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Niemcy postanowili wycofać część swojej floty
LONDYN. 25.6. Podczas debaty cofać część swych okrętów z morza ochrony interesów niemieckich.

nad polityką zagraniczną premier
Neville Chamberlain omówił sytua-
cję w Hiszpanii, Oświadczył, iż po-
mimo że W; Brytania wielokrotnie
wyrażała 'w sposób wyraźny swe
niezadowolenie z powodu niepowo-
czenia planu nieinterwencji i że fak-
tyczna interwencja nadal trwa, nie-

mniej jednak jak dotychczas udało

się W. Brytanii osiągnąć cel, do któ-

rego dążyia. |stnieje uzasadniona

nadzieja na uniknięcie rozszerzenia
kontliktu.

Omawiając incydenty z okrętami

„Deutschiland“ i „Leipzig“,  Cham-

berlain oświadczył, że w danych о-

kolicznościach stanowisko Niemiec,
które nie mogły dopuścić wystawie-
nia swych okrętów na tego rodzaju

niebezpjeczeństwo+ jest | stanowi-
skiem rozumnym. Rząd niemiecki

wycofując swe okręty i uważając
incydenty za zlikkwidowane, okazał
wielką powściągliwość, zasługującą
na uznanie,

Obecnie należy zająć się dwoma
zagadnieniami praktycznymi, a mia-
mowicie zastąpieniem okrętów nie-
mieckich i włoskich, oraz wznowie-
niem wysiłków na rzecz wycofania
ochotników cudzoziemskich z Hisz-

panii. е

PARYŻ. 25.6. W. ocenie sytuacji
sprawy. hiszpańskiej nastąpiło po-
ważne odprężenie ane przede
wszystkim informacjami z Berlina,
jakoby rząd niemiecki zamierzałwy.

|

 

Śródziemnego. Według
geant“, rząd niemiecki zamierza jed-
nak utrzymać u brzegów Hiszpanii
krążowniki „Nuernberg”, „Koeln” i

„Karlsruhe“, 3 torpedowce oraz kil-
ka okrętów pomocniczych, celem

„Intransi-| Dzienniki paryskie podkreślają z
"zadowoleniem fakt, iż prasa nie-
miecka na nowo podejmuje informa-
cje na temat możliwości przyszłej

| podróży min. von Neuratha do Lon-
| dynu. : :

 

Wilna 8.25, 14.55 i 21,20.

CZĘSTOCHOWA. 25.6. Po zaj-
ściach miasto przybiera już normal-

ny widok. Po ulicy krążą jeszcze

patrole policyjne w: zmniejszonym

składzie. Cały szereg sklepów ży:
dowskich jest już otwarty, Żaluzje

na oknach są jeszcze prawie wszę-

 

Narodowcy pod Santander
Na froncie madryckim przygotowania do ofensywy

SALAMANKA. 25.6. Komunikat

głównej kwatery powstańczej poda-

je: w prowincji biskajskiej pomimo

niepogody posuwaliśmy się w dal

szym ciągu naprzód, Osiągnęliśmy

zachodnie zbocza masywu Abra i za

jęliśmy wzgórza Punta Lucero, La-

aena, Serantes, Cierrano i Seano.
Zdobyto ogromną ilość materiału wo
jennego, którego jeszcze nie oblicza

no, m. in. milion 270 tys. litrów ben-

zyny i 4.000 bomb lotniczych wagi

od 50 do 80 kiig., wzięliśmy przeszło

500 jeńców. W. prowincji Leon nie-

przyjaciel cofnął się w nieładzie, Na

pozostałych frontach nicszczególne

go.

OPLAKANY STAN SANTANDERU
SALAMANKA 25.6. Urzędowy

korespondent głównej kwatery pow-

stańczej podaje następujące szczegó

ły marszu powstańców na froncie

ID Sri

Echa aiery Parylewiczowej
(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 25.6. Proces wać będą dr. Kronenberg i dr. Wa-;

Flleischerowej odbędzie się w Okrę- silewski. Oskarżać będą prokurato-

gowym Sądzie w Krakowie w dn |rzy Żeleński z Warszawy i dr. Gar-

23 sierpnia. Przewodniczyć będzie

wiceprezes migr. Nowosielski, woto- ;

Prokurator żą
KRAKÓW. 25.6. W dniu dzisiej-

szym przemawiał prokurator dr.
Szypuła.
W obszernym przemówieniu do-|

maga się on ukarania oskarżonego,

jako bezwzględnie odpowiedzialne-

go za całą sprawę Myyślenicką.

Oskarżyciel twierdzi, że czyn

20 tys. nauczyciel

  

baczyński z Krakowa.

da ukarania Doboszyńskiego
Doboszyńskiego był świadomy ipla-

nowy, a jednocześnie niema dlań

usprawiedliwienia gdyż zwracając

cię jako manifestacja przeciw komu-

nizmowi, wskazywał temuż komuniz

mowi drogę do walki z policją do

napadów na posterunki i t. p.

Pomimo. nieustannegobiskajskim:
deszczu zajęliśmy wczoraj w _ póź- |tyleria rządowa nieustannie ostrzeli.

mych godzinach wieczornych Cierva

no, kończąc w ten sposób, całkowite
opanowanie lewego brzegu
Nervion aż do jego ujścia. Napotka-

liśmy na niewielki opór.  Zajęliśmy
już dwie ważne pozycje nad r

Urrianan, płynącą równolegle do

Nervion. W: czasie gvego-posuwania
się powstańcy napotkali na nowy
pas obronny. podobny do pasa pod
Bilbao, tylko w odwrotnym kierun-
ku, a mianowicie w kierunku San-
tander. Zajmujemy obecnie tę linię

obronną, znajdującą się w tyle na-

, szych pierwszych linii. Wiadomości

|o opłakanym położeniu Santander
potwierdzają się. Osoba, która przy
„byla z tego miasta oświadczyła, iż
brak tam żywności. Santander i E-
sturia zaopatrywane

| ność przez Bilbao, które wobec swe

| go eksportu minerałów "mogło otrzy

mać środki żywności, Jeszcze przed
4 miesiącami Bilbao posiadało zapas

suszonych jarzyn, wystarczający na
conajmniej jeden rok. Z począ.
czerwca zapasy te zostały wyczer-

pane. Obecnie Santander i Asturia

nie mogą nic wywozić, aby uzyskać;

żywność. Wjprost przeciwnie muszą |
one jeszcze żywić przeszło 400 tys.|

skiej. Tak więc opór Santanderu mo
że być tylko bardzo krótki.

ZAPOWIEDŹ INTENSYWNEJ
AKCJI

MADRYT 25.6. Korespondent Ha
vasa donosi, iż każdego dnia sygna-

lizują bardzo doniosłe ruchy wojsk

 
i w Częstochowie

Pielgrzymka wychowawców młodzieży
CZĘSTOCHOWA. Wi dniu 24

bm. pociągami rnymi z całej |

Polski ściągnęli do Częstochowy

nauczyciele, aby u stóp klasztoru

jasnogórskiego — аё świadectwo

swym uczuciom katolickim. |

Pielgrzymka organizowana pod.

egidą Chrześcijańsko - Narodowego|

Stowarzyszenia Nauczycieli  ścią-
gnęła około 20 tysięcy osób, liczba

olbrzymia jak na stosunki panujące
obecnie w szkolnictwie.

Z okazji pielgrzymki Ojciec św.

wystosował breve, które odczytano

publicznie. žo

* W breve Papież podkreśla  do-
niosłość roli katolickiego nauczy-

ciela w: społeczeństwie i wyraża

swe zadowolenie z okazji religijnej

manifestacji katolickich nauczycieli.

Stowarzyszenia polskie w Litwie
KRÓLEWIEC 25.6,  Donoszą z

Kowna: Władze litewskie nie zare-|
jestrowały dotychczas ani jednego

statutu organizacyj polskich istnieją-|

cych na Litwie. tuty organizacyj|

innych narodowości zostały jużpra-| czas zezwol

wie zatwierdzone. Społeczeństwo |

polskie na Litwie zgłosiło do zereje

strowania 15 towarzystw z 20 od-
działami. Sprawa działalności nieza
rejestrowanych towarzystw nie zo-

stała jeszcze przez władze rozstrzy-

enia na dalszą działal-

ność,

nie chce popierać

PARYŻ 25.6. Stała komisja ad-

ministracyjna „Alliance Democra-

tique", grupy liczącej około 100 de-

putowanych, |obradująca pod prze-

wodnictwem b. premiera Flandin u-
chwaliła rezolucję, w której stwier-

BRATISŁAWA. 25.6. Sprawa
procesu znanego działacza słowac-

ikiego posła Sidora przeciwiko czes-

kiemu _narodowemu  socjališcie

Smrezkowi, który zarzucił mu<

bieranie pieniędzy od Polski i Wę-

Świadek Janoszka: który oskar-

gnięta. Nie otrzymały też one dotych żył Sidora o utrzymanie kontaktu z

iredentystą Jehliczką i o przyjmo-

waniu od niego pieniędzy, oświad-

czył obecnie, że gotów jest odwołać 

zeką|

były w żyw- |

osób przybyłych z prowincji biskaj-|

gier — przybrała sensacyjny obrót.|

| powstańczych na rzeką Jarama. Ar-

wiuje straże tylne powstańców  ce-

lem rozproszenia ikoncetrujących się
rzeki| oddziałów, nie zdołała jednak — ро-!

wstrzymać nadesłania posiłków 1
wszelkiego materiału wojennego,

„Jest rzeczą pewną, że obie strony

į mają piany na szeroką skalę i że,

| wkrótce przejdą z okresu obserwa--
cji do intensywnych działań. у

TAJEMNICZY OKRĘT WOJENNY
| BARCELONA 256, Z Gerony do
!noszą, że tamtejszy komendant woj-

'skowy wręczył prasie następujący

| komunikat: Koło godz. 18,30 na wy-

| sokości mostu de la Selva w odleg-

i łości 6 mil od brzegów okręt wojen-

'ny białego koloru zatopił strzałami

armatnimi hiszpański żaglowiec han

dlowy. Załoga wzięta została do nie
| woli. Zaglowiec płynął w towarzyst-

wie statku francuskiego, który okręt

powstańczy uszanował. Okręt ten

po napadzie odpłynął z wielką szyb
kością na południe. Zawiadomione o

tym napadzie wszystkie statki han-

dlowe, statki naftowe i straży przy-
brzeżnej schroniły się.

BOLSZEWICKA POMOC

RZYM. 25.6. Donoszą z Salaman-

"ki, że powstańczy krążownik „Al-

| mirante Cervera“ zatrzymał rosyj-

ski statek „Kubań płynący do Hisz

| panii i wiozący dla wojsk czerwo-

|nych dwa samoloty, 44 czołgi, 1000

karabinów maszynowych, 2 miliony

' ładuników i 4.000 ton materiału wo-

jennego.

|

 

Francuskie „zjednoczenie demokratyczne”
rządu Chautemps

"dza, iż nowy rząd jest ścisle rządem

| frontu ludowego i że w konsekwen-
(cji kontynuowana będzie, jak się:

| zdaje, ta sama polityka, aczkolwiek

| doprowadziła ona kraj do poważnej

sytuacji finansowej i gospodarczej.

Szantaż w życiu politycznym Czechosłowacji
Znamienny zwrot w sprawie posła Sidora':,

swe zeznania, jeśli poseł Sidor wy-

płaci miu 300,000 kć. Ewentualnie

zadowoliłby się dostarczeniem mu

przez Sidora stałego bezpłatnego

mieszkania, oraz stałą miesięczną

rentą.

Sidor zawiadomiony o tym tele-

fonicznie oświadczył, że niestety

nie może płacić Janoszce miesięcz-

nej renty, elcz może mu się wysta-

таё о pz mieszkanie w wię-

zieniu w Leopoldowie lub w Iławie.

Aresztowania narodowców w Częstochowie
(Telelonem od własnego korespondenta).

dzie zapuszczone, Otwiera się tylko

żaluzje na drzwiach. *

, Władze prowadzą w  dalszym
ciągu energiczne dochodzenie, ce-

„łem ustalenia, kto brał udział w

, zajściach. Aresztowano szereg osób,

z działaczem S. N. Lajznerem na

|czele. Większość z nich osadzono w

więzieniu' śledczym. Właściciel iab-

ryki metalowej „Wólka”* usunął z

pracy dwu robotników chrześcijan,

podejrzanych o udział w wystąpie-

| niach antyżydowskich. Na tym tle

' doszło do bójki między robotnikami

żydami i robotnikami Polakami, któ
rzy stanęli w obronie wydalonych

kolegów.

Gmina żydowska zarejestrowała
‚ 40 dnia wczorajszego 376 kupców,

którzy ponieśli straty materalne w

czasie. zajść.

Wiładze śledcze zakończyły już

dociiudżenie w sprawie Joska Pę-

draka, który na Wałach Dwernic-

kiego w Częstochowie zamordował

tragarza Polaka śp. Barana.

Proces Pędraka, który oskarżony

jest z art. 25, paragraf 1 K. K. odbę-

dzie się 1 lipca. Pędrak oskarżony
jest z tego samego artykułu, z mo-

cy którego skazani zostali na śmierć
przez powieszenie Chaskielewicz i
Szczerbowski.

ЕДНСЫМЫ Teda kimPRETECWO SE НнЫ

Przyjazd króla Karola
do Polski

BUKARESZT. 25.6, Dziś nastąpił
wyjazd Króla Karola i następcy tro-
nu ks, Michała do Warszawy. Król
Karol i Wielki Wojewoda Michał
przybyli na dworzec w towarzy-
stwie premiera Tatarescu i adjutan-
tów. Na pożegnanie monarchy przy-
byli na dworzec wszyscy członko-
wie rządu, członkowie dworu i ge-
neralicja. Na dworcu zebrali się rów
nież członkowie poselstwa R. P.
Odjazd pociągu królewskiego nastą-
pił o godz. 17.20. Tym samym pocią-
$iem wyruszyły z Bukaresztu osoby
towarzyszące królowi w podróży
do Polski z min. spr. zagr. Antones-
cu na czele,

Kronika telegraficzna
— [Rząd litewski (opracowuje projekt

ustawy o opodatkowaniu kawalerów, Poda-

tek będzie nałożony na bezżennych w wie-

ku 35—50 lat, z pominięciem  duchowień-

stwa, bezrobotnych, chorych itp.

— W poniedziałek 28 b. m. przybędzie
do Budapesztu minister spraw wojskowych

Rzeszy marszałek v. Blomberg celem od-

dania wizyty węgierskiemu ministrowi

obrony narodowej gen. Roederowi.

— W Trinidad doszło do starć między

wojskiem a strajkującymi tubylcami, Grupa

strajkujących napadła na plantacje trzciny

cukrowej, podpaliła wiele pól cukrowych,

uszkodziła domy i przerwała linie telefo-

miczne. Wojsko uczyniło użytek z broni ra-

niąc dwie osoby.

— W Rumunii po dłuższej suszy nastą-

piło w Braszowie oberwanie się chmury,

Wiele domów zalanych zostało wodą.

— Z Kowna donoszą o mnożących się

wypadkach podpalania lasów. W ostatnich

dniach w pow. Szakiowskim i Ucieńskim

notowano 5 wypadków złośliwego podpale-

nia, które spowodowały duże straty.
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Rozwój zatargu.o Wawel
Prezes Qzonu p. Koc wystąpił przeciw ks.4Metropolitowi Krakowskiemu

Wileńskie echa zatargu o prze-
niesienie trumny ś. p. Marsz. Piłsud
skiego są równie znamienne jak i
odpowiednie wydarzenia w  War-
szawie.

