzynarodowy mecz piłkarski Polska
Szwecja. Polska odniosła wspaniałe
zwycięstwo w stosunku 3:1 (2:0).

Mecz wywołał olbrzymie zainte-
resowanie i mimo powszedniego
dnia zgromadził na stadionie prze
szło 20 tys. widzów, į

‘

 



Z za kotar studio
Życie współczesne Wilna.

Doskonały felietonista i znawea kultu-
ry Wilna, prof, Mieczysław Limanowski wy

głosi przed wileńskim mikrofonem w pią-
tek, o godz. 18.10 felieton p. t. „Co się

dizoje w Wilnie?“, w którym omówi roz-
maite przejawy i zdarzenia wileńskiego ży

cia kulturalnego.

O zbiorze siana.
W piątek o godz. 12,15 w pogadance

pod powyższym tytułem, nadane z wileń-
skiego radia mówić będzie inž. Stefan Paw
łowski o znaczeniu i sposobach racjonalnej

zbiórki siana, które, jak wiadomo, jest pro

duktem bardzo ważnym w gospodarstwie
rolnym, a od zbiórki jego zależy plon.

Opera Boieldieu „Biala Dama“ przez radio

Polskie Radio zapowiedziało na sezon

letni kilka bardzo atrakcyjnych audycyj ©-
perowych,  Wiśród nich operę  Boieldieu
„Biała Dama, Dn. 25 czerwca w piątek о
godz. 20.00 nadana zostanie ta opera w
skrócie, w  pierwszorzędnym wykonaniu

Orkiestry i chóru Polskiego Radia pod dyr.
M. Mierzejewskiego oraz solistów: A. Mi-

chałowskiego, A. Szlemińskiej, М. Zabey-

dy - Sumickiego, S. Witasa, M. Keupe i F.

Plattówny, Doskonały ten zespół, jak też

reżyseria T. Sygietyńskiego gwarantują au-

dycji pierwszorzędny poziom,

Dzieło wybitnego francuskiego kompo-

zyłora jako wysoce wartościowe, a rzadko

wykonywane, wzbudzi rapewne powszech-

ne zainteresowanie wśród radiosłuchaczy.

Kolizje i nieporozumienia
jakie zachodzą pomiędzy pocztą a publicz
mošcią wynikają najczęściej a braku wzajem

nego zrozumienia się. Jak wyglądają te

sprawy „Z tamtej strony okienka poczto-

wego” wyjaśni radiosłuchaczom Tadeusz
Bulsiewicz w transmisji z Głównej Poczty
w dniu 26 bm. o godz. 15,15,

 REWDOETZZKWCERACEDOE.TOOOÓWDAWOCDŃ

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dzisiaj wieczorem o godz.
8.15 po cenach zniżonych, ostatnie przed-

stawinie wesołej komedii - farsy „Pani
Prezesowa”,

Jutro w sobotę nowa premiera, miła,

pełna humoru, jedna z najweselszych ko-
medii znanej spółki autorskiej francuskiej

Caillavet'a i Flers'a „Zakochani“, z której

odbywają się końcowe przygotowania w

licznj obsadzie zespołu w reżyserii Wł.
Czengerego, w nowej oprawie dekoracyjnej
W, Makojnika.

— Teatr Miejski na Pohulance, Wobec
uzyskania miożności prolongaty występów
wybitnej artystki Teatru Polskiego w War

szawie Janiny Piaskowskiej — znakomita
sensacyjna sztuka „Kobieta, lętóra zabiła”

—ukaże się już po raz ostatni w dniu dzi-
siejszym w piątek wieczorem o godz. 8.15

na przedstawieniu po cenach propagando-
wych.

— Teatr muzyczny „Lutnia”*, Dziś po
cenach propagandowych „Ptasznik z Tyro-

lu“ op. Zellera.

Jutro po cenach propagandowych „Ba-
ron Cygański",

 

HUGO WAST.

