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Krodwe zajścia © Qarszawie|
(Teleionem od własnego korespondenta).

"WARSZAWA. 1.5. Dzień 1 maja
mie przeszedł w Warszawie bez
zajść, Najkrwawsze zajście wynikło

na rogu ulic Smoczej i Miłej. W.
pewnej chwili, gdy przechodził tam-

tędy pochód bundowców nadjechała

taksówika z kilkoma młodzieńcami,
którzy zaczęli strzelać z rewolwe-
rów. Zabity został żyd Hersztenher,
ranionych jest 10 żydów i żydówek.

4 osoby są ranne ciężko, odwiezio-

no je ido szpitala. Siedzący w tak-
sówce po strzałach rzucili kilka pe-

tard dymnych, poczem pod osłoną
dymu odjechali. Nikogo z nich nie

ujęto.

Na rogu ulic Nowego Świata i

Alei Jerozolimskiej, podczas pocho-

PROJEKT ZMIAN
w ustawie o szkołach akademickich

(Teleivnem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 1.5. Projekt zmian
w ustawie o szkołach akademickich.
o którym minister Świętosławski

konferował na 'ostatnim zjeździe

rektorów został rozesłany do sena*
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Wilno. Niedziela 2 Maja 1937 r.

(du P.P.S. rzucono dwie petardy. Bo
jówika socjalistyczna pobiła i pora-

'niła ciężko studenta korporanta.

Z pośród siedmiu pochodów, u-|
rządzonych przez organizacje socja-|

| listyczne, najliczniejszy był pochód

|P.P.S. Jednakowóż naoczni widzo-|
wie obliczają, iż mniejszy był od ze-

szłorocznego .0 40 proc. W pocho-
dzie wznoszono okrzyki ma cześć

czerwonej Hiszpanii, Largo Cabal-

lero, Bluma i t. p.

Nie minął też spokojnie 1 maj w

innych miejscowościach. We Lwo-

wie, Częstochowie i w Krzepicach

w pow. Częstochowskim doszło do

zajść pomiędzy członkami Str. Nar.

a PPS 
wują specjalne komisje, złożone z

| atolijczów.

Projekty nowych zmian, jak sły-

|chać, idą w kierunku częściowego,

jprzywrócenia dawnych uprawnień

 
tów szkół wyższych i jest teraz autonomicznych szkół wyższych, z

przedmiotem ich narad. Wnioski, |drugiej zaś strony w kierunku

 

| zdobyta przez wojska rządowe. Za-

Ojciec Św. udał się do swej letniej
rezydencji

CITTA DEL VATICANO. 15. Ój-
|ciec św. przyjął dziś 1200 niedawno przeszło 1.300 pielgrzymów, prze-

Frost
* MIGRENO-NERVOSIN" |
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aS?” cdm 8
zaślubionych par małżeńskich oraz °

ważnie z Francji i Austrii.
Około godz. 18 Ojciec św. opu- ®

ścił Watykan i udał się samochodem
do -swej letniej rezydencji w Castel
Gandolfo. Orszak papieski, złożony
z kilkunastu samochodów, przybył
tam przed godz. 19, witany owacyj-
nie przez tłumy ludności, zgroma-
dzone ma placu przed zamkiem.

Złóżcie datek na Dar Narodowy
3-go Maja na szkoły Polskiej Macie

rzy Szkolnej.

  
e

 

e

ZNAŃ*MIASłony a! :
.

 

Bohaterscy obrońcy_świątyni
ulegli przewadze szturmujących odaziałów czerwonych

ANDUJAR 1.5. Specjalny wysła ci i starców, przeprowadzanej na mo| vasa donosi, że wczoraj wieczorem
nik agencji Havasa donosi, że oble- cy układu pomiędzy rządami angiel-| powstańcy przystąpili do skonsolido
gana od 18 lipca 1936 r. świątynia
Matki Boskiej de la Cabeza została

łogę stanowiło 300 członków gwar-|
dii cywilnej, którzy przyłączyli się|
do powstania i zamiknęłi w murach
świątyni wraz z rodzinami ogółem w
liczbie 1200 osób pad dowództwem'
kapitana Cortes. ё !

Obrońcy świątyni bronili się bo-
hatersko, nie ulegając niezliczonym |
atakom, podejmowanym przez woj-|

skim a baskijskim. Powstańc
cili dziś na Bilbao kilka bomb.