Nie (było wprawdzie wybijania
szyb w katolickich redakcjach przez
znaną łobuzerię, ale za to mury na-
szego miasta pokryły odezwy Legio
nu Młodych. Po południu we czwar
tek pozostały iz nich tylko strzępki
— świadczące o nastrojach chwili.

Wi kłopotliwej sytuacji znalazł
się „Ozon”* wileński, Komunikat je-
go jest „szczytem dyplomacji”:

Prezydjum okręgu wileńskiego organi-

zacji miejskiej OZN solidaryzując się ze
stanowiskiem Wydziału Wykonawczego Ko
mitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Pił-

sudskiego oraz wyrażając nadzieję, że po-

wołane do tego czynniki państwowe spowo

dują jaknajszybsze załatwienie tego incyn-

dentu zgodnie z najświętszemi uczuciami:

narodu i dobrem państwa, złoży na cmen-

tarzu Rossa hołd Sercu Marszaika Piłsud-
skiego w piątek bm, o godz. 7-ej wiecz. i

wzywa członków OZN do wzięcia udziału w

tym akcie.

Trzeba przyznać, że trudno do-
myślić się czy to protest czy nota
dyplomatyczna. Ale nic dziwnego.
Sytuacja jest jasna.

Co do samego konfliktu „Słowo
sądzi, że:

Niestety wyrazić musimy przekonanie,
że zdanie Komitetu jest bardziej kompetent

ne, i że nie wydaje się żeby J.E. Ksiądz Ar-
cybiskup miał rację.

Trudno dyskutować na tak od-
ległe tematy. Skoro jednak prezes
Komitetu gen. Długoszewski wyjaś-
nił, iż prot, Szyszko - Bohusz też
bez jego wiedzy „ułożył płyty grani-
towe z herbami”, „umieścił u szczy
tu wieży herb. Marsz. Piłsudskiego”,
„polecił wyryć napisy nakracie i fry
zie baldachimu“ (wymagało to cza-
su) — to mógł prof. Bohusz i kryptę
wylkończyć bez wiedzy władz Komi-
tetu.

Sprawa o tak delikatnej materii dała
asumpt różnym przytajonym „postę
powcom'* do ataków na Kościół.

I tak „patriotyczny“ Z.Z.Z. wi-
leński (lokujący swych członków: w
więzieniach pod zarzutem komunjz-
mu) występuje w obronie „dumy na
rodowej” i

„stwierdza, iż niepoczytalny wybryk

Metropolity Sapiehy jest jaskrawym wyra-

zem rozpanoszenia się klerykalizmu w Pol-

sce. Rada Okręgowa ZZZ w Wilnie uważa
iż jedynie przez zasadniczą rewizję posta-

nowień konkordatu, zmierzającą w kierun-

ku zupełnego wyeliminowania kleru. od

wpływu na sprawy państwowe i życia po-

litycznego Polski naprawić można obecny
amormalny pod tym względem stan rzeczy;'.

Pod 'tą odezwą rozpowszechnioną
przez P.A.T. (tak niedawno P.A.T.,
dawała entuzjastyczne wiadomości
o rozłamie w ZZZ) podpisał się, p.
„Bolestaw“' Stein. (Zapewne stupro-
centowy Polak i aryjczyłk).

W, ten sam tenor piszą „Związek
Młodej Wsi" i „Z. N. P.'*.

Triumiuje „Kurier Powszechny”
pisząc:

Samowola metropolity krakowskiego
zdarła bielmo z oczu pozostającego pod
psychozą klerykalizmu narodu.
W stolicy, we wszystkich miasta i

wreszcie najmniejszych nawet ośrodkach ży

cia w Polsce, gdzie jeszcze tydzień temu
tępiony był mianem żydokomuny występ
przeciwko najzwyklejszemu pod słońcem

księdzu zawrzało oburzenie, (
Naród domaga się satysiakcji za wyrzą

dzoną mu krzywdę moralną.
Urzędowa agencja prasowa PAT-iczna

ogłasza teksty depesz, których treść nie śni

ła się w głowach największych radykałów

w okresie akcesów do Ozonu.

Trochę zabardzo sobie pozwalają
wiydawcy pism czytanych w 80 proc.
przez żydów. Polska jest państwem
katolickim i nim pozostanie,

| Z nadziei na zgnębienie Kościoła
' będą nici.

LEWICA ZADOWOLONA
Zapytała również redakcja „Wie

czoru Warsz.' o opinię przedstawi-
ciela radykalnej lewicy opozycyjnej.
Z rozmowy wynikało, że słery te
są bardzo |zadowjolone z konfliktu
między rządem a władzami kościel-
nymi, nadając temu koniliktowi cha
rakter polityczny i spodziewając się,
że wpłynie on na trwałe oziębienie
stosuników lub nawet wyiaźną wal-
kę między obozem rządowym da Koś

konflikcie klęskę OZN i jego katolic
ko - narodowego kierunku,

SPOSOBNA CHWILA
Nastroje Warszawy dobrze, ilu-

struje „Robotnik“.
Podczas gdy „Ozon* przezornie

milczy, a za to „szaleją' jego człon
kowie, PPP. piórem p. K. Czapiń-
skiego omawia wypadki z nieutajo-
ną radością. Powiada:

„Widzieliśmy w ostatnich paru latach,|
jak stopniowo, systematycznie rósi tupet

klerykałów. Przypomnijmy te bezczelne na

gonki na ZNP,! tę akcję za szkołą wyzna-
niową! Tupet rósł, potężniał, I wreszcie
kler zaczął po prostu się zapominač!... Roz-

legł się glos „nad-suwerena“ pod adresem

p. Prezydenta(!!): |

 
POZNAŃ 25.6. Legat papieski na

Kongres Chrystusa Króla J. E. Ks.
Kardynał Hlond wygłosił na posie-
dzeniu inauguracyjnym Kongresu dn.
25 czerwca przemówienie:

Podkreśliwszy na wstępie, że Pa
pież przywiązuje duże znaczenie do
jobrad zjazdu w Poznaniu, co wynika
z listu Ojca św. do Kongresu, Ks,
Kardynał Hlond wspomniat o niezli-

|czonych podniosłych listach i tele-
| gramach. które napłynęły z całego
świata chrześcijańskiego na ręce
Ks. Prymasa z okazji zjazdu.

Snać gigantyczną walkę ludów—
mówił Ks. Kardynał Hlond sprowa-
dzona została do alternatywy. Chry-
stus albo bezbożnictwo. - Totalnie
pojmują oba fronty. swe hasła i za-
miary. Totalnie neguje Boga nowo-
czesne ateuszostwo, totalnie alirmu
je Królestwo Boże katolicyzm. Koś-
ciół chce pełnego wcielenia ducha
chrystusowiego, komunizm bezbożny
i neopogaństwo dążą do całkowite-
50 odwyznanienia i ześwieczczenia;
życia. Ta zupełna antyteza, wyłącza
jąca porozumienie i kompromisy, za
ciążyła na wieku 20-tym jako zagad
nienie, bez którego rozwiązanie niej
podobna ani ustalić defińitywnie we
wnętrznych ustrojów _ politycznych
czy społecznych ani utrwalić pod-
staw do spokojnego międzynarodo-
wego współżycia, ani uwydatnić du-
chowego oblicza nowego człowieka.

 

Chrystusa Króla Oczywiście w sen-
sie pozytywnym dla religii i chrześ-
cijaństwa, bo całe założenie zjazdu
jest pro Deo. Kongres jest pojęty za-
sadniczo jako studium i naukowa a-
naliza bezbożnictwa i jego przyczyn.

Następnie Ks. Kardynał Hlond
powitał /w sserdecznych słowach J.
E. Ks. Kardynała Kakowskiego oraz
J. E. Ks. Kardynała Verdier, kardy-  

wiecie mińsko-mazowieckim,

kach:

— Nie pozwalam!

Pod adresem p. Prezydenta? Nie! pod żarne, koła gospodyń wiejskich itp.
Na porządku Niektóre z nich używają bardzo nie-|

„dziennym stanęła po prostu sprawa suwe-| wybrednej formy i tak np. Związek
|renności Państwa, Kto właściwie rządzi w

adresem Rzeczypospolitej!

naszym państwie? *

Pomijając przesadę (chodzi bo-
wiem o rządy w Katedrze Krakow-
skiej nie w państwie), p. Czapiński
uważa, że nadszedł czas, gdy może
można będzie dogadać się ze „sfera-
mi“ na trumnie „klerykalizmu.

Dlatego pisze: (podkreślenia auto
ra):
c rozchodzimy się w sprawach

politycznych z „Polską Zbrojną*. Ale tym

razem saądzimy, że całkowicie ma SŁUSZ-
NOŚĆ. R

i dalej: „Nasze stronnictwo...
ciołem. Radykalna lewica widzi w |walczyło i walczy z obskurancką POLITY-

KĄ kleru, który chciałby nie tylko prze-

wodzić w sprawach oświatowych, spolecz-

nych i politycznych, ale takže položyč «
na SUWERENNOŚCI POLSKI. Nie, my

niepodlegiościowcy, my polscy socjaliści na
tc się ni$dy nie zgodzimy.

l w odpowiedzi na uroszczenia winien

zabrzmieć zgodny głos całej Polski:

— NIE POZWALAMY.

Tak, tak! Pakt nieagresji z komu
nistami już jest, ale i z sanacją by się
przydał.

PROTESTY

W, dalszym ciągu PAT-iczna o-
głasza wiele protestów. Podpisują
je te same organizacje, które zgła-
szały swój akces do obozu p. Koca.  
 

Kongres Ku,.czci Chrystusa Króla
inauguracyjne przemówienie J. E.gKardynała Hlonda

nała Paryża i Francji, zwracając się,
następnie do p. ministra prof, Świę-
tosławsikiego, kardynał Hlond o-
świadczył:

Obecność p. delegata rządu R.P.
na tym kongresie jest publicznym
świadectwem, że odbudowa polskiej
myśli państwowej uwzględnia ogrom
ne potencjały religijne narodu i że
polska świadomość polityczna potę-
guje się w miarę gruntowania się za-
sad chrześcijańskich w naszej pań-
stwowiej rzeczywistości. _Widzę w
tym niezawodną zapowiedź wielkoś

 

Zajścia antyżydowskie
w różnych stronach kraju

‚ 7 Mińska Mazowieckiego dono-
szą, że gdy handlarze - żydzi z Ka-
łuszyna,. Węgrowa i okolicy przy-
byli na jarmark do Dąbrowy w po-

ocze-
kiwał na nich tłum chłopów, który
nie dopuścił do rozpakcwania towa-
rów. Handlarzom, którzy zdołali
rozłożyć swe towary, chłopi rozbili
stragany, niszcząc część towarów.
Wobec wrogiej postawy ludności
wszyscy kupcy żydowscy musieli jar
mark opuścić. 8

W, miasteczku Mstów pod Czę-
stochową doszło do zajść antyży-

wniosek przez del. Jana Czernow-
skiego, prezesa Koła w Przemyślu,
o powołanie do życia nowego, wzglę| becnie prace przygotowawcze do po
dnie dalszej rozbudowy już istnieją- |wołania w najbliższym
cego Funduszu: Samopomocy Kole-|rębnej
żeńskiej, celem zapewnienia czton-
kom pomocy materialnej w wypad-

przeniesienia służbowego,

Topielec uprzedził nurka

POZNAŃ 24.6. Nurek morski E-
ugeniusz. Kuzniak z Gdyni, który wy
dobył topelca ze zbiornika wodocią
gowego w Bielsku, został wezwany
do majątku Krzywin w pow. kościań
skim, gdzie przed kilku dniami pod-
czas kąpieli w jeziorze utonął syn
właścicieła |p. Szpota, a którego

LIDA. Zanotowano

 

мааа ана Urzędnicy państwowi tworzą
„Fundusz Solidarności Koleżeńskiej" |

Na ostatnim walnymi zjeździe de-, przeniesienia w stan spoczynku, zwol
legatów kół S.U.P,, został zgłoszony|nienia ze służby lub śmierci w ro-

Dziwny wypadek w pow. kościańskim

Huragan w pow. lidzkim
na terenie przez burzę, schronił się do puste-

Są to zarządy miejskie, straże po-

Miodej Wsi pisze do premiera
Składkowskiego:

„Zdarzył się takt  niesłychany.
Obywatel Rzeczypospolitej, korzy-
stając z nieuzasadnionych  przywi-
lejów, nie usłuchał woli Prezydenta
Rzeczypospolitej. lekceważąc tym
samym wolę całego narodu. Zawła-
szczył prawo dysponowania najdroż
szymi pamiątkami narodowymi, ma-
niłestując swą  miezależność od
władz Rzeczypospolitej i przekre-
ślając swą łączność psychiczną z na-
rodem,
W Warszawie odbył się wiec

protestacyjny pod gołym niebem
zwołany przez 18 znanych organiza-
cyj podpisujących zwykle odezwy.

Rezolucja wiecu wzywa do ode-
brania Katedry Wawelskiej wła-
dzom kiościelnym. j|

 

W Wilnie zgodnie z zapowiedzią
O. Z. N. odbył się pochód na Rossę i
złożenie hołdu.

W) manifestacji wzięło udział 0-
koło 200 osób.

W. KRAKOWIE
(Tel. od wł. koresp.)

KRAKÓW. 25.6. „Polonia“ do-

nosi, że dowódca garnizonu krakow-

, skiego, gen. Bernard Mond (ten sam,

którego nazwisko często wymienia-

no w procesie Doboszyńskiego) zło-

żył w Kurii Metropolitalnej krakow-
skiej protest (!) w imieniu garnizo-

nu (!) przeciwko przeniesieniu trum-

ny. Przez całą moc ze środy na

czwartek i przez piątek przed pa-

łacem lks. Metropolity pełniły straż

silne posterunki policyjne i wojsko-

we. Posterunki policyjne stały rów-

nież przed redakcją „Głosu Narodu!.

„Czwartkowy „Głos Narodu” zo-

stał skonfiskowany.

STAN ZDROWIA KS, METROPO-
LITY BUDZI POWAŻNE OBAWY

Jak się dowiaduje „L К. С."

stan zdrowia Księcia Metropolity

dra Adama Stefana Sapiehy pogor-

szył się ostatnio bardzo. Książę

Metropolita zapadł na zapalenie

płuc z komplikacjami opłucnej. О-

gnisko zapalne nietylko, że utrzy-
| muje się nadal, ale powiększyło się

KONFISKATA
WARSZAWA. 25.6. Z polecenia

Komisariatu Rządu skonfiskowano
w całości wstępny artykuł „Czasu”,
omawiający sprawę zatargu o prze-
niesienie zwłok ś. p. marsz. Piłsud-
skiego.

ci, bo wierzę, że Polska całkowicie
zbudowana na wiecznym prawie
Chrystusowym przed innymi ziści w
sobie nigskazitelny ideał ppaūstwo-
wy i w taką urośnie powagę, że jako
czynnik światobwórczy sięgnie po
wybitny udział realizacji planów о-
patrzności w kształtowaniu nowych
czasów. :

Z kolei Ks. Kardynał Hlond zwró
cił się z serdecznymi słowami powi-
tania do przedstawicieli episkopatu
polskiego i zagranicznego oraz gości
zagranicznych.

dowskich. Wybito szyby w kilkuna-
stu sklepach kupców-żydów i pobi-
to ciężko jednego z nich. Zajścia
powtórzyły się następnego dnia, tak|
że dopiero sprowadzony specjalny|
cddział policji zdołał je zlikwido-|
wać, |

Z Chełma Lubelskiego- donoszą,
że w przepełnionym ogrodzie miej-
skim doszło do wystąpień antyży-
dowskich: Publiczność, wśród. któ-
rej znajdowało się wielu studentów,
przybyłych ma wakacje, usunęła
przemocą żydów z ogrodu. Doszło
do bójek.