ZŁOTO
Przekład autoryzowany z

(POW

— Proszę posłuchać Berto, z ja-
kim cynizmem on to mówi — szep-
nął dziewczynie do ucha Maurycy
Kohen. — Po raz pierwszy w ży-
ciu mówi prawdę, ale mu nie wie-
rzę.
— Wydaje się zbrodnią! — po-

wtórzył Zachariasz. — Nikt z nas
nie odważy się zabić jakiegoś czło-
wieka...
— Zapewne! pochwycił z uprzej-

mością w głosie doktór Cuscuta. —
Kodeks. karny tego broni.
— Każdy jednak z nas z całym

spokojem kupi dom, czy ziemię, któ
ra jest warta milion, za sto tysięcy
pesów, choćbyśmy byli przekonani,
że sprzedający czyni to ze szkodą
dla siebie.

Ktoś niecierpliwy odezwał się
głośno, wyrażając niezadowolenie:
PB długo? A my musimy tu cze-
ać.
— Któż to tam siedzi u prezesa
— Pan Fernando Adalid — oid-

rzekł sekretarz. — Nie widział go
pan? Ten postawny starszy jego-
mość, który wszedł tam przed dwu-
dziestu minutami... Powiadają, że

 

„Wieczorne Serenady"* audycja muzyczna.

„Wieczorne Serenady' — to tytuł lek-

kiej audycji muzycznej, którą usłyszą ra-

diosłuchacze dn. 25 czerwca o godz. 19.00

w wykonaniu orkiestry Tadeusza Seredyń-

skiego i Henryka Bóhma, śpiewaka. W pro

śramie szereg serenad Meyera, Kockerta,

Moszkowskiego, Heykensa w wykonaniu
orkiestry i piękne serenady J. Galla, R.
Straussa Meyer - Helmuda w wykonaniu

solowym.

Poiskie Radio Wiino
Czwartek, dnia 25 czerwca 1937 r.

6.15: Pieśń poranna. Dziennik poranny.
Audycja dla poborowych. Płyty. 11,57:
Czas i hejnał, 12,03: Dziennik południowy.
12.15: O zbiorze siana — pog. rol. 12.25:
Koncert orkiesty wojskowej. 13,00: Muzy-
ka popularna. 14,30: Pogadanka Zw. K.
K. O. 15,00: Cyganie grają, 15,10: Życie
kulturalne miasta i prowincji, 15.15: Wio-
sna grecka — nowela. 15.25: Orkiestra ta-

neczna. 15.45: Wiadomości gospodarcze.

16.00: Rozmowa z chorymi ks. Rękasa.

16.15: Drobne utwory Griega w wyk. ze-

społu  mandolinistów  „Kaskada“. 16.45:

IZ Zagłębia Naftowego — reportaż. 17.00:
| Muzyka z płyt. 17.15: Transmisja fragmen-

(tu Międzynar. Kongresu Chrystusa Króla.

117,50: Nasze drzewa „Dąb* — pog.

| 18,00: Dokąd i jak jechać? prowadzi Eug.
Piotrowicz. 18.10: Co się dzieje w Wilnie?
(— felieton. 18,20: Muzyka dawna. 18.45:
Wileńskie wiadomości sportowe. 18.50:

Pogadanka aktualna. 19,00: Wieczorne se-
renady — w wyk. ork. Seredyńskiego i H.
Bóhma — tenor. 19,40: Transmisja iragmen
tu meczu tenisowego Polska — Węgry.

19.55: Wiiadomości sportowe, 20.00: Biała

| dama — fragment operowy. 21,45: Przygo-

da Stasia — opowiadanie B. Prusa. 22.00:
, Muzyka malownicza, 22.50: Ostatnie  wia-

| domości i komunikaty, 23.00: Tańczymy.

  
Giełda warszawska

z dn. 24, VI, 37.
Dewiży:

Berlin 212,51 211.67
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 290.90 291.62 290.18
Londyn 26.14 26.21 26.07
N. J. czeki 528, 530 527'|;
Paryż 23.58 23.64 23.52
Praga 18.40 18.35

Akcje:

Bank Polski 100.75

Papiery:

3 proc. poż. Inw. I emisja 63.50
64.38
58.50 —5proc. konwersyjna

kolejowa

dolarowa — kupon 25.61
premj. dolarowa 38.75 38.50
stabiliz. 370.00 kupon 33.99
konsolid. 53.52'|, 53.00

waluty:

Dol. amer. 529 526 i pół
Marki niem. 132.00 130.00

Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański
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języka hiszpańskiego.