KONCENTRACJA POWSTAŃ- |
ców

zrzu-| wania niektórych pozycyj m. in. na
drodze z Guernica do Bernero i na
drodze Bilbao  Amoresieta. Gen.
Franco w towarzystwie kilku gene-

|rałów i wyższych ołicerów zwiedził
NITTORIA 1.5. Korespondent Ha wczoraj front biskajski,

Pierwszy majzagranicą
PARYŻ 1.5. Wielkie manifestacje gartenu, gdzie w obecności korpusu

ska rządowe w ciągu 9 i pół miesią- pierwszomajowe były w roku bieżą dypiomatycznego odbył się właści
ca, wreszcie dziś o godz. 16.30 boha cym organizowane wyłącznie przez wy akt święta narodowego 1 maja,mające wyrażać opinie poszczegó!- wzmocnienia nadzoru naci młodzie-

nych szkół akademickich, opraco- żą studiującą i rozszerzenia kompe-

tencji sądu dyscyplinarnego.

jąca.
tyza psychiatryczna jest wystarcza-|

Wznowienie „Kur
(Telefonem od własnego korespondenta).

LWÓW. 1.5. W. dniu wczoraj-
szym odbyła się licytacja wydaw-
nictwa _ „Kuriera _ Lwowskiego”,

mieszczącego się w realności przy

ulicy Mochnackiego 48. Drukarnię i

urządzenia biurowe sprzedano za

Pogrzeb biskupa Łosińskiego we Środę
KIELCE. 1.5. Kapituła kielecka

ustaliła, że eksportaqa zwłok ks.
biskupa Łosińskiego do katedry kie-
leckiej obędzie się we wtorek o
godz. 18-ej.

W 23 gimnazjach w okręgu lwowskim
oiZ0stały unieważnione egzaminy pism.

LWÓW. 1.5. Na skutek ujawnio-
mych nadużyć z tematami przy ma-
turalnych egzaminach  pismiennych,
odbytych w dniach 19 — 24 kwiet-
nia r.b. z upoważnienia p. ministra
W. R. i O. P. kurator okręguszkol- |
nego lwowskiego unieważnił egzami
ny piśmienne w 9-ciu gimnazjach
państwowych i 5-ciu prywatnych we

Lwowie, w gimn. pryw. w Borysła-
wiu, w 2-ch (pryw. i państw.) w Dro|
hobyczu, 2-ch (pryw. i państw.) w

iera Lwowskiego”
| 73.000 zł. Narodowej Spółce Wy-
' * * * * *

dawniczej. Jak informują, w naj-

bliższym czasie lwowskie Stron-
nictwo Narodowe zamierza wzno-
wić wydawnictwo swego pisma.

|

 

terscy obrońcy ulegli olbrzymiej
'przewadze szturmujących oddziałów
rządowych. Pozycje powstańcze zo-;
stały zdobyte. Komendant załogi
kpt. Cortes został ciężko ranny.
BOMBARDOWANIE MADRYTU,
MADRYT 1.5. Bombardowanie

Madrytu, iktóre rozpoczęło się dziś
rano trwa w laalszym ciągu. O godzi
nie 5 padło 6 pocisków, po czym na-
stąpiła kilkugodzinna cisza, przerwa

‚па o godz. 12 i pół. O godz. 14 zno- |
|wu nastąpiła półgodzinna cisza, po

Proces o zabójstwo wachmistrza
(Teletonem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWA. 1.5. Proces Cha- wę wezwano 80 świadków z pośród

skielewicza o zabójstwo wachmi- ludności Mińska Maz. Nie będą

strza Bujaka w Mińsku Maz. odbę- wezwani  lekarze-biegli, ponieważ

dzie się 7 czerwca. Przewodniczyć uznano, iż przeprowadzona eksper-

sądowi będzie sędzia Pozemikiewicz,

oskarżać prok. Żeleński. Na rozpra-
| której rozpoczęło 616 ostrzeliwanie|
północnej części miasta. Pociski pa-
dały w okolicach placu św. Bar 8: |
ry. Ogółem padło 200 pocisków.

Po krótkich mowach wstępnych
| min. Goebbelsa i dr. Ley'a zabrał

Manifestacja organizowana była głos kanclerz Hitler. Mowa jego mia
pod hasłem realizacji programu C. ła charakter wyraźnie wewnętrzno-
G.T. i solidarności z robotnikami polityczny i w najważniejszych u-
hiszpańskimi. stępach poświęcona była węwnętrz

LONDYN 1.5. Pierwszomajowy nym koniecznościom- gospodarczym
pochód socjalistów i komunistów w Rzeszy, związanym z przeprowadzę
Londynie liczył około 15 tys. ludzi. niem planu czteroletniego.
Nie miał on zupełnie charakteru bo-|  MUSKWA 1.5. Tegoroczna re-
jowego. -  |wia 1 maja na placu czerwonym w

WIEDEŃ 1.5. W, święto narodo- Moskwie odbyła się według progra
we Austrii, będące rocznicą uchwa- mu ustalonego od lat.
lenia Ikonistytucji w stolicy okibyła|— № uroczystościach dzisiejszych
się wielka defilada członków „Fron brzmiała wyrażnie nuta wojskowa.
tu Ojczyznianego”, w której wzięło Świadczyła o tym przewaga transpa
udział 200.000 osób. Defiladę przyj- rentów o treści militarnej oraz du-

związki zawodowe okręgu paryskie-
go.