 

dzinie. W! związku z tym wnioskiem
zarząd główiny S.U:P. prowadzi о-

czasie od-
instytucji, przy. zarządzie

głównym pod ewentualną nazwą:
Fiundusz Solidarności Koleżeńskiej.

 zwłok nie zdołano odnaleźć. Gdy
nurek w obecności zebranej na brze|
$u ludności przygotowywał się do
zańurzenia w.wodę, nagle ciało mło

'

| ostatnio. Lekarz przyboczny ks. Me-
tropolity dr. Wiysocki uznał za ko-

nieczne przywołania do łoża ks. Me-

tropolity kionsylium seems A Le-
karze oświadczają, że stan zdrowia

ks. Mietrohpolity budzi poważne

obawy. : -

Pierwsze wiadomošci о stanie

zdrowia ks. Metropolity były o tyle
nieścisłe, że polegały one na infor-

macjach, jakich udzielał dr. Wy-

socki osobom pytającym o stan

zdrowia ks. Metropolity. Dr. Wy-
socki nie chcąc budzić zaniepoko-

jenia wśród wiernych, dawał infor-

macje uspakajające.

AKCJA DYPLOMATYCZNA
W. WATYKANIE

W. naradąch w sprawie konfliktu
na Zamiku brał udział również min.

Beck, co wskazuje, że podjęta zo-
stała również akcja dyplomatyczna
w Watykanie. O wynikach pertrak-

tacyj pomiędzy rządem a J. E. ks.

Arcybiskupem  Sapiehą poinformo-
wany był również nucjusz apostolski

). Е. ks. Cortesi, który w tej spra-

wie porozumiewał się ze Stolicą

Apostolską. Interweniował tam rów
nież ambas. Wł. Skrzyński,

CO MÓWIĄ W OZONIE
Redakcja  „Wieczoru Warsz.

zwróciła się do sympatyka Obozu

Zjednoczenia Narodowego, który o-
świadczył, że koflikt stwarza wielką

trudność dla dzałalności organiza-

cyjnej OZN, opierającej się na de-

klaracji płk. Koca, w której szczegól
nie podkreślono katolicki charakter
Polski i tym nadano OZN określony
charakiter ugrupowania  katolickie-

go. Zdaniem rozmówcy. powstały
konflikt mógłby być usunięty na dro
drze wymiany zdań między rządem
polskim i stolicą apostolską.

GŁOS P. KOCA
WARSZAWA. 25.6. P. Koc jako

szef O. Z. N. wydał dziś oświadcze-

nie, w którym potępia „samowolę

osobistą jednostki”.

SPORT
Pierwszy etap wyścigu dookoła

Polski,
W. piątek rozpoczął się w War-

szawie czwarty międzynarodowy
wyścig kolarski .dookoła Polski.
Pierwszy etap prowadzący z War- -
szawy do Kielc. na dystansie 180
km. zakończył się klęską zawodni-
ków zagranicznych, dla których wa-
runki terenowe okazały się zbyt
cięjdkie, Organizacja wyścigu za-
wiodła ma całej linii. Zbyt późny
start w Warszawie spowodował, że
ostatni zawodnicy przybyli do Kielc
dopiero o 10-ej wieczorem. Na sta-
dionie notowano czasy zawodni-
ków przy kieszonkowych lampkach.
Zmęczeni zawodnicy musieli w ciem
mościach wracać pieszo lub na ro-
werach do miasta, oddalonego o 3 i
pół km. od mety wyścigów.

Na pierwszym miejscu znalazł
się Napierała w czasie 5:56:14.RERpoecie na powierzchnię. |

ziwny ten zbieg okoliczności wy-; 5
warł na obecnych głębokie wrażenie (tO wygrał na loterii?

ienie :
5.000 zł. 107815 45894
1.000 zł. 3127 100736

87365 192116.
500 zł. 64491 71144 87575 150364

 

124785

 
 

Ciągnienie drugie. į
20.000 zł. 160937 :
2.000 zł. 5400 163882 183714 !
1.000 zł. 19552 30788 124584 |

pow. lidzkiego wypadki przewraca- go domu w Żemojtelach, śm. ejszy-
nia domów i drzew oraz ludzi i zwie skiej. Towarzyszący ulewie huraga-
rząt znajdujących się w polu przez nowy wiatr przewrócił dom, grze-'
huragan, jaki przeszedł przed kilku |biąc Bocewicza pod rumowiskiem.| м Wojska narodowe hiszpańskie w zdobytym Bilbao,  dniami przez niektóre gminy.

Alfred Bocewicz, zaskoczony|wydobyto zwłoki Bocewicza, |
zwalisk domu 148631“

500 zł, 13362 45672 64285 121887,

W czasie uprzątania

os.@



$WOBODA
DZIAŁANIA

MWojna domowa w Hiszpanii nię
przestaje być źródłem niepokojących
konźliktów i niebezpiecznych nieporo-
zumień pomiędzy państwami załałeso-
sowanymi.

Wynika to zarówno x charaltecu

sił politycznych działających na tere-

nie Hiszpanii jak i z oczywistego fak-
tu, że losy tej wojny łączą się ściśle z

przyszłym układem sił na morzu

Śródziemnym, które, od chwili wypra-
wy abisyńskiej, znowu staje się jed-

nym x najważniejszych zagadnień w

polityce międzynarodowej.

Pragnąc ograniczyć niebezpieczeń-
stwo naruszenia pokoju europejskiego
w związku z wojną domową w Hisz-

panii, państwa zainteresowane utwo-

rzyły w Londynie komitet nieinterwen

cji, którego zadaniem jest niedopusz-

czanie do mieszania się w sprawy wew

nętrzne Hiszpanii i wspólne kontro-
lowanie jej wybrzeży.

Dnia 12 czerwca, w związku z re-

presjami zastosowanymi przez flotę

niemiecką po zbombardowaniu pan-

cernika „Deutschland“ ,ukladonieinter

wencji został rozszerzony przez nową

umowę, w myśl której strony zobowią

zały się do niewymierzania sobie za-

dośćuczynienia na własną rękę.

Niebawem nastąpił zamach na nie-

miecki krążownik „Leipzig“ i nota

niemiecka domagająca się wspólnej

demonstracji flot państw należących

do komitetu londyńskiego, u wybrze-

ży Walencji.

Żądanie to nie zostało uwzględnio-

ne i Niemcy musiały wyciągnąć z te-

go konsekwencję. W związku z tym

żądaniem doszło do dużego napręże-

nia stosunków pomiędzy państwami

należącymi do komitetu londyńskie-

go. э

Obok szerokiej akcji dyplomatycz-

nej, Niemcy zaczęły koncentrować na

morzu Śródziemnym swoją flotę, aby

wspólnie z eskadrą włoską dokonać

tej demonstracji na własną rękę. Wy-

wołało to duży niepokójw Anglii i we
Francji. Obawiano się, że zjednoczona

eskadra włosko - niemiecka nie ogra-

niczy się jedynie do demonstracji u

wybrzeży Walencji. Istniała obawa, że
demonstracja ta zostanie przekształ -
cona w pełny system represji, zamie-

niona w ścisłą blokadę wybrzeża,

zamknięcie portów walenckich i kon -
fiskatę okrętów handlowych, płyną-

cych pod flagą rządu w Walencji.

Ambasadorowie Anglii i Francji o-
strzegli rząd niemiecki, że wszelka

czynna interwencja Niemiec będzie u-
ważana za akt nieprzyjacielski wobec

ich rządów, które będą musiały zasta-
nowić się nad. sposobami przeciwdzia-
łania.

Po długich wyjaśnieniach dyploma-
tycznych ostrość przesilenia została

złagodzona.

Okazało się, że Niemcy i Włochy
nie zamierzają jeszcze występować x

komitetu nieinterwencji. Przeciwnie
pragną nadal, wspólnie z pozostały-
mi jego członkami, pracować nad spo
sobami zapobiegania. interweneji w
sprawy wewnętrzne Hiszpankk,

Jeśli jednak chodzi oukład 3dn. 18
czerwca, zakazujący podpłsanym stro-

nom wymierzania zadośćuczynienia na

własną rękę, to nie zamierzają p na-

dal respektować i zachowają sobłe z4-
pełną swobodę działania. :
Mówiąc inaczej jeśli jakikolwiek o-

kręt włoski lub niemiecki zostanie za-
atakowany, rządy nie będą się zwra-
cały do komitetu londyńskiego ©
wspólne wystąpienie, ale uczynią
na własną rękę to, co uznają ха ро -
trzebne i zgodne z ich interesami na-
rodowymi,

Taki obrót sprawy łagodzi chwilo-
wo sytuację na morzu Śródziemnym.

Niemniej jednak całą tę sytuację sta-

wia wciąż pod wielkim znakiem zapy

tania, Trudno bowiem przewidzieć czy
jakiś wypadek nie spowoduje na-

stępstw nieoczekiwanych i czy nowy

atak na którykolwiek statek niemiecki
lub włoski nie pociągnie za sobą repre
šyj tego rodzaju, że zostaną paris

 

5zę

'. OZN „młodzieżowy”
Nie popełnimy zapewne błędu,

stwierdzimy, że praprzyczyną, z
j narodził się OZN. i inne, ana-

je poczynania sanacyjne, było
stwierdzenie faktu, że młode pokole-
mie Polski jest usposobione narodo-
wę, oraz w związku z tym postawie -
mię sobie do urzeczywistnienia dwóch
Gelów: 1) stworzenia wrażenia, że zni-
kły ideowe i polityczne przyczyny.
stanowiące nieprzekraczalną przegro-
dę między narodowym młodym poko-
leniem, a sanacją, 2) wywołania takie
go jakiegoś manewru, któryby, łączi
młodzież narodową z sanacją, lub jej
częścią, równocześnie jeśli nie niwe -
czył, to w każdym razie rozluźniał jej
węzły ze starym pokoleniem narodo -

wym.
Że liczne ostatnio deklamacje saną

cyjne w duchu nacjonalistycznym, KA
lickim, antysemickim nie są szczere,

ale są tylko chwilową przyprawą dla
skaptowania młodzieży, dowodzą róż-
ne niekonsekwencje w rodzaju prowa
dzenia — wbrew tym deklamacjom —
jawnie filosemickiej polityki przez
różnych p. Starzyńskich, albo konty-
nuowanie, wbrew elementarnym wy-
mogom polskiego nacjonalizmu, filo-
ukraińskiej polityki w stylu woj, Jó-
zewskie itp, objawy. Poprostu, sa-
nacja (oczywiście, mamy na myśli jej
organizacyjne szczyty, a nie doły, bio
rące za dobrą monetę to, co się dziś
w OZN. i na pokrewnych terenach mó
wi), nie nawróciła się na poglądy Obo
zu Narodowego w szeregu spraw, ale
przybrała zewnętrznie te poglądy, a-
by stać się strawniejszym partnerem
dla werbowanej przez nią młodzieży.

Że tak jest istotnie, tego dowodzi ca
ły szereg poczynań sanacyjnych (nie
tylko OZN-owych), uporczywie, wy-
łącznie i zawzięcie zwróconych ku za
gadnieniu młodzieży. Nowym tego do
wodem jest założenie przez p. Koca
„Związku Młodej Polski“ i wygtoszo
ny przez niejakiego p. Rutkowskiego,
zastępcę kierowniką owego związku
(kierownikiem jest sam p. Koc) refe -
rat przez radio o podstawach ideowo-
politycznych tego związku.

Referat ten składa się z dwóch częś
ci. Pierwsza z nich określa stanowisko
Związk'1 wobec istniejących w społe -
czeństwie polskim środowisk, czy ze-
społów, druga określa ideologię związ
ku.

Ideologia Związku Młodej Polski
jest poprostu przeróbką — tyle tylko,
że spłyconą i zamienioną na zdaw-
kową monetę frazesu —- ideologii na-
rodowej. Jest w niej mowa o „przeło-
mie narodowym”, o „wielkiej i potęż-
nej Polsce", o „Narodzie Polski", ©
„konsekwencji i sile w wyznawaniu
ideałów", o komunizmie, o masonerii,
o konieczności „pianowego i konsek -
wentnego' przeprowadzenia emigra-
eji Żydów z Polski, o ..duchu hierar-
chii”, o „wiecznie żywych prawdach
nauki Chrystusowej'. Niema tu nic,
coby już oddawna, od wielu lat — tyl
ko że głębiej i pełniej — nie było gło-
szone przez Obóz Narodowy.

Ciekawsze jest określenie stanowi -
a Związku wobec istniejących w
olsce Środowisk, P. Rutkowski stwier

dza, że dwa tylko środowiska w Pol-
sce są coś warte: środowisko legiono-
we w pokoleniu starym, oraz narodo-
wo czujące pokolenie młode. P. Rut -
kowski przypomina rozbieżności orien
tacyjne z lat wielkiej wojnyi staje bez
zastrzeżeń na gruncie orientacji legio
nowej, uznając stare pokolenie naro-
ży: 1 jego zasługi za rzeczy niebyłe.

ak więc, mamy tuw rea z
ażńym prograrnem p. lęcia nici,

Wash. młode pokolenie narodowe
ze słarygp, a zato przyczepieniago do
"m i eOdozyt i, se

est kluozen p ają -
zrozumieć wady еTY -
„ozonowe“ ostatniej doby. A

o młodzież, chodzi o oderwanie jej
d Obozu Narodowego i wzięcie jej

jd komendę sanacyjną.
cie, na zakusy te można ft

tylko pobłażliwie uśmiechnąć. Młode
Z

 

glię i Francję uznane za „akt nieprzy-
jaeielski wobec ich rządów”.
Na tle ostatniego zatargu stosunki

angielsko - niemieckie uległy wyraź-
nemu pogorszeniu. .
Podróż min. von Neuratha do Lon-

dynu została odwołana, prasa zaś nie-
mieeka zaczęła znowu pisać o „obłu-
dzie angielskiej”,
Równocześnie zacisnęły się widocz-

nie stosunki włosko - niemieckie, co
nie pozostanie bez skutku dla dalsze-

go przebiegu spraw na morzu Śród -

HayTVT=" ок оао ИОЙ
 

pokolenie nie jest „do wzięcia”, jest
ono częścią — i to dziś nawet główną
częścią — Obozu Narodowego. Wyzna
je ono jego ideologię w całości. A waż
nym składnikiem tej ideologii jest też
i ocena przeszłości, zarówno dawniej
szej, jak i tej najświeższej. Nie cho-
dzi tu o pieniackie podtrzymywanie
sporów orientacyjnych, chodzi popro-
stu o a: właściwych doświad
g z historii, która jest „magistra
tao",
wiązek Młodej Polski w zwartym

bloku qirodowego młodego pokolenia
desoli A szczerby, Blok ten

t jednolity 1 moeny, jak monolit.
wiązek Młodej Polski może conaj -

wyżej grasować na różnych odpry-
skachod Obozu Narodowego, które  

od niego odpadły już dawno: w pa-
miętnym roku 1934. będącym dla mło-
dzieży narodowej rokiem próby i ro-
kiem selekcji.
Podobno sam p. Rutkowski jest b

członkiem jednego z odłamów O.N.R
Wiemy zresztą (mieliśmy o tym infor
macje wcale dokładne), że początko-
wo ów OZN. „młodzieżowy” miał wy-
glądać nieco inaczej i co do deklara-
cyj i co do personaliów — i że te per
sonalia także b, mocno o środowiska
narodowo - radykalne zahaczały. Tu-
taj może p. Koc i jego organizacja
święcić jakieś tryumfy.