LE SC)

zostanie prezydentem republiki,
Jest zrujnowany, — mruknął

,Zachariasz Blumen. — Ten kuzyn
|mój nie może być kandydatem na
prezydenta.

Maurycy Kohen poruszył się,
słysząc te słowa i zwrócił się do
Berty:
— Biedny Blumen dałby chętnie

pięćdziesiąt milionów, aby zostać
prezydentem...

Wi tym momencie Fernando Ada-
lid rzeczywiście postawny i zdrowy
mężczyzna, mimo swoich sześćdzie-
sięciu pięciu lat, mówi w ten sposób
do prezesa Banku Państwowego:
— Proszę mi wierzyć, że najlep-

szym dziełem finansistów było roz_|
pętanie kryzysu, celem wykorzysta-
nia go.

Prezes zaprzeczył:
— To niemożliwe; byłoby to,

przecież samobójstwo, bowiem na-
wet najpotężniejsi są zrujnowani.
— Tak jest! Ale czy nie zauwa-

żył pan, jakiej religii są zrujnowani'
finansiści?

Cóż— Przyznam się, że nie.
zresztą religia ma wspólnego z in-  teresami? 
 

 

MARS)
Pierwszy monument.

film polski

 fatara Raddiiłówn
W roli tytułowej Jadwiga SMOSARSKĄ. Ceny miejsc popularne
 

Polskie Kino

Światewid  

Dziś wspaniała operetka filmowa

W rolach głównych: Willi Fritsch, Paul Kemp, Albert Schoenkals, Heli
Finkenzeller i inni. Pikantne przygody miłosne Boceacira elektryzują cały kobiecy świat

Nad program aktualia

AAAAŁA.

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

PŁYTY GRAMOEONOWE

H. „T. ODYNIEC"
WILNO, UL. WIELKA 19,

„TYVYVVVYVYVYVYY!

     

I.Malicka |
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į WYDAWNICTWO WILEŃSKIEGO KA-
LENDARZA NARODOWEGO zwraca się

z prośbą do osób, które dotychczas nie u-

| zupełniły należności za kalendarz 6 doko-

|nanie wpłaty bezpośrednio do administracji
„Dziennika Wileńskiego".

ЧЭБЯТЛЫСЕИНБСТУСКВИЧЕИЙA EESTI BET

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-
i dzielę do 12. 1128

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

ŻEŃSKA ROCZNA SZKOŁA - Bielizniar-
ska SS. Solezjanek w Wilnie przy ul. Ste-
fańskiej 37 (blisko dworca kolejowego) о-
raz KURSY WIECZOROWE KROJU I SZY
CIA dla dorosłych i 7 kl SZKOŁA POW-
SZECHNA podają do wiadomości, iż zapisy
kandydatek rozpoczęły się i będą trwały du
16 września 1937 roku.

Kandydatki do szkoły krawieckiej bę-

  

BESK TRAYTKO TE CERADAREK SET SESISIS

KARÓL JANKOWSKI i SYNĮ 1777-0086
FABRYKA SUKNA — BIELSKO

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

kostiumy, palia i suknie damskie
Oddziały; MICKIEWICZA 21

NIEMIECKA 22
Rok założenia 1826,

  
  

 

  AUTORYZOWANE

MIEJSCE SPRZEDAŻY

ТЕСАВКОМ/
  

 

 

ZA MATURĘ

zegarek lub pierścionek

K. GORZUCHOWSKI
SREBRO

Teleiony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826.

najlepszy upominek

poleca

ZAMKOWA 9 z
PLATERY

 

 

NARESZCIE!
kadienikhisaaa, „IšKRA -

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

rantowana,

Sprzedaž detaliczna i hurtowa
w firmach:

P. Kalila i L. Zabłocki
S. H. Kulesza
„Т. Odyniec"
„J. E. Seniewalót

Mieszkania i pokoje

— Wielka 17

— Zamkowa 3

Wielka 19

WileAska 25

  

Kupno i sprzedaž
 

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

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

 

elektr, do
 

DO SPRZEDANIA DOM Z OGRODEM
owocowym, ziemi 1 ha, położenie piękne,
las, woda, stacja kolejowa w pobliżu. Urzą-
dzenie do konserwowania grzybów przy
stałych odbiorcach. Zgłoszenia do „Dzien.
Wil" pod „5000“. 1158
 

MIESZKANIE 5 pokoi, służbowy, kuchnia,
suche, słoneczne, woda, kanalizacja, ogród,
brzeg Wilii od 1 lipca do wynajęcia, Wi-
toldowa 54. Tel. 11-72. (1153)

— O, bardzo nawet wiele! Nie
znajdzie pan żadnego Żyda wśród
zrujnowanych. I to nigdzie, na ca-
łym świecie.

— Oznacza to mać a
są roztropniejsi i że w olkresie krów

podobnietłustych nie spekulowali
jak. chrześcijanie.

Adalid odparł ze smutkiem:
— Tak, wszyscy wy: bankierzy,

składacie winę na tych, którzy spe-
kulowali.

— I słusznie.
— Ale, co to właściwie była za

spekulacja? Czyśmy, rodzina Adali-
dów, spekulowali?

— Nie wiem.. A co się stało
właściwie z panami?
. — Było nas czterech braci Oj-
ciec zostawił nam po dziesieć milio-
nów na Ikaždego. Wszyscy myśleli
sobie o nas, że możemy żyć, jak
książęta, podróżując i bawiąc się.
Niestety, trzech z mas odziedziczy-
ło usposobienie ojcowskie. Byliśmy
pracowici, uparci, postępowi.

— Dlaczego pan mówi: niestety?
— W! naszym kraju, proszę pana

lepiej jest nie być pracowitym, ani
postępowym, gdy się ma 10 milio-
nów pesów. Pozwoli pan, że wyjaś-
nię to bliżej, Wszyscy nas podawali
za przykład i mówili: „Za jakieš lat
trzydzieści będą mieli po sto milio-
nów. Minęło już właśnie trzydzieści
lat. Stworzyliśmy najlepsze folwar-
ki argentyńskie Założyliśmy miasta
noszące nasze imiona. Nie podróżo-

 
 

 

SPRZEDAJE SIĘ tanio z powodów rodzin-
nych R spożywczy z mieszkaniem w do-
brym punkcie. Adres w Administracji „Dz.
Wiileńsk,'* у

waliśmy. A nie można powiedzieć
żeśmy się bawili.. A tymczasem
dwóch z nas pozostaje niemal w zu-
pełnej nędzy, ja zaś... Ale lepiej: nie
mówmy o tym.

— W jakiż sposób panowie stra-
cili swoje majątki?
— Taki, jak wszyscy inni pionie

rowie, których kiedyś będzie się
nazywało budowniczymi kraju.

— Więc jakże to było?
— Stada nasze pasły się w otwar-

tym polu. Ogradzaliśmy wielkie
przestrzenie drutem. Uważane to
było za zbytek przez tych, którzy
mieli ogrodzenia z gałęzi, albo też
wcale ich nie mieli. Ponieważ by-
dło ginęło z pragnienia podczas su-
szy, wiykopywaliśmy setki studzien
i budowaliśmy wiatraczki i cyster-
ny, co było kamieniem obrazy. dla
przeciwników wszelkiego postępu.

Ludziom naszym, którzy mieszkali
podobnie jak Indianie w  chałup-
kach skleconych ze słomy i błota,
pobudowaliśmy 'domlki, założyliśmy
szkoły, powiększyliśmy płacę, co
było uważane za z ię przez
handlarzy niewolników. Sprowadzi-
liśmy rolników, aby uprawiać stepy,
powięjkszając w ten sposób tereny
urodzajne. Było to głupotą dla. tych.
którzy się trudnili sprzedażą skór,
tłuszczu i wędliny, jedząc chleb z
mąjki sprowadzonej ze Stanów Zje-
dnoczonych i twierdząc, że kraj
nasz nigdy nie może się stać krajem
rolniczym.