BARCELONA 1.5. Oficialny ko- | mował [przewódca frontu, kanclerz ży udział w defiladzie wojsk zmoto
munikat kataloński donosi, że 6 pow |
stańczych samolotów zbombardowa-

SC] Ё
BERLIN 1.5. Obchód świętana- |

ryzowanych.
W dniu 1 maja przypada wedłuś

ło dziś m. Caspe. Jest 24 zabitych i |rodowego Trzeciej Rzeszy rozpoczął starego stylu wielka sobota, dlate-

4 rannych. jsię olbrzymią manifestacją młodzie- go też na przedmieściach Moskwy
„ży na stadionie olimpijskim. Razem spotkać można było liczne procesje

EWAKUACJA KOBIET I DZIECI £ 30 tysiącami członków partii i go- osób zdążających do cerkwi z jad-

Z BILBAO |
BILBAO. 1.5. Dziś zawinąłdo |

portu kontrtorpedowiec angielski ce
lem ochrony ewakuacji kobiet, dzie

Kronika telegraficzna| Uroczystości pogrzebowe zy
| : : ы ;
poczną się w środę dnia 5 maja. Po > > ‚

| uroczystej sumie odprawionej O Is A:Bo wczoraj samo.

godz. 10-ej rano nastąpi złożenie Žo

 

trumny w podziemiach katedry.

-

nazjach odbędą się w dniach 18—21
maja r. b.
W związku z unieważnieniem e-

gzaminėow lkurator okręgu szkolne-
| go lwowskiego zwrócił się do absol-
wentów z odezwą, nawołującą do
spokoju i ufności w swe siły,

| Ciągnienie dolarówki;
ARSZAWA. 1.5. Podczas kzi-

siejszego ciągnienia dolarówki padły
następujące główniejsze wygrane:

— W iaszystowskiej izbie deputowa-
nych przedłożono projekt budżetu mini-
sterstwa Afryki włoskiej w ogólnej wyso-
kości 1.618.929.442 lirów.

— W Austrii zakończył się proces prze-
ciwko 53 narodowym  socjalistom, oskar-

żonym o naruszenie ustawy o ochronie pań
stwa, 43 oskarżonych skazano na karę a-
resztu od 2 do 7 miesięcy, 10 zań unie-
winniono.
— Anglia znajduje się pod groźbą

strajku węglowego, który został wyznaczo-
ny na 22 b. m. Spodziewanym jest jednak,
że nastąpi w tym czasie porozumienie i po-
wrót do pracy strajkujących górników, co
zażegna strajk.

— Trójmotorowy wodnopłatowiec wło-

ski pobił wczoraj dwa światowe rekordy |
szybkości na dystansach 1000 i 2000 km., |

ści honorowych liczba uczestników
manifestacji wyniosła 150 tysięcy.

W, godzinach południowych  od-
był się manifestacyjny przejazd kan
clerza i najwyższych kierowników
partii przez centrum miasta do Lust

LONDYN. 1,5. Od północy 6.298
autobusów, obsługujących zgórą 200
linij, jest unieruchomione w 48 ga-
fażach stolicy. Strajk rozpoczął się
bez incydentu. Przy, wrotach gara-
żów ustawione były posterunki straj
kujących. Olkoio północy zaczęły
przybywać patrole policyjne. Dziś
wczesnym rankiem można było ob-
serwować na ulicach grupy po kilku,
lub kilkunastu ludzi, wyruszających
pieszo w drogę długości 10—12
klm., oddzielające ich mieszkania
od centrum miasta. Ruch taksówek
był bardzo ożywiony. Ponieważ w
dniu dzisiejszym odbywa się roz-
śrywika finałowa o puhar Anglii w piłce możnej, już od samego rana
52 ludzi ciągnęły do Wembley.