>esm młodego poko
ста — z 6wnego w tym po-
ie ja kolcwiia. — akoja jego nie

zm

 

Znaczenie legata papieskiego
Połska z wielką wdzięcznością

przyjęła wiadomość, że Ojciec św.
a międzynarodowym _ kongresie
hrystusa Króla w Poznaniu pragnie

osobiście wziąć udział w osobie swe-
go legata, którym zamianował J. Em.
ks. Prymasa kardynała d-ra Augusta
Hlonda, arcybiskupa  gnieźnieńskie-
go i poznańskiego.
Zwyczaj wysyłania legatów przez

Papieża sięga dawnych czasów. Już
Sylwester I w 325 roku wysyła do
Nicei biskupa Kordoby, by tenże je-
gło imieniem przewodniczył odbywa
jącemu się tam soborowi. Podobnie
w następnych wiekach Papieże wy-
syłali z okazji ważniejszych wyda-
rzeń w Kościele swoich legatów.
Czynili to i czynią w jakichś wypad-
kach nadzwyczajnych dla załatwie-
nia pewnych szczególnych spraw, al-
bo też ustanawiają swoich stałych
przedstawicieli. W pierwszym wy*
padku legat reprezentuje Ojca św.,
$dy pochodzi z jego otoczenia, nosi
nazwę „legat a latere". Dziś bywa
nim tylko kardynał. Wyvslępuje on
wtedy jako „alter eóo' Papieża.
Śpiewa się też jemu: „Tyś jest Pio-
trem — Tu es Petrus', a nie jak za-
zwyczaj: „Tyś jest kapłanem wiel-
kim — Tu es sacerdos magnus“. Wla
dza i uprawnienia legata a latere są
takie, jakie określa w każdym po-
szczególnym wypadku Ojciec św.

Legat papieski na Międzynarodo-
wy Kongres Chrystusa Króla wystą-
pi na nim jako legat a latere. Tym
samym"Ojciec św. w jego osobie o-
bejmie naczelne przewodnictwo Kon
gresu i sprawówać będzie obrzędy z

„Mianowany

 

Kongresem związane, W ten sposób
Papież pragnie podkreślić, ile wagi
pizykladado tego „Kongresu wiary,
skoro sam dla nadania obchodom i
królewskiej władzy Chrystusa Króla
większej uroczystości i piękniejsze-
go blask: czestniczyć będzie w
gepolo e w osobie swego lega-
la, Kardynał Prymas Hlond piasto-
wać ma tę godność już po raz drugi,

yż w czerwcu 1935 roku w podo-
nym charakterze uczestniczył w Ju

gosłowiański Kongresie Fuchary-
pam w anie.

_ Przy tej okazji warto nadmienić,
że każdorazowy arcybiskup gnie-
źnieński jest legatem urodzonym
(„legatus natus“) t. zn. že do stolicy
arcybiskupiej przywiązana jest go-
dność legata stałego. Ta in-
stytucja kościelna sięga również o-
dległych czasów. Papieże bowiem,
gdy pewne sprawy wymagały dłuż-
szego czasu, ustanawiali w poszcze-
gólnych krajach jednego z biskupów
stałym swoim zastępcą. Mieli oni nie
raz uprawnienia nawet nad biskupa-
mi, Pierwszym arcybiskupem $nie-
źŹnieńskim, który otrzymał go-
dność legata urodzonego, a więc sta-
łego, był prymas arcybiskup Jan
aski. Uzyskał on ten tytuł dla

Polski na soborze'lateraneńskim V w
roku 1515 od ówczesnego Papieża
Leona X. Dzisiaj uprawnienia z tym
tytułem związane ustały. Została tyl
ko godność. ‚
Dodać należy, że od r. 1749 kaž-

dorazowy arcybiskup gnieźnieński i
Prymas Polski ma prawo do purpu-
ry, choćby nie był kardynałem.

niepowołany

 

  
  

administrater"
Wobec tego, że prez. Stefan 'Sta-

rzyński zapowiedział proces autoro-
wi artykułów o jego pospodarce miej
skiej w Warszawie, zypomina p.
Wład. Studnicki w „Śłowie” głów-
ne tezy swej głośnej już broszury 0
„niepowołanym administratorze”.
Tezy te stać się muszą podstawą wy-
toczonego mu procesu.

P. Studnicki pisze:

„1) P. Starzyński w charakterze dy-
rektora departamentu, oraz wice-mini

stra Ministerstwa Skarbu, nie umiał
SBa ludzi, tak pod wzólędem fa-

owym jak i etycznym. Dowodziłem
ego powołaniem się na list otwarty

ministra Czechowicza, drukowany w

„Robotniku” 1930 roku, na opinię wi-
ministra Kwiatkowskiego, że afera
ftzysztoforskiego nie jest czymś odo-

p ionym, že korzonki sprawy obej-
e ej miejsca, co wo*

sa Łach 6 roku 20 1930
wy personalne były w reku p. Sta

yńskiego — obciąża go, Wspomina-
łoń też o panu Michalskim, któremu

cano plagiat literacki i który był
jdzóny za łapownictwo. Wspomnia-
em też o innej kategorii współpra -
wqików, którzy swymi niefortunny
ice,cc powodowali straty gqe

Oni

ze, co zilustrowałem
r 4 droždžowego.

, Stefan Starzytiski w charakte-
i tymczasowego prezydenta miasta

qzi

sprawą

Ji przejawia jeszcze bar-
Pis ego politykie -

. a onalna wy-

Je M m8 adzrojłw latków a
mepyturę, dla przeciwdziałania cze-
ju(rzysidzono Ao. pati

„usuwając tych, ktėrym rok lu
ika: akies)brokowało o nabycia

praw emerytalnych.

Nieuzasadnionę usuwanie współpra-
aowników wywołuje atmosferę ciężką,
17 której płodna praca jest utru-
niona, Wprowadzanie obserwatorów,
wywiadowców, obciąża budżet magi-
stratu i przyczynia się do demoraliza-
cji pracowników. Wprowadzanie nie-
łachowców do przedsiębiorstw  miej-
skich odbija się ujemnie na rentowno-
ści i sprawności tych przedsiębiorstw.
Zbyteczne wydatki administracyjne:
=biura prasowego, personal-
nego i t. d. obciąža budžet miasta nie-
potrzebnie i zmusza z przedsiębiorstw

ycyyshwysiągaśkwotyBawy”
 

datki administracji miejskiej, zamiast
użyć te kwoty na iawestycje i renowa-
eję tych przedsiębiorstw.

3) Zmiana adwokatów w procesie
przeciwko Elektrowni, zmiana idei po-
ku była korzystna dla Towarzystwa
lektrycznošci i mieści w sobie nie-

bezpieczeństwo dla finansów miasta.
4) Administracyjna działalność p.
tarzyńskiego jest szkodliwa dla sto-
iey Polski i winna być jak najprędzej
usunięta”.
Poza „Gońcem”, który zajmuje się

głównie gospodarką elektryfikacyjną
p. Starzyńskiego, poświęcił wiele u-
wagi komisarskiemu prezydentowi
stolicy, „Merkuriusz Polski”, Prze-
drukował on szereg ustępów z bro-
szury p. Studnickiego.
Zapowiedziany proces budzi wiel-

kie zainteresowanie w kołach poli-
tycznych i samorządowych. Oświeili
om wszechstronnie metody admini-
stracyjne p. Starzyńskiego i przez to
wykaże ostatecznie szkodliwość 0-
becnych rządów komisarskich dla

olicy.
"Pp tylko do tego procesu do-

o
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Ataki na arcybiskupa
Trzeba opanować nerwy i nie u-

żywać w oświadczeniach zwrotów
rażających zasłużonego księcia

Kościoła. Tymczasem taki np. Wa-
cław Sieroszewski ogłasza list do
P. Prezydenta Rzplitej, w którym pi-

e:
„Bezprzykładna samowola biskupa
pik musi być surowo ukarana,
ara każdemu od Majestatu Rzplitej

i najświętszych wartości narodu.
Zasłonić trumnę marszałka wartą

żołnierską, a biskupa, który ośmielił
się lekceważyć wolę Prezydenta Rze-
czypospolitej zamknąć w areszcie".
P. Sieroszewski, niedawny chwal-

ca Berezy, jest osobistością bez
politycznego znaczenia, ale piastuje
śodność senatora i prezesa Akedomii
Literatury. Wierzyć s'e nie chce, że |
tacy ludzie zajmą itak odpowie-

GinasAa _  

PRZEGLĄD PRASY
ZARZĄDZENIE KSIĘCIA |
METROPOLITY SAPIEHY

Możnaby się zapytać, w czyim in-
teresie leżało nadanie zarządzeniu
Księcia Metropolity Sapiehy charak
teru tak sensacyjnego. Jeszcze więk-
sze zdziwienie budzi kampania nie-
których pism i organizacyj sanacyj-
nych, wykraczających -daleko poza
samą istotę zatargu. Znajdujemy w
ich enuncjacjach ni mniej ni więcej,
jak żądanie sekularyzacji grobów
królewskich na Wawelu, które są
przecież integralną częścią katedry
iz tego tytułu zawsze były pod za-
rządem władzy duchownej. badanie
takie stawia m. in. organ jskowy
aPolska Zbrojna”:

gkrypta św. Leonarda wraz z Wa»
welem nie może dłużej pozostawać w
rękach, które tymi skarbami narodo -
wymi nie potrafią gospodarzyć.

rólewski Wawel musi być własną-
ścią narodową prawnie tak, jak
jest już oddawna — moralnie”,

Co to znaczy „Krypta św. Leonar-
da wraz z Wawelem“? Zamek wa-
welski jest własnością państwa, a ka
tedra własnością Kościoła. Inaczej
być nie może, Czy „Polska Zbrojna”
chciałaby odebrać katedrę władzy
duchownej i zamienić ją na budynek
świecki, muzealny? Tego nie przy-
p Krypta zaś, jako część
atedry, dzieli jej losy. I nie może

być chyba godniejszego w niej go-
spodarza, niż stare biskupstwo kra-
kowskie. Na pieczę nad i kró-
lewskimi nikt się dotąd nie žalit.
Wielka dostojność krypty polega m.
in. na tym, że nie jest ona świeckim
Panteonem, ale podziemną kaplicą
katedralną, w której przy ołtarzu od-
prawiają się Msze święte za spoczy-
wających w niej królów 1 bohate-
rów.

Żądanie sekularyzacji grobów wa-
welskich podnosili dawniej niektó-
rzy bardziej wojowniczy antyklery-
kali. Zdumiewa takt, że dzisiaj, śdy
z obozu płk. Koca tyle pada zapew-
nień o współpracy państwa z Ko-
ściołem i tyle oświadczeń o wierno-
ści katolicyzmowi, że właśnie dzisiaj
niektóre pisma. i związki sanacyjne
(obok „Polski Zbrojnej* także „Ku-
rer Czerwony“, „Unia. Polskich
Związków  Obrończyń Ojczyzny”)
wysuwają obrażający i władze ko-
ścielne i katolików polskich postulat
pozbawienia czcigodnej krypty cha-
rakteru kościelnego. Dodajmy, że
realizacja tego żądania wymagałaby
zgody Stolicy Św. Bez tej zgody
przejęcie krypty przez władze pań-
a. byłoby naruszeniem konkor-

tu. ъ

BRAK DOSTATECZNYCH
INFORMACYJ i

Jeśli chodzi o sam zatarg między
rządem a Metropolitą o przesunięcić
trumny marsz. Piłsudskiego z krypty
św. Leonarda, gdzie została ona
przed 2 laty czasowo umieszczona,
do krypty pod Wieżą Srebrnych
Dzwonów, to brak nam  dostatecz-
nych informacyj w tej sprawie. Nale-
żałoby ogłosić korespondencję mię-
dzy Metropolitą a Komitetem i Pre-
zydentem Rzplitej. P. Koskowski,
wzywając w „Kur. Warszawskim” do
spokojnego traktowania i pokojowe-
go załatwienia konfliktu, podnosi ró-
wnież potrzebę wyjaśnień:

„Kto pragnie uniknąć dowolnych
komentarzy, szkodliwych dla spokoju
moralnego obywateli, a także i dis
władz, ten powinien się przyczynić do
pełnego wyjaśnienia publicznego tych
różnic zdań, które doprowadziły do
zatargu.

0, co nam powiedziano w obszer-
niejszym komunikacie „Wydziału Wy-
konawczego Naczelnego Komitetu Ucz
czenia Pamięci Marszałka Józeła Pił-
sudskiego“, tudzież w nader zwię-
Fo komunikacie krakowskiej Kurii
fetropolitalnej, nie wystarcza do zo-

rientowania się w faktycznym stanie
rzeczy...

„„Niewzruszona jest zasada adia-
tur et altera pars i mamy nadzieję, że
w imię powagi całej sprawy, namięci
ś. p. marszałka Piłsudskiego i autory-
tetu władz państwowych i kościelnych
stanie się zadość tak elementarnemu
życzeniu'.

Przypomina dalej p. Koskowski, że
ks. arcyb. Sapieha zawsze dążył do
harmonijnego współżycia władz ko-
ścielnych i państwowych.

„Jest to też — co godzi się przy-
pomnieć — mąż wielkiej zasługi oby-
watelskiej, świeżo właśnie, z racji
R jubileuszu, wyróżniony przez
P. Prezydenta Rzeczypospolitej R
wyžszym odznaczerlem: orderem Orla
Białego". $

Zgodził się on przed 9 laty na po-
chowanie prochów Słowackiego w
krypcie Mickiewicza na Wawelu, a
przed 2 laty zajął w sprawie pogrze-
bu marsz. Piłsudskiego stanowisko
ogólnie znane. Wvrsziły mu za to

1,079, Wiadige savi podsigkojianiai vy
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Bojkot legalny czy nielegalny?
Proces 24 narodowców w Łomży

Dnia 22 czerwca br. Sąd Grodz- Adwokat - Żyd prosi o przesłucha-

ki w Łomży rozpatrywał sprawę 24 nie go przez biegłego Żyda z pośród

młodych narodowców — członków Żydów obecnych na sali sądowej.

Stronnictwa Narodowego ze słyn- |

nego miasteczka Sokoły (pow. wy- ców i swych klijentów
Adw. Jeziorski imieniem obroń-

sokomazowiecki), oskarżonych o to, jż sprzeciwia się powołaniu kogo-
że dnia 18 sierpnia 1936 r. w Soko-'kolwiek z obecnych na sali

łach działając razem przez
osób

WYPY”, wyznania mojżeszowego w charak-
chanie przemocąklientów - chrze- tenze biegłego, który jest z natury
ścijan ze sklepów żydowskich, za- swej osobą zaulania publicznego, a
mykanie tych sklepów oraz przez do żadnej z obecnych tu osób wy-
zagrożenie pobiciem właścicielom  znania mojżeszowego obrońcy nie

tych sklepów zmusili kupców żydow|mają zaufania.

skich do zamykania dziennego tar- Adwokat. żydowski: Obrońcy w
ten sposób utrudniają złożenia ze-u.

Przestępstwo to przewidziane jest|znań świadkowi.

w art. 251 k. k. — o grožbie karal-

nej.
Rozprawę przeniesiono z Sokół

do Łomży na skutek decyzji Sądu| ujenauczywszy się dotąd „po
Najw. ze względu na naprężoną sy-

tuację w związku z wystąpieniami

antyżydowskimi w pow. Wysoko-
mazowieckim, a więc w Sokołach.

W Łomży prowadził rozprawę p.

sędzia Muszycki, oskarżał podpro-
kurator Połoński. Z ramienia rzeko-

mo poszkodowanych Żydów wystę-
puje adw. Graubart z Łomży, obro-

nę chłopów polskich wnoszą p. p.