  
      

     

Przy szkołach siostry prowadzą inter:
nat w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Opłata internatu oraz nauka w szkołach
dostępna,

2 internatu mogą korzystać nietylko
uczenice uczęszczające do wyżej wymie-
nionych szkół i kursów, lecz i z innych za-
kładów

Troskliwa opieka i pomoc szkolna za-
pewniona jest pod wzorowym i umiejętnyin
kierownictwem wykwalifikowanych  odpo-
wiednio sił pedagogicznych.

į Bližszych iniormacyj udziela i zapisy
przyjmuje kancelaria od 10 — 4, przy 'ul.
Stetańskiej 37 (blisko dworca kolejowego).

Praca poszukiwana _
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 mauczycielki, wy-
chowawczynie, bony, pielęgniarki, pokojo-
we z szyciem, gospodynie i kucharki. Ża-
pisy pracownic codziennie od 10—13 Mły-
nowa 2/9,

CHŁOPIEC lat 13-cie, będąc prawie sie-
rotą, poszukuje pracy odpowiedniej na czas
ferii letnich, Oferty proszę kierować do
jego babci, Ul. Piłsudskiego 13 m. 4.

MIERNICZY poszukuje pracy u miern.-
czych przysięgłych, lub przyjmie /wszelkie
roboty wchodzące w zakres miernictwa.
Ceny umiarkowane. Wilno, Mostowa 8—28.

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

PEREZIINESSETERETASLIST

SPRZEDAM SKLEP spożywczy z mieszka-
niem, w punkcie dobrym w dzielnicy chrześ
cijańskiej. Adres w „Dzienniku Wil.*

NIEBYWAŁA OKAZJA. Spowodu nagłego
wyjazdu sprzedaję dom mirowany z piekar
nią o dwuch piecach parowych w mieście
powiatowym ($arnizon wojska), Ważne spe
cjalnie piekarzy. Przewidziana dostawa
dla wojska. Adres w „Dzienniku Wil"

DO SPRZEDANIA plac ziemi” 900 mtr. na

Zwierzyńcu koło ulicy Zana, Cena 5.000 zł,

Inform. Mickiewicza 46 m. 9 od 34 ppoł.

 

 

 
— Tak, to prawda. Wówczas zda

wało się niemożliwością, to co jest
obecnie 'w Argentynie. Słucham
pana,
'— Aby- uczynić to wszystko,

nie wystarczały nam odsetki z ka-
pitałów. Nie mieliśmy ikapitałów le-
żących. Jednego roku mieliśmy za-
robiki, innego straty. Nie zważaliś-
ry jednak. Szliśmy wciąż naprzód,
Po dziesięciu latach bilans nam mó-
wił, żeśmy potroili nasz kapitał.
Aby jednak wykorzystać go, trzeba
było sprzedać ziemię, która nabra-
ła większej wartości przez jej upra-
wę i cieszyć się dukatami. Ale nie.
Szliśmy wciąż naprzód. Przez dwa-
dzieścia lat, Zaliczaliśmy się do
największych właścicieli ziemskich
w kraju. Byliśmy pierwsi na wszel-
kiego rodzaju listach dobroczynno-
ści. Biada, gdybyśmy odmówili tego,
co było uważane za konieczne.
Byliśmy obszarnikami, o których
mówiono w lzbach i z których szy-
dzono. Podatki spływały na nas jak
deszcz. Bilansy nasze zaczęły wyka-
zywać: straty. Można było jeszcze
jednalk uratować połowę majątku,
poświęcając drugą połowę, Woleliś
my jednak zahipotekować, ufni w
przyszłość. Zmagališmy się przez
trzydzieści lat. stwarzając olbrzy-
mie bogactwa, obecnie jednak uzna-
jemy sieibe za zwyciężonych.
— Któż panów zwyciężył?

(С. @. n.). 
ADMINISTRACJA: Wilae, ul. Mestowa 1, czynaa od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

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

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25, Krenika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

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