Li YN. 1.5. Większość kizien-
ników londyńskich wypowiada swo-/
je zastrzeżenia z powodu strajku

„dlatego nie wiadomo,

Stryju, gimn. państw. w Żółkwi, w| 12.000 dolarów na nr. 1132794.
Przemyślu, wJarosławiu i Bucza-| 3,000 dol. na nr. 771517, 15001.
czu. 1.000 dol. na nr. 191398, 1225941,

osiągając w pierwszym wypadku 252 km. autobusów. Dzienniki krytykują
godz, w drugimzaś249 km, godz, | brutalne odrzucenie przez prze-,
— W dniu dzisiejszym rozpoczyna się wódcę związku zawodowego pra-'  Egzaminy pismienne w tych gim- |1470827, 328818, 1112604, 448934,

ъ
| chemików w Warszawie
pierwszy ogólnopolski zjazd tażynierów cowników transportowych i prezesa|

rady naczelnego tr - unionów|

łem wielkanocnym, aby je poświęcić
Procesje te na tle transparentów
pierwszomajowych i czerwonych
Ja przedstawiały ogyginalny wi-

Strajk autobusów w Anglii
wszechmocnego Ernesta bevina, wy
stosowanej do niego wczoraj w
ostatniej chwili prośby ministra pra-
cy Browna o odłożenie strajku na
kilka dni Ponieważ jednak Bevin
kategorycznie propozycję ministra
pracy  ddrzucił, nastroje ulicy lon-
dyńskiej z racji niewygód, jakie bę-
dą odczuwane, zwracają się prze-
ciwko strajkującym i prasa jest w
dużym stopniu tego wyrazem.
Poża Londynem rozpoczął się

również strajk, aczkolwiek nieoficjal
ny, 120.000 pracowników autobuso-
wych we wschodnich i środkowych
hrabstwach Anglii — ogółem w 10
hrabstwach .oraz w Szkocji. Ale
strajk ten nie jest oficjalnie prokla-
mowany przez związek zawodowy i

czy będzie
powszechnym. Z ogłoszonej statyr
styki wynika, że autobusy kursujące
w centrum i na peryferiach Lomiy-
nu przewożą dziennie 5.810 tys. pa-
sążerów, koleje podziemne 1.278
tys., koleje podmiejskie 1.550 tys., a
tramwaje 2.800 tys.
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Kiedy król Leopold IIl-ci, na po- |cję i na Amglję może liczyć tylko ja-
siedzeniu belgijskiej rady ministrów|ko na sprzymierzeńców, którzy sta-
14-60 października 1936, oświadczył, ną w iej obronie, niezbędnie jej po-
że Belgja musi stanąć na gruncie trzebnej, :
neutralności prawnej, tak aby cały. A jednak Belgja w ten sposób dą-
świat widział, że z nikim nie łączy żyła nie ku nowości, lecz raczej ku

się z góryj przeciw nikomu, a tylko przywróceniu stanu: rzeczy, jaki ist-

bronić będzie swego obszaru przed  niał przez lat dziesięć, od wejścia w

wszelkim najściem, poruszenie w po- życie układów w Locarno z końca

lityce europejskiej było nie male. | r. 1925, w początku r. 1926 aż do

Skądże ta równomienność wobec są- | marca 1936. Według paktu reńskie-

siadów — pytano powszechnie — go z Locarno istniała równomier-

skoro ich stanowisko wobec Belgji ność: czy napallną Niemcy, czy na-

mie jest równe? Wszakże tylko od padnie Francja, zawsze Belgja, po-

strony Niemiec może grozić Belgji móc ma napadniętemu przeciw na-
nowy najazd, jak w 1914, a na Fran- '
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Jak będzie pracoóał Sejm
„ABC* pisze: Nadzwyczajna se-

sja parlamentarna zwołana ma być
w drugiej połowie maja. Niewiado-
mo, czy zarządzenie p. Prezydenta
Rzplitej obejmie wszystkie  projek-
ty, niezałatwione w toku sesji bud-
żetowej. Poza 25-ma projektami po-
selskimi, pozostało 11 projektów
rządowych m. in. o kredytach do-
datkowych, o budowie i utrzymaniu
dróg publicznych, o Polskiej Aka:
demii Literatury, o zakładaniu i u-
trzymyjwaniu publicznych szkół po-
wszechnych, zmiana ustawy о po-
stępowaniu karnym, organizacja
więziennictwa, prawo o ustroju ald-
wokatury oraz zmiana ustawy 0 ti-
nansach komunalnych.
W. Senacie pozostało niezałatwio-

nych 29 projektów ustaw, z których
najważniejsze są: o sądach przysięg-
łych, zmiana przepisów  emerytal-
nych i ustawa o dewocjonaliach,

W. ciągu lipca bież. roku ma być
zwołana druga sesja nadzwyczajna,
poświęcona wyłącznie uregulowaniu
spraw objętych Konwencją Genew-
ską, dotyczącą Górnego Śląska.
Konwencja ta zawiera przepisy O
warunkach zmiany ustawodawstwa,
o ochronie praw nabytych, o ochro-
nie mniejszości, o prawie obywatel-
stwa i zamieszkania, oraz” dotyczy
rozmaitych spraw socjalnych, gospo-
darczych i komunikacyjnych. Dla

regulowania |kwestii spornych Kon-

wencja ustala polsko-niemieckie in-

stancje, jak: komisja mieszana w

Katowicach, Trybunał Rozjemczy w

roku?
zj

,Bytomiu, oraz przewiduje odwoły
| wanie się do Ligi Narodów i do Try-
bunału Międzynarodowego w Ha-
dze. Konwencja zawarta została 15
maja 1922 roku, a wygasa 15 lipca
bież. roku.