Adw. Jeziorski: — To sam świa-
delk utrudnia sobie złożenia zeznań,

pol-
s 3

dydzi
     

Nie mija teraž tydzień, żeby Ży-

adw. Jeziorski i apl. adw. Niebudek| dzi amerykańscy nie urządzili anty-

z Warszawy.

BYŁ USTNY BOJKOT.
Św. WŁ Słomczyński — funktcjo-

nariusz P. P. w Sokołach zeznał, że
z chwilą zaczęcia się targu zjawili

się członkowie Stronnictwa  Naro-
dowego. Żydzi zaczęli ściągać stra-
gany i ulatniać się z miasta, Grož-

by nie zauważyłem. Żydzi uciekali,

bo prawdopodobnie był prowadzo-
ny bojkot.

Członkowie Str. Nar. przecho-
dzili koło straganów, ale gwałtów
nie popełniali. Prowadzili
ustny. Na terenie pow. wysoko-ma-

zowieckiego stale uprawia się boj-

kot 2
Podczas późniejszych targów w

ogóle Żydzi straganów nie stawiali.
Żydzi handlują w bożnicy.

bojkot| 79,7 antypolskiej

polskich zjazdów i maniiestacyj, na

których domagają się, by rząd Sta-

nów Zjednoczonych i Liga Narodów

stanęli „w obronie demokracji” i nie

pozwolili _ Polsce prześladować”

Żydów.
Dwa takie wielkie zebrania od-

były się w ostatnich dniach, oba w

hotelu Astor, głównej kwaterze ży-

dowskiej plutokracji nowojorskiej.

W dniu 10 bm. odbył się zjazd
1.500 delegatów 400 organizacyj 2у-

dowskich w Ameryce. Zjazd: zwołał

„American Jewish Congress“, zna-
roboty.  Mówcy'

podali zebranym szczegóły zajść w

Brześciu i przedstawili groźne dla
żydów w Polsce skutki bojkotu go-

spodarczego, który — ich zdaniem
—trwa od trzech i pół lat.

Zjazd żydowiskich delegatów u-

Apl. Niebudek: — Czy Żydzi z chwalił wysłać delegację do Departa

bożnicy, handlując w niej, urządzają
sobie rynek, hale targowe?

Św..: — Tak
Komendant posterunku kaz

prowadzić doniesienia przeciw ..9

mentu Steru w Waszyngtonie i prze

dłożyć tam memoriał o położeniu ży

dć. w Polsce. Wi dalszym. ciągu
ujazd wezwał ,„American Jewish Con

gress'; by złożył odpowiednią pety-
tym członkom Str. Nar., na których cję Lidze Narodów, jako gwarantce

żalili się Żydzi.
praw: żydowskich w Poisce i spowo-

Adw. Jeziorski: — Gdyby nie dował prizywrócenie tych praw.

było żalów żywowskich—to policja
robiłabyz własnej inicjatywy nie

doniesień?
Św. — Nie ;obilaby.

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE
POLICJI.

Wi dalszych rezolucjach postano-
wiono zwrócić się jeszcze do Wa-

szyngtonu by ambasador Stanów
Zjednoczonych w Warszawie opraco
wał sprawozdanie o obecnej sytua-
cji żydów 'w Polsce,
Dodać jeszcze należy, że wszyscy

mówcy żydowscy byli zgodni w tym, Św. post. Pawluczuk z Sokół —| ;, OT ;
o „ |iż obecne położenie ich współwy-

zwracał się do osk. Jana Pogorzel-| znawców w Polsce jest na dystans
skiego, by nie doszło do awantur. nie do wytrzymanie i, że jeżeli sytu

Apl. Niebudek: — Czy na pod-| acja się nie zmieni, żydzi będą mu-
stawie rozmów i obserwacji zacho-

wania osk. Pogorzelskiego wyni-
kało, iż przestrzega on
bojkotu?

Św. post. Pawluczuk: —

sieli ustąpić przed „terrorem, nisz-
czącym: ich domy i handle'* i emigro

lojalności wąć z Polski
Drugie zebranie Iżydowskie w ho

Tak,telu.Astor odbyło się 'w dniu 13 bm.
Pogorzelski uspokajał młodzież, ła- Był to doroczny zjazd „Związku ży-

godził tarcia.
W Sokołach jest więcej sklepów |600 delegatów,

żydowskich, niż chrześcijańskich,
Za namawianie do bojkotu

sporządza się protokółu.
Św. Protakiewicz, referendarz

dów Polskich”, (Na zjazd przybyło
reprezentujących

65,000 żydów amerykańskich, rodem
jeśli| „ :

ktoś zachowuje się spokojnie — nie aZjazd uchwalił przedewszystkim
50.000 dolarów na pomoc żydom w
Polsce, a następnie dowiedział się

wiojewódzki, zdecydowanie zeznaje,| qq prezesa związku, Beniamina Win

iż gwałtu nie było wobec żydów na tera, iż zebrani mają obowiązek zmo

jarmarku, iż najwyżej było zakłóce-|pilizować siery „demokratyczne w
o wyłkro-|Stanach Zjednoczonych i innych kra

jach przeciw religijnemu i gospodar
czemu prześladowaniu żydów w Pol

nie spolkoju z art. 28 pr.
czeniach, co stwierdzić może,
prawnik.

Ludność polska zachowywała się
wobec śwd. poprawnie i lojalnie,

Na pytanie adw.
czy młodzież miała laski św. odpo-
wiada, że tak, bo taki jest zwyczaj
chodzenia wieśniaków na jarmarki.
Laski noszą starzy i młodzi.

Bojkot spokojny przez władze
nie był zakazywany. Skutkiem boj-
kotu Tu sklepy  chrześcijań-
skie. Bojlkot wszedł już na tory nor-
malizacji.

ŚWIADKOWIE ŻYDZI:

Świadkowie-żydzi zeznają, iż po-

szczególni oskarżeni wchodzili do

sklepów żydowskich i wypraszali“
chrześcijan, by nie kupowali u Ży-|

dów, jeśli się ktoś opierał pozo-.
stawiali. Bojkotujący doradzili Ży-

dom; by „lepiej zamknęli sklepy,

a do chrześcijan — klijentów: „Nie
wiecie gdzie kupować, to tu wasze
miejsce”?

NIE ROZUMIAŁ PO POLSKU,

Św. Majer Otkoń, lat 29 — mimo,

iż urodził się w Sokołach, oświad-

cza, że po polsku nie rozumie, Pro-

kurator zrzeka się tego świadka.!

 
jako

żydowskiego

 Jean Harlow
Clark Gable i Carola Lombard podczas pogrzebu gwiazdy filmowej

oświadcza, |

ameryk

Sąd: — Trzeba podzielić zdanie
obrońców, bo w odległości 120 km.
od Warszawy, gdy się żyje 29. lat
wśród Polaków, był już czas na na-
uczenie się języka polskiego, zwłasz
cza, gdy się je tutaj chleb.

ODROCZENIE ROZPRAWY
NA 4 TYGODNIE

Ponieważ — zdaniem Sądu —
przewód sądowy nie dostarczył
jeszcze dostatecznych materiałów,.
dowodzących "winy oskarżonych:
przeto Sąd postanowił zawezwač
niezbadanych dotąd _świadków,
ściągnąć akta rozpraw  administra-
cyjnych wraz z opinią pisemną sta-
rostwa wysoko-mazowieckiego i w
tym celu przerwać rozprawę do
dnia 20 lipca do godz. 11-ej rano, a
więc na 4 tygodnie,

Z WE RAGE Bi RÓRE

  

 

|sce. Dr, Henryk Szozkieł, dzienni-.,
ikarz żydowski z Polski, który przy-
ibył przed tygodniem do Ameryki, o-
świadczył, iż nieodzowne jest rozwi-
janie instytucyj bankowych, udziela-
jących kredytów żydowskim detali-
stom.

Bardzo ciekawe były na tym zjeź
dzie wywody sędziego Collinsa, któ
ry po powtórzeniu znanej już śpiew

iie Kto
Według zestawień władz skarbo-

wych, ciężary podatkowe rozkładają
się bezpośrednio na poszczególnych
płatników jak następuje: handel 24
pet, przemysł 21 pet, pracownicy u-
mysłowi i fizyczni 17 pet, rolnictwo
15 pet, właściciele nieruchomości 14
pct, rzemiosło 4 pet. kapitaliści i
rentierzy 2,5 pet, wolne zawody 2
pet, banki 1 pet.

 

Wi związku z otwarciem wysta-
wy międzynarodowej w Paryżu co-

raz częściej zdarzają się wypadki |

zgłaszania się do konsulatu general-

nego R.P. w Paryżu poszczególnych

obywateli polskich, przybyłych na

wystawę, z prośbą o udzielenie po-

życzki lub zasiłku na powrót do

kraju. Z opowiadań zgłaszających

się wynilka, że wpadają oni w sidła

licznych oszustów, władających nie-

raz biegle językiem polskim, którzy

pod najrozmaitszymi pozorami sta-

rają się wyludziėod swej oliary g0-
tówikę.
W związku z tym Min, Spr. Zagr.|

Aresztowanie wyd

W. Grudziądzu władze aresztowa|

ły wydawcę p. Witolda Kulerskiego
i red, Kruszona. O przyczynach are-
sztowania „Gazeta Grudziądzka” pi
sze:
TELENTTRSA

Nie kupuj nic.
u przedsiębiorców

| żydowskich
 

 w Hollywood

IUaiaii i skWOSEZA

uństy wzywają Oaszyngton
by stawał w obronie „prześladowanycn* żydów w Poisce

_ Uwadzepodróżnych
wyjeżdżających na wystawę;do.Paryża

„Gońca Nadwiślańskiego"

|tuacji strajkowej nie nawoływał ani

poiania dla łaoy przysięgłych
Proces inż. Doboszyńskiego

We czwartek w procesie +Dobo-
szyńskiego Trybunał ogłosił pytania

ławy sędziów przysięgłych, które.

brzmią następująco: ‚ :

1. Czy oskarżony Adam Dobo-

szyński jest winien, że w częrwcu

1936 r. na terenie powiatów krakow:

skiego i myślenickiego założył „bez-

prawnie z kilkudziesięciu osób,

składający się związek zbrojny, do-

starczył mu broni i kierował nim na

tym terenie, a także na terenie po-

wiatów limanowskiego i nowotar-

skiego?
2. Czy osk. Doboszyński jest wi-

nien, że w nocy z dnia 22 na 23

czerwica 1936 r. w powiecie my-

ślenickim, wydawszy polecenie nie-

ustalonym członkom kierowanego

przez siebie związku, nakłonił* ich

do przecięcia * przeznaczonych do

publicznego porozumiewania > się

ki, iż „nządy demokratyczne, łącznie

ze Stanami Zjednoczonymi, winny w

drodze dyplomatycznej zmusić Ро!-

skę do przestrzegania praw mniej-

gzości żydowiskiej”, zwrócił uwagę

ma nieznany dotychczas w Ameryce

ruch przeciwżydowski i mawoływał

słery „demokratyczne”. by się zje-

dnoczyły w walce z tym groźnym

objawem. :

—

piaci?
Jak widać, handel i przemysł pła-

cą 45 pet wszystkich podatków. Po-

została część ludności płaci 55 pet,

z czego rolnictwo, stanowiące 75 pet

ludności, płaci zaledwie 15 pct po-

datków państwowych.
Jest to dowodem ogromnego kry-

zysu panującego na wsi i upadku

naszego rolnictwa w ubiegłym ©-

kresie.

komunikuje, że urzędy konsularne

we Francji żadnych pożyczek po-

szkodowanym, bez względu na ich

sytuację, udzielać nie będą. Osoby,

udające się do Paryża na wystawę,

winny za tym we własnyminteresie

zachowywać jak największą ostroż-

ność, w szczególności przy zawiera-

niu znajomości, a po wszelkie infor-

macje zwracać się bądź do polskie-

go biura podróży „Orbis” (5, rue de

la Chaussee d'Antin, tel. pro, 65-15).

bądź też bezpośrednio do konsulatu

generalnego R. P. w Paryżu (19 rue

Alphonse de Neuville, tel. gal.

95-41). łza

awcy i redaktor

„Oskarżonym zarzuca się, że,dnia

16 bm.. objeżdżając poszczególme 0-

środki strajku okupacyjnego w. Gru-

dziądzu, rozdawali nr. 136 „Gońca

Nadwiślańskiego" z reportażem straj |.

kowym pod tyt. „Ludzie—bracia. na

si głodują” i przez to nawoływali

do przestępstwa, to jest do wytrwa*
nia w strajku okupacyjnym. Władze

prokuratorskie dopatrują się w tym

tozdawaniu pisma _ przestępstwa z

art, 154 i 155 K. K.
Art. 155 K.K, mówi o rozpow-

szechnianiu nielegalnych pism iulo-
tek, jnawołujących „do popełnienia

przejstępstw, a przecież „Goniec

Nadwiślański' nr. 136 był pismem.
legalnym, gdyż, mimo. wniosku .sta-
rostwa grodzkiego nie uległ konfi-
skacie. A po drugie, reportaż z Ssy-

słowem do przestępstwa, ani do.
wytnwania w strajku okupacyjnym:
które to strajki zresztą”są legalną
bronią świata pracy”, DRE

Redakcje pism „Gazety Gru-
dziądzkiej” i „Gońca Nadwiślańskie-
go” wystosowały do ministra .spra-
wiedliwości list otwarty, który ikoń-
czy się następująco:

„Wobec tego, że już przestal!
my się obecnie orientować w tym,
co uważa się za prawne, a co za nie
prawne, prosimy Pana Ministra Spra
wiedliwości uprzejmie o zbadanie
sprawy i jeżeli nie mamy racji o wy
tłumaczenie nam prawnej podstawiy
podanych zarządzeń, o ile zaś nie
mają racji ci, którzy zarządzenia te
wydali, o wytłumaczenie tym Swe=*
go stanowiska prawnego”, '

«| Myślenice

przewodów telekomunikacyjnych ce
lem uniemożliwienia powszechnego
korzystania z tych urządzeń i roz-
kaz ten został wykonany?

3, Gzy winien jest, że w'nocy z
22 na 23 czerwca w Myślenicach na
Czele grupy, złożonej z 20 ludzi,
wydzielonej ze swego oddziału zbroj
nego, wtargnął do lokalu posterunku
policji pastwowej i zabrał stamtąd
wspólnie z będącymi pod jego roz-
kazami uczestnikami wyprawy w
celu przywłaszczenia 14 karabinów,
4 rewolwerów: amunicji i innych
przedmiotów wyekiwipowania  poli-
cyjnego; ogólnej wartości 2.500 zł.
oraz gotówikę w kwocie 45 zł.?

4, Czy winien jest, że w nocy z
22 na 23 czerwca 1936 r. w Myśle-
nicach na czele grupy, złożonej z
20: ludzi, wydzielonej ze swego od-
działu zbrojnego, wspólnie z wymie-
nionymi osobami zniszczył biurowe
urządzenie posterunku P. P. w My-
ślenicach przez uszkodzęnie drzwi,
okien, szaf, biurka, telefonu i ma-
szyny do pisania?

5. Czy winien jest, że w nocy z
22 na 23 czerwca 1936 r. w Myśle-
nicach wydawszy polecenie całemu

oddziałowi zbrojnemu nakłonił jego
członków do zniszczenia w różny
sposób, a przede wszystkim przy u-

życiu ognia rozmaitych towarów w

sklepach kupców narodowości ży-
dowskiej i polecenie to wykonano,
przy czym do popełnienie tego prze

stępstwa dopomagał, dostarczywszy
członkom nafty do podpalenia to-
warów? °

6. Czy. winien jest, że w nocy z

dmia 22 na 23 czerwca 1936 r. w

Myślenicach wtar$gnąwszy na czele

nie ustalonej ilości osób do. miesz-

kania starosty powiatowego Basary

nakłonił obecnych tam napastników
do zniszczenia urządzenia mieszka-

nia i polecenie to wykonano, łamiąc
mieble i tłukąc lustra?