Po stronie polskiego G. Śląska
mieszka wielu obywateli niemiec-
kich, po niemieckiej zaś polskich.
Konwencja postanowiła, że w ciągu
lat 15-tu muszą oni zdecydować się,

po której stronie pozostaną. Część

Niemców przeniosła się do ;Niemiec,
a Polaków do Polski, pozostało jed-

nak parę tysięcy, którzy miejsca
zamieszkania nie zmienili.

\айпе са również sprawy kole-
jowe, co do których toczą się już

rokowania w Berlinie i wreszcie

sprawa ochrony mniejszości naro-

„dowych. Należy tu przypomnieć, że

w Polsce mieszka 900 tysięcy Niem-

ców, którzy mają 579 szlkół po-

wszechnych i 21 szkół średnich, 787

społecznych i gospodarczych organi-

zacji i 96 niemieckich wydawnictw,

W Niemczech na milion Polaków

jest zaledwie 61 szkół powszechnych

i 1 szkoła średnia w Bytomiu, 33

organizacje społeczne i gospodarcze

1 17 wydawnictw polskicąh.
Wedle pogłosek z kół politycz-

nych, rząd nie zamierza zwrócić się

w ltym roku do Sejmu o. pełnomoc
nictwa, z czego wnioskują 0 moż-

liwości zwołania jeszcze jednej se-

jsji nadzwyczajnej w_ sierpniu lub

| wrześniu, o ile zaszłaby; pilna potrze

I wydania jakichś nowych ustaw.

 
Przeciw naprawiaczom

„Walka Ludu' tak
poczynaniach „Naprawy i prz

nach zamknięcia agencji „Press :

Zwrócić należy uwagę na ostat-

nią sytuację t. zw. Naprawy. Przeid

paru dniami odbyło się w Wilnie

zebranie, poświęcone dyskusji nad

releratem znanego przywódcy  Na-

prawy sen. Malskiego, a zorganizo-

wane przez Związek Mlodej Wisi.

Otóż sen. Malski wystąpił z szere-

giem radylkalnych tez, skierowanych
przeciwko  obszarnikom i klerowi.

P.  Malski zarzucił obszarnikom

przekupywanie chłopów przy wy-

borach. „Ile upodlenia za jedną so-

snę, otrzymaną od ziemianina przy

wyborach” — wołał p. Malski, co

Dolegliwości j
Bóle w dołku, niesmak, brak apetytu,

odbijanie, zgaga, szaro żółta cera, oto kil-

ka cech zaburzeń  żołądkowo-kiszkowych.

powstałych z przejedzenia, zatrucia alko-

holem lub zepsutymi pokarmami. W tych

informuje o
y-  
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| wywołało poważną Ikonsternację w

| kołach sanacji. P. Malski w dalszym

ciąśu żądał oddzielenia religii od

polityki kleru. Zbyt daleko zaszła

Ilona, żeby chłop mógł to dalej

znieść”.
„Rzecz prosta, takie wystąpienie

koliduje z prądami, nurtującymi

| wśród ster kierowniczych OZON-u,

to też Naprawa przyczynia dużo

kłopotu. Warto jeszcze zaznaczyć,

że zamknięcie przez władze agencji

„Press“ komentuje się w pewnych

kołach, jako wyraz akcji antynapra-

wiackiejj Nie od rzeczy będzie

ściałkowiskiego.

amy brzusznej
wypadkach  stosujcie przy odpowiedniej

diecie, zioła  żołądkowo-kiszkowe Dra

BREYERA Nr, 3. Do nabycia wszędzie.

Wytwórnia Polherba, Kraków — Podgórze. 
  

  
  

Włesciciele sktepów na wieikich bul
w. poniedziałki. 0

órej musiała interwenjować policja,
mać otwarte pg

w kt

  

  

wraca parysiicu posuinówui trzy”

Z tej racji doszio do demonstracji,

wspomnieć, że agencja ta uchodziła |

za organ, stojący bliślso p. min. Ko-!

* | gdy uderzą na wschodzie.

wisła
pastnikowi. Ale oto 7-g0 marca 1936
Rzesza niemiecka, obsadzając nie-
'prawnie pas rozbrojeniowy nadreń-
A wypowiedziała też nieprawnie
pakt reński. Ponieważ zaś wzmogłoį
się wskutek tegc zagrożenie Belgji
na granicy, więc, celem doraźnego
przeciwstawienia się .tej samowoli
niemieckiej, uczestniczyła ona w u-
chwale londyńskiej z 19-go marca
1936, utrzymując nadal zobowiązania
paktu reńskiego między Francją,
Belgją i Anglją, oraz wznawiającej je
ustaleniem stałej styczności trzech
sztabów. W. ten sposób, od marca
1936, znalazła się Belgja w zobowią-
zaniach jednostronnych tylko wobec
Anglji i Francji.

Wobec tego zaś w Belgji, gdzie
istnieją idość znaczne rozbieżności
poglądowe, a także, od strony skraj-
nie flamandzkiej wpływy podszeptów
niemieckich, pojawiły się zarzuty:
—Belgja, związana jednostronnie

z Francją i z Anglją, wystawia się
na sztych od strony: Niemiec. Daje
im pozór do uderzenia w sposobnej
chwili, bo powiedzą, że Belgja była
w spisku przeciw nim z Anglją i
Francją. Oprócz tego zobowiązania
Francji w Europie środkowo-wscho-
dniej, lktóre mogą spowodować jej
działanie przeciw Niemcom, mogły-
by wciągnąć także Belgję.

Dla Belgji zaś najważniejszą rze-
czą jest obecnie zgodny wysiłek ce-
lem najmocniejszej obrony państwa,
gdyż zagrożenie od strony! Rzeszy
Niemieckiej wzrosło niepomiernie.
Trzeba mieć zgodę ogólną na wielkie 

„jświadczenia obronne. I dlatego po-;
stanowiono jasno określić politykę.
Belgii pod znakiem neutralności
prawnej, a zarazem najwydatniejszej
obrony, własnej.
Otóż oświadczenie angieisko-fran-

cuskie z 24-$0 kwietnia r.b. staje na

tym gruncie. A. mianowicie: 1) przyj-

muje do wiadomości, zapewnienie
Belgji, że nie tylko przeciwstawi się

najazdowi, ale skutecznie przygoto-

wiylwać będzie; 2) wzamian za to u-

trzymuje nadal zobowiązanie Anglji

i Francji udzielenia Belgji natychmia-

stowej pomocy przeciw napadowi, a

zwalnia Belgię od jakichkolwiek zo-

bowiązań osobnych wobec Anglji i

Francji. W. ten sposób Belgja nie jest

przez swą neutralność prawną po-

zbawiona pomocy niezawodnej, a An

glja i Francja mogą liczyć na to, że

skuteczna obrona Belgji obejmie

talkże  miedopuszczenie przejścia

przez nią lub przelotu nad nią sił

niemieckich przeciw Francji i Anglii.

Ale pozostaje jeszcze sprawa Eu-

ropy środkowo-wschodniej. W cza-

sie półrocznych rokowań między

Brukselą, Paryżem i Londynem o no

we stanowisko prawno-międzynaro-
dowe Belgii zdawano sobie stale

sprawę ze związku tego załatwienia

z zagadnieniami środka i wschodu

Europy. Dla czego? Wiadomo, że

Niemcy narazie myślą głównie o u-

derzeniu w tych stronach, a praśnę-

łyby, by państwa zachodnie im w

tym nie przeszkadzały. Otóż jeśli

Francja, w razie napadu Niemiec w

Europie środkowej i wschodniej, bę:

dzie wylkonywała swe zobowiązania

„z sojuszów z Polską i z Małą Enten-

tą oraz z układu wzajemnej pomocy

z Rosją, albo jeśli Francja i Anglja

zechcą bronić Austrji, albo jeśli An-

glja, choć bez zobowiązań osobnych,

| zechice także przeciwstawić sią na-

padowi, wtedy wystąpienie przeciw

"Niemcom jest trudniejsze bez moż-

| ności iżziałania także od strony Bel-

Lgji, a Niemcom łatwiej byłoby trzy

mać finniejszą zaporę na zachodzie,

 
 

|niu angielsko- francuskim z 24-60
PREM? b.r. stwierdzono, że Belgja

| paktu Ligi i zobowiązań, jakie na-

kłada on na jej członków. A art. 16-

ścia siłom zbrojnym, działającym

przeciw napastnikowi. Osobne wy-

niu angielsko- francuskim z 24-50|

"kwietnia 1937 wskazuje, że w roko-

treść: uchwyłtną. A to jest ważne i

« Niemczech na to głównie się Ga-

Czy coś się zacznie nadRenem,

czy nad Wisłą, dalszy ciąg będzie

pomniano w załatwianiu sprawy bel-

| gijskiej. Stanisław Stroński.