7. Czy winien jest, że w nocy z

dnia 22 na 23 czerwca 1936 r. w

Myślenicach na czele grupy, złożo-

nej z 21 osób i wspólnie z nią, uży-

wając przemocy, zatrzymał, roz-
broił i prowadził wraz z grupą aż za

* strażnika miejskiego

Święcha, zdążającego ma  posteru-

nek P, P. w celu zaalarmowania o
napadzie na Myślenice i w ten spo-

sób zmusił go do zaniechania za-

wiadomienja P. P.?
8. Czy winien jest, że w nocy z

22 na 23 czerwca 1936 r. wydawszy

polecenie nieustalonym czołonkom

zbrojnego oddziału nakłonił ich do
podpalenia synagogi i do wykona-

nia tego przestępstwa udzielił im

pomocy, dostarczywszy materiału

łatwopalnego, a przez wykonanie

tego polecenia powstało niebezpie-
czeństwo pożaru?

9, Czy winien jest, że w czerwcu

1936 r. w Porębie Myślenickiej w

celu zmuszenia ścigającego go od-

działu policji państwowej do zanie-

chania pościgu kierował akcją zbroj

ną przeciw temu oddziałowi i strze-

lał doń?
10. Czy winien jest, że w czerw-

cu 1936 r. w powiecie limanowskim

i dnia 25 czerwca 1936 r. w Zubrzy-
cy powiatu nowotarskiego na czele

oddziału zbrojnego i wspólnie z nim

w celu zmuszenia ściągającego go od

działu straży granicznej do zanie-
chania pościgu kierował akcją zbroj

ną przeciw'temu oddziałowi i strze-

lał doń?

Prokurator zgłosił 2 pytania do-
datkowe: pierwsze ewentualne na

wypadelk zaprzeczenia pytania trze-

cigo głównego i drugie ewentualne

|na wypadek” zaprzeczenia pytania

czwartego głównego.
Obrona ze swej strony zgłosiła

pytanie dodatkowe:
Czy oskarżony inżynier Adam

Doboszyński, popełniając czyny ob-

jęte pytaniami głównymi lub ewen-
tualnymi, działał w celu uchylenia
bezpośredniego _ niebezpieczeństwa,
gróżącego dobru narodu polskiego,
przdstawiającego wartość oczy”

wiście większą od dobra poświęco-

nego. i niebezpieczeństw nie można
było inaczej uniknąć?

Trybunał po naradzie ogłosił de-
cyzję, 'w której postanawia odmówić
wnioskowi obrony _o tawienie py

tania z art. 428 K.P,K, w kierunku
stanu wyższej konieczności i z art.

22 K.K., natomiast sąd przy trzecim

pytaniu głównym i pytaniu czwar-

tym głównym, postanowił postawić

pytania ewentualne w: brzmieniu,

zgłoszonym przez oskarżyciela pub-
licznego.

Wyroku należy spodziewać się
wesobtę RE Sz
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Złóż ofiarę na F.O.N,

   



 

Jeszcze kwiatek z łąkiZ.Z.Z.
Sprawa Szuriga i Ziółka przed Sądem Okręgowym w Wilnie

Wczoraj ma ławie oskarżonych
Wileńskiego Sądu Okręgowego za-
siadł Jerzy Szurig, sekretarz gene-
ralny Centrali ZZZ, wraz z Zygmun-
tem Ziółkiem, b. referentem  spo-
łecznym ZZZ, obaj oskarżeni o na-
woływanie do zmiany ustroju Rze-
czypospjolitej w drodze przemocy,
gloryfikowanie ustroju ZSRR i za-
chęcanie robotników do organizo-
wania strajków okupacyjnych jako
środka walki z ustrojem kapitali-
stycznym.
W dniu 10.1 Szurig zorganizował

wiec w Sali Miejskiej, na który przy

 

było około 500 osób. Na wiecu tym
Szurig i Ziółek wygłosili dłuższe
przemówienia o treści antypaństwo-
wej. Dnia następnego Ziółek urządził
podobny wiec w Lidzie, powtarzając
swe poprzednie przemówienie wi-
leńskie. Obu działaczy ZZZ proku-
ratura postawiła w stan oskarżenia.

Obrońca oskarżonych, adw. Be-
renson z Warszawy, na wstępie
zgłosił wniosek o odroczenie spra-
wy i przesłuchanie dodatkowych
świadków: byłego ministra ob. re-
daktora „Frontu Robotniczego” p.
Moraczewskiego oraz prof, Zakrzew

 

PROGRAM „TYGODNIA MORZA”
W niedzielę dnia 27 czerwca u-

roczystości „„Dnia Morza" w Tro-
| kach: 3

(Godz. 11. Uroczyste* nabożeńpst-
wo w kościele Farnym trockim i ke-
nesie karaimskiej.

Godz. 12 m. 15. Pochód, przemó-
wienie na ryniku przy kapliczce, roz
wiązanie pochodu.

Godz. 13. Odjazd do schroniska
Ligi i na wyspę Walgas.

Godz. 14, Manewry flotylli.
Godzi, 15. Powrót do schroniska

Ligi, przerwa obiadowa i wycieczki
žaglowikami,

Godz. 17, Zabawa
schronisku Ligi.
W poniedziałek dnia 28 czerwca

1937 roku w Wilnie:
Godz. 19. Capstrzyki orkiestr woj

skowych na ulicach miasta.
Godz. 19.30. Wianki na Wilii.
Godz. 19.30. Regaty kajakowe na

dystansie 1000 mtr, dla dwójek szty-
wnych, start od przystani szkolnej.

Godz. 20. Turniej kajakowy na
wodzie.

taneczna w

Godz. 21. Występy chóru „Ha-
sto“ oraz zespołu mandolinistów
„Kaskada“,

Godz. 22, Występy zespołu bale-
towego baletm. Ciesielskiego.

Godz. 22.30. Puszczanie wianków
i defilada udekorowanych łodzi. Po
defiladzie konikurs z nagrodami za  najlepiej udekorowaną łódź.

Godz. 23. Ognie sztuczne.
Godz. 23.15. Zabawy taneczne

na przystaniach wioślarskich oraz
na placu ówiczeń wodnych 3 b. sap.
(Tamże bufet obficie zaopatrzony.
Przygrywają 4 orkiestry.

Zapowiadanie programu oraz in-
formacje przez głośniki,  Sygnałem
rozpoczęcia imprezy będzie zapale-
nie stosów sobótkowych na górze
Trzech Krzyży.

Ceny miejsc: miejsca siedzące na
przystaniach i na brzegu — zł. 1—,
ceny miejsc stojące za olinowaniem
A 0:20.
We wtorek dnia 29 czerwca 1937

roku:
Godz. 7. Pobudka orkiestr woj-

skowych.
Godz. 10. Nabożeństwo w koście

le św. Kazimierza z udziałem przed-
stawicieli władz i organizacyj.

Godz. 11. (Po nabożeństwie). Po-
chód ulicami: Wielką i Zamkową na
pl. Katedralny, gdzie nastąpi pod-
niesienie flagi, przemówienie i u-
chwalenie rezolucji.

Godz. 18. Koncerty orkiestr na
placach Katedralnym i Skwerze Orze
szkowej.

Godz. 21. Opuszczenie tlagi. \
Komitet Wyikonawczy „Tygodnia

Morza* i Okręgowy Zarząd L.M. i K.
proszą wszystkich o jaknajliczniej-.
sze przybycie na powyższe uroczy-
stości i zabawy.

Wojewódzki Komitet Tygodnia Morza
i Komitet Wykonawczy w Wilnie

lluminacja miasta Wilna
w czasie Kongresu Maryańskiego

Prośba do ludności

We czwartek 1 lipca br. rozpocz
ną się wielkie uroczystości Kongre-
su Maryańskiego w związku z dzie-
sięcioleciem koronacji Cudownego
Obrazu Patronki Miasta i kraju na-
szego Najświętszej Maryi Panny O-
strobramskiej. Do Wilna zjadą przed
stawiciele i pielgrzymiki z całej Pol-
ski, a nawet z zagranicy—z Ame-
rylki.

Komitet Organizacyjny Kongre-
su zwraca się z gorącym apelem do
całego Miasta, by na okres trwania
uroczystości jak najwspanialej ude-
korował girlandami i zieienią swoje
świątynie, domy. sklepy i ulice.
Okna domów i wystawy sklepów
chrześcijańskich niech będą zaopa-

katolickiej Wilna

trzone w obrazy Najświętszej Panny
wieczorem zaś iluminowane  świat-'
łem elektrycznym lub świecami.
Dla udekorowania sklepów i biur

można otrzymać w Instytucie Akcji
Katolickiej, Zamkowa 6 — artystycz!
nie wykonane plakaty Kongresowe|
po 50 gr. za sztukę, które trzeba!
zawczasu zamawiać. Sie

Oby nie brakło ani jednego do-
mu, biura czy sklepu katolickiego w
Wilnie, któryby nie był godnie przy;
strojony ma najpiękniejsze uroczy-
stości Wilna ku czci swojej Niebies-
kiej Patronki i Orędowniczki.

Programy uroczystości i obrad
Kongresu będą podawane w pra-
sie codziennej.

Wycieczka prasowa do Obozu OPLG
Wileński O Wojewódzki

LOPP organizuje dla przedstawi-
cieli prasy wileńskiej wycieczkę do
Obozu OPLG dla służby odkażającej
w  Landwarowie,
cieczki obecni będą na ówiczeniach
terenowych drużyn  odkażających

Bojkot skutkuje
Alarm związku kupców żydowskich

W żydowskich sterach handlo-
wych panuje wielkie zaniepokojenie
z powodu niezwykłej stagnacji we
wszystkich branżach. Takiego zasto
ju zdaniem związku kupców żydow-
skich nie notowano w czerwcu od
szeregu lat. Nie notowano także je-
szcze nigdy tak wielkiej ilości zwro-
tów w towarach.
Związki kupców żydowskich obli-|

czają, że około 50 proc. towarów za
mówionych przez kupców prowincjo
nalnych wraca, przy czym kupcy za,
łączają listy, że towaru nie mogą
wykupić, gdyż z powodu silnego boj
kotu ihandlu żydowskiego, obroty|
niesłychanie zmalały, a w wielu miej,
scowościach Wileńszczyzny i Nowo|
ofer handel prawie zupełnie

zamarł,

Uczestnicy wy-|

|leńskiego do Landwarowa.

i na pokazie OPLG. Wycieczka od-
będzie się w poniedziałek, dn. 28
bm. Punikt zborny о godz.

kiego przy ul. Magdaleny nr. 2, skąd
odjazd samochodem Aeroklubu Wi-

Rezultaty bojkotu handlu żydow
skiego są wielkie.

Przeszło 100 sklepów żydowskich
uległo likwidacji, Również i w Wil-
nie wśród żydowskich lkupców noto-
wano liczne bankructwa, Na ul. Nie
mieckiej i w dzielnicy ghetta zban-
Krutowało kilka sklepów konfekcyj-
nych, które egzystowały od kilkuna-
stu lat.

Równocześnie wśród kupców ży
dowskich ze zmniejszeniem się obro
tów handlu, zwiększyły się poważ-
nie protesty wekslowe. Na terenie
woj. Wileńskiego zaprotestowano
weksli na ogólną sumę 987,765 zł. i
to wyłącznie żydowskich.
Kupcy żydowscy postanowili zwo

łać walniy zjazd celem naradzenia

8 rano!
przed gmachem Urzędu Wojewėdz-

skiego i Zielińskiego. Sąd wniosek
obrony odrzucił z uwagi na to, że
zeznania tych świadków byłyby dla
sprawy nieistotne i przystąpił do
rozpoznania sprawiy.
W dłuższym przemówieniu osk.

Szurig usiłuje przedstawić sądowi
działalność ZZZ wogóle i swoją w
szczególności, jako nie wykraczają-
cą przeciwko  ustrojowi Państwa
Polskiego. Jego zadaniem, rzekomo,
była jedynie konsolidacja robotni-
czych związków zawodowych w
płaszczyźnie interesów klasy robot-
niczej bez czynnego udziału w par-
tyjnym ruchu robotniczym. Szurig w
swem niemal półgodzinnem przemó-
wieniu zagalopował się, zapomina-
jąc o tem, że nie przemawia na wie-
cu, lecz przed Sądem Rzeczypospo-
litej. Zamiast istotnych motywów
obrony, rozwinął całą ideologię ZZZ,
która w jego ustach wygląda bardzo
pięknie. Wskutek pytań p. prokura-
tora Włolskiego oskarżony miesza
się, cała zetzetowska ideSlogia na-
biera innego zabarwienia,

Drugi oskarżony, Ziółek odzna-
cza się niegorszym talentem ora-
torskim od Szuriga. Naogół usiłuje
dowieść, że ZZZ był daleki od łącz-
ności z komunistami i nie ptzepro-
wadzał akcji wywrotowej, Wystą-
pienia jego w Wilnie i w Lidzie by-
łu jedynie przygotowaniem do kon-
gresu robotniczego na dz. 7.1II 1937.
W dalszym ciągu przewodu p.

prokurator Wolski stawi pytanie:

kim był dla ZZZ Biernacki, prze-
stępca zawodowy. Szurig umywa rę-
ce, utrzymując, że o przeszłości
Biernackiego ZŻZZ nic nie wiedział,

Zeznania świadków były mniej
istotne co do winy samych oskaras“!
|nych, natomiast rzucają ciekawe
l światło na działalność ZZZ, który
jdąży do stworzenia syndykalizmu
| robotniczego w Polsce, posługując
się metodami nielegalnymi.

Obaj oskarżeni zostali skazani
|na 3 miesiące aresztu za nawoływa-
nie do organizowania strajków oku-
pacyjnych, czyli za czyn, przewi-
dziany w art. 251 k. k.

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj o godz. 8.15 wiecz.

po cenach zniżonych nowa premiera, roz-

kosznie miłej, pełnej słonecznej pogody i

sentymentu,

najweselszych komedii znanej spółki au-

torskiej francuskiej Caillavet'a „Zakochani

w obsadzie pp: Detkowska-Jasińska, Gór-

ska (rola główna), Masłowska, Skorukówna,|
Zastrzeżyńska, _ Borowski, Dzwonkowski,|

Neubelt, Siezieniewski i Wołłejko, w re-

żyserii Wł. Czengerego, w oprawie dekora-

cyjnej W. Makojnika.

Na jutrzejszem popołudniowem przed-

stawiepiu po cenach propagandowych we-

soła komedia „Pani Prezesowa”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś

po jcenach propagandowych op. Straussa |

„Baron Cygański” z K. Dembowskim w roli

tytułowej.
Jutrzejsza popołudniówka w  Lutni.

Jutro o godz. 4 p.p. po cenach propagando
wych op. Zellera „Ptasznik z Tyrolu",

Jutro o godz. 8 m. 15 wystawiona op.

J. Straussa „Baron Cygański”, Ceny pro-

pagandowe,
„Dzwony z Corneville w „Lutni“.

Codziennie odbywają się intensywnepróby |

z operetki posiadającej najwspanialsze wa-

lory muzyczne p. t: „Dzwony z Cornevilie",
której premierę wyznaczono na czwartek
przyszłego tygodnia.

Ada Sari w Wilnie wystąpi z własnym

recitalem w dniu 6 lipca w Lutni.
Frontem do radości Oto tytuł i hasło

wieczoru zespołu Cyrulika Warszawskiego,

który wystąpi w Lutni w dniu 8 lipca.

Podziękowanie
Otrzymaliśmy list od p. Bożycz-

ki, absolwenta Kursu Straganiarskie
go Tow. Oświaty Zawodowej, który
w imieniu Kolegów, za naszym po-
średnictwem, składa podziękowanie
wszystkim organizatorom kursu, któ
rzy przygotowali uczestników ikur-
su do samodzielnego prowadzenia
handlu i tak wiele okazali życzliwoś
ci i pomocy.

O0tiary
złożone w Administracji „Dzien. Wil.*

L L. zł. 2 dla najbiedniejszych do uzna-

nia Redakcji.

B. C. parę sztuk bielizny dla biednych.
Wład. Rakowski zł. 5 dla najbiedniejszych.

 ZWOZSEZP"CJ LURK DEPTBAKI

Popierajcie
handel i przemysł

 

 

 

  się nad trudną sytuacją. (h). chrześcijański

świetnego. humoru, jedna. #,$

Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W zachodniej połowie kraju po przej-

ściu burz zapanuje pogoda o zachmurzeniu
zmiennym z przelotnymi deszczami, głów-
nie pochodzenia burzowego. Chłodniej. U-

miarkowane wiatry północno - zachodnie.

Poza tym utrzymywać się będzie nadal
pogoda upalna, jednak ze skłonnością do

burz, przy słabych wiatrach z kierunków

południowych.

Skłonność do burz.

Upalnie. Umiarkowane wiatry z kie-

runków południowych.

Z MIASTA.
— Z Ameryki na Kongres Mar-

yański do Wilna przyjeżdża sławny
polski maryolog, ks. dr. Franciszek
Bernard Jarzembowski z Detroit,
Ks. dr. Jarzembowski wygłosi w cza
sie Kongresu kazanie o czci Wy-
chodźctwa polskiego ku Maryi, oraz
referat w zakresie teologii maryań-
skiej.

Ks, dr. Jarzembowski zatrzymał
się obecnie w Poznaniu, aby przy o-
kazji uczestniczyć w Kongresie ku
czci Chrystusa Króla,
— Wilnianie poznajcie Wilno! —

Najbliższa niedzielna wycieczka Zw.
Propagandy Turystycznej zwiedzi e-
lektrownię miejską. Wyjaśnień wy-
cieczce udzieli p. inż. Marian Żeli-
sławski,

Zbiórka jak zawsze w ogrodku
przed Bazyliką, Wycieczka rusza o

| godz. 12-ej.
—Bezrobotni górnicy do Estonii.

Wiczoraj przejechała przez
śrupa bezrobotnych górników, za-
angażowanych do kopalni w Estonii.
Wyjechało 136 górników wraz z ro-
dzinami. (h).

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady Miejskiej

wyznaczone na dzień 2 lipca obej-
muje 15 punktów, a m. in. wniosek
o przejęcie pod zarząd miasta cmen-
tarza wojskowego i Mauzoleum na
Rossie wraz z przyległymi  terena-
mi, projekt nowych przepisów bu-
dowianych dla Wilna oraz wybory
nowego ławnika na miejsce ś. p. Sta
nisława Kubilusa. (h) .
— Sprawa projektu herbu m.

Wilna. Wobec  niezatwierdzenia
przez min. spraw wewn. przedłużo-
nego przez zarząd miejski projektu
herbu m. Wilna, opracowanego
przez art. malarza Hoppena, zarząd
miejski na wniosek ministerium po-
wołał komisję w osobach: ławników
Fedorowicza i Kuleszy oraz inż.
Narębskiego, prof. Ślendzińskiego i

icki w celu ustalenia po-
staci i formy herbu m. Wilna.
— Kandydatura ławnika do ko-

legium górniczego. Na podstawie re-
skryptu min. spraw wewn. urząd
wojewódzki wezwał zarząd miejski
do wyboru i przedstawienia min.
przemysłu i handlu kandydatów na
ławników kolegium górniczego w

| Warszawie. Magistrat wysunął kan-
dydaturę prof. Limanowskiego.
— Przys autobusowy na

Antokolu, przeniesiony w swoim
czasie na wysokość ul. Przejazd,
został decyzją prezydenta miasta
POMI pod kościół św. Piotra
i Pawła,

Dla wygody mieszkańców ul.
Kościuszkowskiej przewiduje
przystanek warunikowy w. połowie
drogi pomiędzy kościołem św. Pio-
tra i Pawła a Komendą Placu (Al-

, — Sprawa roz elektrow-
ni. Potrzeby elektryfikacyjne Wilna

; taria).

Wilno !

się |

wileńska
powodują konieczność rozbudowy
elektrowni miejskiej, W związku z
tym na ostatnim posiedzeniu magi-
stratu wpłynął wniosek o wyłonie-
nie komisji do ustalenia dalszej roz-
budowy elektrowni.
Postanowiono skompletować ko-

misję częściowo z pośród. członków
rady miejskiej, przedstawicieli ma-
gistratu oraz inżynierów elektrowni
i zaproszonych rzeczoznawców.
Zgłoszono następujące kandydatury:
Biszewskiego, lrockiego, Kuleszy,
Fedorowicza i dr. Wystoucha jako
przewodniczącego komisji.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Nowi docenci. Minister Wy-

znań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego zatwierdził habilitacje na
Uniwersytecie Stefana Batorego w
Wilnie: dr. Bronisława Szakiera,
jako docenta botaniki na Wydz.
Matem. - Przyrodn., dr. Seweryna
Wysłoucha, jako docenta prawa li-
tewsikiego na wydz. Prawa i Nauk
społecznych.

HANDEL i PRZEMYSŁ
— Zwyżka cen zboża, a więc

, mąki i kaszy. Ostatnio na wileńskim
rynku zbożowym zanotowano dość

! gwałtowny wzrost cen zboża. Tiu-
| maczy się to wyczerpaniem się za-
pasów zboża zeszłorocznego oraz

| nieciekawymi horoskopami na tego-
roczny urodzaj. Zwyżka cen zboża
w konsekwencji pociąga za sobą
,zwyžkę cen mąki żytniej i chleba.
,W/ sprawie tej odbyła się onegdaj
w lokalu starostwa grodzkiego kon-

| jerencja. Zdecydowano podwyższyć
| ceny mąki żytniej 70 proc. oraz mą-
ki żytniej 95 proc. o 2 gr. na kilo-
gramie, Odpowiedni wniosek został
już skierowany do władz wojewódz-
kich. з

Ostatnio podskoczył w górę о 4
zł. na centnarze jęczmień. W związ-
ku z powyższym oczekiwać należy
podwyższenia cen kaszy jęczmien-

nej. (b)
SPRAWY KOLEJOWE.

— Walne Zgromadzenie okręgu
wileńskiego „Rodziny Kolejowej
odbędzie się w Wilnie w dniu 27
czerwica b. r. Otwarcie Zgromadze-
nia nastąpi o godz. 11 m. 30.

WYPADKI.
— Spadł z rusztowania, Na Górze Zam

kowej, gdzie obecnie prowadzone są prace

konserwatorskie, spadł z wysokiego ruszto-

wania i stoczył się na dół po górze robot-

nik Antoni Stracewicz ($w. Mikołaja 4).

Pogotowie ratunkowe skierowało go do

szpitala św. Jakuba (h).

— Nożem w bok. Na ul. Wielkiej do
przechodzącego Jana Strumiłłę (Nadleśna

5), podbiegł jakiś osobnik, który uderzył
nożem w bok. Poszkodowanego skierowano

do szpitala. (h).

— 5 podrzutków w ciągu dnia. Wczo-
raj znaleziono w różnych punktach miasta
5 podrzutków obojga płci. Podrzutków skie
rowano do przytułku i Izby Zatrzymań. (h).

— Porznął kobietę. Do szpitala św. Ja
kuba dostarczono w stanie agonii 22-letnią

Helenę  Rymszewiczównę (Św. Michalsk*

2), porzniętą nożem. Sprawcy porznięcia

poszukuje policja. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
dowanie szajki złodziejskiej.

Organa P.P. zlikwidowały w mieście szajkę

złodziejszą, grasującą w Wilnie i na pro-

wincji, Z polecenia władz śledczych w wię
zieniu na Łukiszkach osadzono 4 członków
szajki, którzy na sumieniu mają przeszło

115 różnych kradzieży i włamań. (h).

 

 
Wilno 6-ty dzień bez autobusów

Wczorajszy dzień, podobnie jak Wieczorem odbyło się zebranie
poprzednie, upłynął bez zmian. Pra-| strajkujących, na którem omawiana
cownicy strajkują w dalszym ciągu.| była
Dyrekcja nadal trwa uparcie przy| siągnięto żadnych rezultatów.
swoich postulatach.

akicja strajkowa, lecz nie o-
(m)

 

Kasa bezprocentowa w Brasławiu ć
BRASŁAW. Na mocy decyzji

wojewody wileńskiego zarejestrowa
ny został statut „Kasy Bezprocento-
wego Kredytu Rzemiosła Chrześci-
jańskiego w Brastawiu“. Kasa przy-

stąpiła już do działalności. Działal-
'nością swą Kasa obejmie nie tylko
rzemioślników z m. Brasławia, lecz
i z terenu całego powiatu brasław-
skiego.

Skandaliczne zajście
w gminie Olkienickiej

W. kolonii Dekszta gm. olkie-
nickiej na tle eksploatacji torfu do-
szło do zajścia między grupą robot-
ników, liczącą przeszło 30 osób, a
mieszkańcami kolonii Walka trwa-
ła na kije, drągi, siekiery i łopaty z
górą 10 godzin, zanim policja nie po-
łożyła esu zajściom. Na placu
krwawego incydentu znaleziono po-
krwawionych 9 robotników i 6
mieszkańców kolonit Dekszta.

Najgroźniejszym jednak momen-
tem był bunt wariatów. którzy wy-
łamali okna i drzwi pawilonu zdro-
wotneśo i w ilości kilkudziesięciu
osób rzucili się w wir walki. Policja
z trudem zdołała część wariatów
wyłapać.

Na miejsce przybyła komisja
śledcza, która prowadzi dochodze-
nie. (hl

z



*
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Z za kotar studio |
PIERWSZE RADIOWE WYKONANIE

dwóch utworów kameralnych, - |
Interesująco zapowiada się koncert

muzyki kamralnej w sobotę dn. 26 czerw-|

ca o godz. 17.20, przyniesie bowiem dwa

pierwsze wykonania utworów kameralnych

Boccheriniego i Glinki, Będzie to sonata

D-Dur na altówkę i fortepian kompozytora

włoskiego xVIlI stulecia — Boccherinie-

śo, oraz Glinki Sonata d-moll z r. 1828
(Niedokończona); oba te utwory zaintere-
sują bez wątpienia muzykalnych radiosłu-

chaczy, tym bardziej, że wykonawcami ich
będą Jerzy Leield i Mieczysław Szaleski. |

„GIOCONDA“ PONCCHILLIEGO Н

w wykonaniu śpiewaków mediolańskiej |
. Scali — przez radio, i

Baczni radiosłuchacze zauważyli zpew-|

nością, że rozgłośnia Warszawa II nadaje

świetne audycje południowe z płyt w wy-.

konianiu najlepszych artystów  zagranicz-
mych i w najlepszym nowoczesnym nuagra-

niu, W sobotę dnia 26 czerwca o godz.
1405 czeka  radiosłuchaczy specjalna

atrakcja, mianowicie opera Poncchiellego

„Gioconda* w wykonaniu znakomitych

śpiewaków Scali mediolańskiej, |
W. dwugodzinnej audycji nadana zo-|

stanie opera, której treść przenosi słucha-|

cza w czasy inkwizycji w Wenecji XVII-go;
wieku i opiewa tragiczne dziejeGiocoady. |

Przez krwiożercze intrygi zakochanego w

niej śpiewaka ulicznego, traci Gioconda
ukochanego, matkę i wreszcie sama ginie,

Opera Poncchiellego o treści typowo wło-

_ skiej, obfituje w piękne, bardzo melodyjne

i niezmiernie efektowne arie, które w wy-
komaniu doskonałych śpiewaków dadzą

radiosłuchaczom chwile prawdziwej  przy-
jemności artystycznej,

"WIELKIE TRANSMISJE POLSKIEGO

RADIA Z POBYTU KRÓLA KAROLA II
W POLSCE.

- Dn 26 bm. przyjeżdża do Warszawy
Jego Królewska Mość Karol II w towa-
raystwie Jego Królewskiej Wysokości, wiel
kiego wojewody Księcia Michała.

* Pobyt Jego królewskiej Mości Króla
Karola II w Polsce potrwa 6 dni, w czasie

których przewidziany jest szereg  uroczy-
stóści. Polskie Radio bierze żywy udział w
serdecznym powitaniu króla  zaprzyjažnio-
mego państwa, nadając szereg audycyj
specjalnych i transmisyj z okazji jego po-
bytu w naszym kraju.

. Da. 26.VI — godz. 16.30 transmisja z
uroczystego powitania p. t. „Król Rumunii
Karol II gościem Polski.

ś. 22,00 reportaż w języku rumuńskim.

Dn. 27.VI g. 1410 „Król Rumunii Ka-
rol II przyjmuje defiladę wojska polskiego”.

Transmisja z Alei Żwirki i Wigury w War-
szawie;

4. 15.00 „Król Rumunii Karol II składa
— transmisja z Placu Marszałka Pilsud-

wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza”
skiego,

ś. 22.00 reportaż w języku rumuńskim.
„ Dn. 28.VI g. 11.00 „Król Rumunii Ka-

rol II — szefem pułku piechoty wojska pol-
skiego — transmisja z Biedruska,

g. 22.00 reportoż w języku rumuńskim,

Dn. 29.VI — g. 22.00 reportaż w języ-

ku rumuńskim.
$. 22.10 krótki reportaż obrazujący hi-

| Gryka 610 g/l

 storię Łazienek.

 

HUGO WAST.

ZŁOTO
Przekład autoryzowany z

(POWIEŚĆ)

Adalid wpatrzył się w dywan.
Mogło się zdawać, że nie sły.
pytania.
— Panowie się uważają za zwy-

ciężonych, ale przez kogo? Kryzys
apowszechny i zubożył wszyst-

— Nie. Zwycięzcami są ci, któ-
rzy nie pracowali. Ci, którzy sobie
żyli kosztem innych. Było nas czte-
rech braci. Trzech starszych praco-
witych, których stawiano za przy-
kład, najmłodszy zaś lubiący się ba-
wić. Spieniężył swój majątek i udał
się do Europy. Żył na szeroką ska-
lę z odsetek. Od czasu do czasu
zjawiał się w: kraju, szemrząc i kry-
tylkując. Dzsiaj ma dwadzieścia mi-
lionów i może kupić ziemię włas-
nych braci za czwartą część tego,
cośmy włożyli w ulepszenie mająt-
ku. Może potem za lat pięć sprze-
dać za cenę podwójną i pożyczyć
pieniądze tym, którzy pracują, aby
ich zgnębić w okresie następnego
ikryzysu. Brat mój instynktownie
przejął się polityką żydowską. Nie
pracować na roli, nie hodować by-
dła, nie budować kolei żelaznych.  

k

  

Giełda warszawska
z dn. 25, Vi, 37.
Dewizy:

Berlin 212.51 211.67
Gdańsk 100.20 99.80
Rmsterd. 290.55 291.67 290.18
Londyn. 26.13 26.20 26.07
М. J. czeki 528, 530
Paryż 23.56 23.62
Praga 18.42 18.47

Akcje:
Bank Polski 100.00

Papiery:
3 proc. pož. Inw. 1 emisja 63.50

64.50
59.00 —

ARROWU
5proc. konwersyjna
5 „ kolejowa —

6 „ 4о!агома — Кироп —
4 „ premj. dolarowa — —

7 ,,„ - stabiliz. — kupon
4 „  konsolid. 53.00 51.75

waluty:
Dol, amer. 529 i pół 527
Marki niem. 132.00 130.00

Giełda zbożow 0- towarowa
i lnlarska w Wilnie

z dnia 25. VI. 37.
Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

małaeł taryfie przewozowej (lea ra 1000 kg
f-co wag. st. zał). Ziemiopłody—w ładun

kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej

sxych ilościach.