| FILATELIŚCI |||
| >bieracze całego świata czytają największe

organ ogłoszeniowy. SĘ :

„Filatelia-Kurier" administracja, Koro-|

spektów — poszukujemy współpracowni-

ków. :

| Io tem pamiętano. W oświadcze-

zapewnia ponownie wierność dla

| ty pakitu Ligi przewiduje danieprzej-

mienienie tej sprawy w oświadcze-

waniach nadano temu postanowieniu

' sają.

się toczył wszędzie, o czem nie za-

|

i(LOSO ESDDAEABSITIE EITNTSS

| pismo filatelistyczne — najskuteczniejszy

nowo, skrytka 15, żądajcie bezpłatnie pro-

OUL REOOZAÓRTEEB

  

Rozwiązanie 10 karteli
WARSZAWA. 1.5. Orzeczeniem zaniu uległy następujące organizacje

ministra przem. i handlu rozwiązano kartelowe: :

z dniem 1 b. m. 9 karteli w prze-| 1. Kartel producentów drutów i

myśle przetwórczym огах 1 między-|śwoździ.

narodowe porozumienie kartelowe 2. Kartel producentów rozjazdów

polsko - czechosłowackie,  Rozwią- kolejowych, krzyżownic, skrzyżo-
wań oraz przecięć torów.

3. Kartel producentów części ku-
tych, dostarczanych dla P. K. P.

4, Kartel producentów łańcuchów

 

NAJWIĘCEJ UPORCZYWE
ZAPARCIE

 

 

leczą szybko roślinne PIGUŁKI ||; wedzidel.
KOWENA (Cauvin'a) tanie i przy- 5. Kartel producentów  wentyli

jemne w użyciu. rowerowych.
Pudełko, zawierające 30 pigułek— 6. Kartel producentów płyt -sės pr entów płyt sze

ściennych glazurowanych.

 

Do nabycia we wszystk. aptekach. | 1. Kartel producentów  szpaga-
Wystrzegać się falsyfikatów. Zwra |tów.

(4  cać uwagę na oryginalne opako- || 8. Kartel producentów oleiny i
wanie z napisem: „Cauvin-Paris'" | stearyny.

 

BEL 9. Kartel producentów przetwo-
|rów owsianych.

Krach na giełdach
Od pewnego czasu wieikie gieł-| dnia widownią szalcnego spadku

dy światowe, w Paryżu.Loadynie. | akcji ikopalń złota i akicyj przemy-

N. Jorku przechodzą falę zniżki. słowych. W City londyńskiej dzień

Szczególnie ostro odbiła się ta fala czwartkowy oceniany jest jako naj-

w dniu 19 kwietnia. WParyżu |gorszy od czasu kryzysu w roku

wszystkie papiery, czy też alkcje 1931. Popołudniu spadek uległ za-

prywatne irancuskie, iub też akcje|hamowaniu i kursy papierów prze-

międzynarodowe, czy też papiery i|mysłowych zaczęły się nieco  po-

renty państwowe, poniosły straty, |prawiać, Na ogół jednak, niepokój

które zwłaszcza, o ile chodzi o ak-|na gieldzie trwa nadal i tendencja
cje prywatne, 'wynosiły przeszło 5|wyzbywania się akcji idzie nie tylko

proc. Alkcje Barku Francji straciły |z City lonidyńskiej, ale i z innych

w porównaniu ze środą 325 Ir, spa-| ośrodków: międzynarodowych, prze-

dając do 6.700 fr. > dewszystkim. z Ameryki i Afryki
byłaGiełda londyńska tegoż|południowej.

Hojny zapis b. amb. Skirmunta
Byłyy ambasador w Londynie Urszulanek matki Ledóchowskiej.

Skirmunt wraz z siostrą i bratem|W Mołodowie powstanie jeden z
darowali aktem notarialnym olbrzy* |domów zakonnych wychowujących

mi majątek ziemski Mołodow w po-|młode panienki na misjonarki Pole-

wiecie pińskim zgromadzeniu sióstr|sia.