 
W slotych:

2700 — 27.50
26.50 — 27.00
3150-32)
30.50 — 31.00

Żyto I stand. 696 g/l *)
Żyto II stand. 670 g/l *)
Pszenica I stand. 730 g/1*)
Pszenica II stan. 710 g/1*)
Jęczmień I stand.

678/673 g/l
Jęczmień II stand, 649 g/!
Jęczmień HI stand.

620,5 g/l
Owies I stand. 468 g/l
Owies II stand, 445 g/l

24.50 —
26.50 —
26.00 —
29.00 —

25.00
27.00
26.50
29.50

Siemię lniane b. 90*/ 1-06
wag. stos. zał, = =.
Lea trzep. stand. Woło- į

żyn b. I sk. 216.50 — — 23,

Len truep. stand, Horo-
dziej b. I sk. 216.50 — —
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216,50 — =

Len trzep stand, Traby b,
I sk. 216.50 =
Len ozesany Horodziej b,
I sk. 303,10 R zaa SG )
Kądziel Horodsiejska b. |
sk. 216.50 — — —
Targaniec moczony asor- !
tymeni 70/30 — — —

*) Przy ulgowych taryfach, £ kt6rycn

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej

200 km. :
LiaL]

£. 2230 „Hej ty Wislo“ — suita ludo-

wa Mariana Rudnickiego. Transmisja z Te-

atru na. Wyspie w Łazienkach. Spektakl

wykonany będzie w obecności Króla Ru-

munii Karola II i Pana Prezydenta R, P. |

Dn. 30.VI — g. 12.15 Odjazd Króla Ru-

munii Karola II do Krakowa. Transmisja z

Dworca Głównego w Warszawie, i

ok, godz. 17,20 w przerwie koncertu

transmisja z uroczystego powitania króla

Rumunii Karola II na dworcu w Krakowie,

ś. 22,00 reportaż w języku rumuńskim.

Dn. 1 VII — g. 11.30 „Król Karol II w

drodze powrotnej do Rumunii”. Transmisja

z uroczystego pożegnania na dworcu w

Krakowie. :

19

języka hiszpańskiego.

nika. to dlatego tylko, aby je sprze-
dać w czasie zwyżki cen. Siłą jego
jest płynny pieniądz. I coś więcej:
zbrojenia, kitóre wywołują wojny i
kryzys.
— Nie przypuszczam, aby jedna

osoba mogła wywołać kryzys, lub
wojnę. :
— Jedna osoba nie, oczywiście.

Ale wiele osób, owianych tymże
duchem, mających środki potężne,
kierowanych przez siły wzi
wszechpotężne i światowe. ak
właśnie...
— A jakież to siły ukryte,

wszechpotęžne i światowe?
Adalid dostrzegł żywe zaintere-

sowanie, z jalkim słuchał go prezes.
'Opėžniai więc odpowiedź. Z pocze-
kalni dochodził szmer rozmów.
Uwydatniał się nieszczery głos Za-
chariasza Blumena.

Adaid uśmiechnął się.
—Oto jest jeden ze

kryzysu.
— Kuzyn pański? Blumen?
— Tak, proszę pana. Kryzys ten

jest sprytnym manewrem  żydow-
skim celem zdławienia cywilizacji

sprawców

 

 

Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 26 czerwca 1937 r.

6.15: Pieśń poranna. Dziennik poranny.
Audycja dla poborowych. Płyty. 11,57: |

Czas 1 hol 1203: Duiak połudnewy.|„, ANNA KARENINA z Gretą Garbo.
12.15: Mała skrzyneczka — listy dzieci. |
12.25: Utwory iPotra Czajkowskiego. 14,00:|
Koncert życzeń, 15.00. Na zielonej arenie
Hej wakacje to rzecz miła—ielieton. 15.10:
Życie kulturalne miasta i prowincji 15.15:
Z tamtej strony okienka pocztowego —

tranainieja. 15,54+. Wiadomości goepodazcze,|
16.00: Przygody promyka — słuchowisko
dla dzieci. 16.30: Król Rumunii Karol II
gościem Polski — transmisja z uroczyste-

$0 powitania w Warszawie. 17,20: Koncert |

kameralny. 17.50: Śląsk jako teren  krajo-|
znawczy —  pog. 18,00: Przegląd oper.
18.45:  Wileńskie wiadomości sportowe.
18.50: Pogadanka aktualna, 19.00: Dni Kra-,

kowa — koncert ork. krak, 19,40: Pogadan-

ka aktualna. 19.51; Wiadomości sport we.
20.00: Audycja dla Polaków za granicą.|

20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Przegląd
rolniczej prasy. 21.05: Fabian Tymolski —'

Lwowski Strauss — audycja muzyczna.
21.45: Przegląd wydawnictw, 22.00: Zjazd.
Orientalistów w Wilnie — pog. 22.10: Kon- |
cent popularny w wyk, wil orkiestry. |
22.50: Ostatnie wiadomości i komunikaty.

i 23.00: Kabaret z płyt — prowadzi Wyrwicz =
Wichrowski.

 

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

INSTYTUT GERMANISTYKI |
Zamkowa 10, m, 2. Kursy maturalne i kon-

Szybko — gruntownie — taniol

ŻEŃSKA ROCZNA SZKOŁA - Bielizniar-

 

kursowe.

'ska SS, Solezjanek w Wilnie przy ul. Ste-;е
fańskiej 37 (blisko dworca kolejowego) о-'

' raz KURSY WIECZOROWE KROJU I SZY
CIA dla dorosłych i 7 kl. SZKOŁA POW-
SZECHNA podają do wiadomości, iżzapisy |
kandydatek rozpoczęły się i będą trwały « |
16 września 1937 roku. !

Kandydatki do szkoły krawieckiej bę |
a:przyjmowane po ukończeniu 6 lub 7 klas

. _powsz.
Przy szkołach siostry prowadzą inter:

nat w wieku szkolnym i pr: olnym.
sa internatu oraz nauka w szkołach

t В
7 internatu mogą korzystač  mietylko

uczenice uczęszczające do wyżej wymie-
RE szkół i kursów, lecz i z innych za-
adów naukowych,

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

Bliższych informacyj udziela i zapisy
Bazie kancelaria 10 — 4, przy ul.
teiańskiej 37 (blisko dworca kolejowego).

 

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.

 

CEUING Wielki podwójny program.

1) Film detektywistyczny na tle głośnego mordu

p. t. „WIELKI PLAN" W roii gł. Spencer Tracy

Sala dobrze
wentylowana
 

„ Polskie Kino

šwiatowid| „BO
Dziś wspaniała operetka filmowa

ccaccio“
W rolach głównych: Willi Fritsch, Paul Kemp, Albert Schoenhals, Heli

Finkenzeller i inni. Pikantne przygody milosne Boccacira elektryzują cały kobiecy šwiat

Nad program aktualia

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lodowmie pokojowė, maszynki do lodėw, slomki i wszelkie artykuly gospodar- į

stwa domowego wyprzedajemy po niebywale niskich cenach.

PŁYTY GRAMOFONOWE

 

H. „T. ODYNIEC
Wł.

I.Malicka
WILNO, UL. WIELKA 19.
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przewyższającą swoją dobrocią mar-

ki szwedzkie, Każda sztuka gwa-

rantowana.

Sprzedaż detaliczna i hurtowa

w firmach:

P. kalifa i L. Zabłóchi wietka 17

S.H. Kulesza — Zamkowa 3 |

e Odyniec" — wielka 19

„J. E Šomewaldt“ — wuenska28)
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KRWAWIENIE » 5WĘDZENIE,PIECZENIE,BÓ

„VARICOL
DO HABYCIA W KALDFJ

 Różne
ZŁ 216 POŻYCZKI prosi student IVroku,
Prawa (na opłacenie kwestury i taksy,
egzam.), któremu grozi skreślenie i utrata

już złożonych egzaminów. Łaskawe oferty

do Administracji dła „studenta S. W.” 1144

PRZYBŁĄKAŁsię|pies(chart) czarny z bia- 
Adres w Admin. „Dziennika Wileńskiego",

— (Czy Blumen jest Żydem? !
— Tak, proszę pana, choć nie

jest w zbyt dobrych stosunkach z
Synagogą, gdzie rej wodzą Kohen i
Mejerberowie, wrogowie  Rejngol-
dów, kitórych reprezentuje Blumen.

Prezes wytężył słuch. Adalid
mówił w dalszym ciągu:

— Żydzi są bankierami. Nie ma
rządu, któryby nie był ich  diužni-
kiem. Posiadają trzy czwarte istnie-
jącego na świecie złota. Złoto jest
podstawą pieniądza, a przez to sa-
mo systemu  monetarnego wszyst-
kich krajów cywilizowanych, Na
znalk Wielkiego Kahału, dany z
Nowego Jorlku, : skąd wszechpotęž-
na ukryta władza porusza olbrzymi
mechanizm, wycofuje się z obiegu
część złota. Następuje panika, a co
za tym idzie, kryzys, który wnet
zdstaje uznany przez ekonomistów
za nadprodukcję. Sposób pełen o-
błudy używany celem zdyskredyto-
wania producentów, aby się nie
przyczepiono do tych, którzy gro-
madzą pieniądze. Nadprodukcja! Co
za zbieg olkoliczności! (W. tymże
czasie okazuje się, że jest nadmiar
sztokłiszów w Norwegii, ołowiu w
Boliwii, mięsa w Argentynie, samo-
chodów w Detroit, pereł na Celjo-
nie... Nie brak rządów, iktóre wpa-
dają iw: pułapkę: ograniczają produk
cję, wzbraniają zasiewów, niszczą
zbiory A tymczasem skupują za
bezcen najlepsze i najkonieczniejsze

| nieco przesadny, panie Adalid,

 

łemi łatami, do odebrania Niemiecka 1—.

— Obraz to bardzo ponury, ale

— Obecnie, proszę pana, najlep-
sze nieruchomości stolicy, najbo-

gatsze posiadłości Republiki stają
się pastwą wierzycieli hipotecz-
nych, z których dziewięciu na dzie-
sięć to napewino Żydzi, oni bowiem
przede wszystkim mają gotówikę do
dyspozycji.
— Czy pan sądzi, że jest to nie-

sprawiedliwe?
— Oczywiście. Więcej jeszcze:

niegodziwe.
— Czy mógłby mi pan wyjaśnić,

dla czego uważa pan za niegodzi-

wość to. że lktoś przewidujący

wszystko jedno czy Żyd czy chrze-
ścijanin, skorzysta z większego zna
czenia pieniądza w drodze kryzysu?
Czy uważa pan również za rzecz
niegodziwą, jeśli właściciel ziemski
wśród sprzyjających okoliczności
sprzeda coś pięciokrotnie drożej,
aniżeli zapłacił?

Adalid na chwilę jakby się za-
wahał.
— Czy złoto nie jest towarem,

tak jak każdy inny?
— Tak, sk to tylko dzieki głu-

pocie ludzi, którzy przyjęli zasadę
żydowską, że właśnie złoto stanowi
gwarancję powszechną pieniądza.
Zamienione w miarę, którą się mie-
rzy wszelkie inne wartości, nie mo-
że już być niczyją własnością, - alee
musi pełnić funkcję społeczną. Wy-
cofanie złota z obiegu, aby sztucz-  

PYWYYVYVYTYYYYYVYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYYYYYY
YYYYYYYYVYYYVYYYYYYYY*YYYY"

GĄSECKIEGO
APTECE

Mieszkania i pokoje
POKÓJ z osobnym wejściem, elektr. do
 

: wynajęcia. Piwna 9—8.

 

Kupno i sprzedaż
SPRZEDAM SKLEP spożywczy z mieszka-
niem, w punkcie dobrym w dzielnicy chrześ
cijańskiej, Adres w „Dzienniku Wil.”

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
PLACE różnej wielkości przy ul. Piaski,
Senatorskiej i Bystrzyckiej są do sprzeda-
nia, teren równy, ziemia własna, Wiado-
mość: Anitokol, ul. Piaski 33, Jadwiga Bo-
cewiczowa dom własny.

WIEDEŃSKIE niebieskie czystej rasy kró-
liki młodzież 3 miesięczną sprzedaję po
3 złote sztuka — wiejkiej rasy po rodzi-
cach z Górnego Śląska pochodzących. Za-
mówienia przyjmuję na ul. Sapieżyńskiej 3
m. 1, ь

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 nauczycielki, wy-
chowawczynie, bony, pielęgniarki, o:
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 absolwent, lub technik o po-
dobnej specjalności, względnie praktykant

mierniczy z dużą praktyką pomiarową -—

potrzebny do prac pomiarowo - scalenio-
wych. Wysokość wynagrodzenia do omó-

wienia. Zgłoszenia kierować do administra-

cji „Dziennika Wileńskiego" pod „Mierni-
czy”. 1151

RACE ZOGZZEZZSZOKZOODE ZROWYTWIO:TBOSSŻZKGZ REÓÓA ZÓOAÓŻ 6REWAOA SPACEGAĆ

siłę nabywczą, będzie niewątpliwie

uważane za zbrodnię w prawoda-

stwie przyszłym, choć jest dozwo-

lone obecnie,
Prezes rzekł zniżając głos:

—Przyznaję panu rację. Zwyżka
ceny złota przygniata producentów

i robotników, którzy stanowią dzie-
więć dziesiątych całej ludności.
— Proszę zwrócić uwagę na mój

wypadek, Oto, przed dwudziestu la-
ty, Szwajcar Sandoz...
— Znatem go. To właściciel wiel-

kich posiadłości. ż
— Tak, to on właśnie, Pożyczył

mi milion franków.
— Czy żyje jeszcze?
— Tak proszę pana, mieszka w

Bernie. Ażeby zebrać tę sumę,

sprzedał dwa tysiące sztuk cieląt i

wręczył mi pieniądze, za które

przez dwadzieścia lat płaciłem po

osiem od stu. A teraz muszę zwró-

cić dług. Ponieważ jednak nie mam

gotówiki, zaproponowałem swemu
wierzycielowi, aby wziął ode mnie

dwa tysiące cieląt tegoż gatunku,

co wówiczas sam sprzdał. Odparł mi

na to, że musiałbym mu dać dziesięć

tysięcy sztuk, gdyż cielę podobne,
za kitóre się płaciło niegdyś pięćset
franków, nie jest teraz warte nawet

stu. Olkazuje się więc, że wraz z od-

setkami, które wyniosły milion

sześdset tysięcy franków: szwajcar-
skich, cała suma zwrotna jest pię-
ciokrotnie większa, od pożyczonej.

A jeśli pozyskuje dobra swego dłuż-| chrześcijańskiej. bogactwa świata. nie je ograniczyć i zwiększyć jego (C. d. n.)

EESTEEST SSEIMASRI TI IVO TRIO DAP OSOZ KIDNŻ O ATKAŃ- ЛОЛИр(DATASEKSA RIAA

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

CENY OGŁOSZEŃ: sa wiessz 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

słowe zł. 0,15, słowe tłuste zł. 0,25. Krenika redakcyjna i komunik.aty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej Dla poszukujących pracy — 50%

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

zniżki, Administracja zastrzega
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