żajścia z żydami
W. dniiu wczorajszym zanotowano W. tym samym mniej więcej cza-

kilka zajść z socjalistami i żydami. sie grupa młodych ludzi usuwała
Doszło mianowicie do bójki po- żydów z ogrodu Bernardyńskiego.

między uczestnikami pochodu so-| W, obu wypadkach kilku żydów
cjalistycznego i grupą publiczności, poturbowano.
sprowokowanej przez żydów, idą-| Prócz zajść opisanych grupa
cych w.pochodzie. Miało to miejsce / przechodniów wybiła jeszcze na Za-
na ul. Wielkieg. [7458 w owocarni żydowskiej szyr

VA

Н0 оКЕЙ mojowej w Wilnie
_ Tegoroczny obchód 1-go maja w |mując kilku ży(dziaków za wyrzuca-

Wilnie wypadł bardzo blado. Było |nie w górę płacht komunistycznych
to ido przewidzenia. Ostatnie lata |i wznoszenie okrzykėw  wywroto-

radykalnie zmieniły poglądy robotni|wych. m. r. S.

cze na to „święto”, Dzisiejszy: robot-
nik — to najczęściej marodowiec
mastrojony antysemicko, a obchody
pierwszomajowe w mniejszym lub
większym stopniu pozostają pod
wpływem żydowskich komunistów.

"ak jak zapowiadaliśmy, wczoraj
vdbyty się 3 pochody, zorganizowa-
ne przez ŽZZ i żydów. Pochód ZZZ,
mimo usilnych starań  organizato-
rów, mie ściągnął więcej jak 400 —

600 osób, przy czym pewien odsetek

stanowili żydzi. Po krótkim wiecu w

skiwerku E, Orzeszkowej, wyruszył
on ul. Mickiewicza w kierunku Łu-
'kiszek i wrócił przez 3-$0 Maja, ul.

I-szej Baterji i Wileńską.

Już nieco liczniejsze były pocho-
(dy; żydowskie, iktóre w tym samyjm

czasie przeciągnęły ulicami dzielnicy
żydowskiej. lu wszakże rzadziej by

ło widać Ibluzy; robotnicze, Więk-

szość uczestników pochodu stano-

wili wyrostki żydowskie, Podczas

tych pochodów, zdarzyło się parę

drobnych incyndentów, które poli-
cja zlilkwidowała w zarodku, zatrzy-

Z Landwarowa
pod Wilnem

Katolickie Stowarzyszenie Mę-
żów w  Landwarowie urządza w
dniach 6-—9 maja r. b. w Landwaro-
wie imprezę kulturalną p. n. Wy-
sława Prasyi Książki Katolickiej,
symipatyzującej i fachowej. Na Wy-
stawie będą eksponaty wydawnictw
i czasopism katolickich z całego
świata, mapy, wykresy, Iotografie
itp. Eksponaty, prasy i wydawnictw
fachowch częściowo przy. własnych
stoiskach, jalk: Lniarstwa, Zielar-

stwa leczniczego, Radio, Spėldziei-
czości, Nawozów sztucznych i in-

nych. Każdy odwiedzający otrzyma

w upominiku czasopisma. Wstęp na
Wystawę 20 gr. Wycieczkowicze
jadący w dniach od 6 do 9 maja do

Trok lub do Landwarowa odwiedzaj

cie tą pomyjsłową i ciekawą wysta-

wę. 
CUDOWNE DZIECEO

     cwierć roku i zna juz przeszło

3.800 słów.
Mary Christine Duna z St. Louis liczy 4

 



MASKARADA
Warszawski okręgowy komiiet ro-

botniczy P.P.S. ogłosił wespół z ko-

mitetem „Bundu* odezwę pierwszo-

majową „do robotnikówWarszawy”.

Oba komitety żalą się na zarzą

dzenie władz bezpieczeństwa, wy

znaczające inne drogi pochodowi

P. 1. i pochodowi „Bundu”.

„Po raz drugi wbrew naszejwoli—

wołają — zmuszeni jesteśmymanife-

s'ować oddzielnie”, dodając przy

tym, że nikt jednak nie jest w stanie

rozdzielić ich „na wspólnej drodze

walki z kapiialistycznym wyzyskiem

i Trszystowską niewolą”.

Ten dozgonny związek PPS. z

„Bundem”*, będący następstwem za-

żydzenia PPS., staje się coraz bar-

dziej główną cechą naszegosocjaliz-

mu. Inne jego cechy, wynikające z

całokształtu ideologii marksistow-

skiej, nie zawsze są tak widoczne, nie

zawsze są tak przestrzegane i ochra-

niane jak filosemityzm. ›

Wszak w 1926-tym roku PPS. po-

mimo ciągłego deklamowania o de-

mokracji i parlamentaryzmie, poparła

całą siłą swych wpływów'i organiza-

cji zamach majowy. Wślad za tym

pojawiły się znane publikacjejej wo-

dza, Ignacego Daszyńskiego, w któ-

rych stawał całkowicie na gruncie

przewrotu, sławiąc jego twórców i

obiecując proletariatowi ogromne z

tego korzyści.

W jaki sposób łączyła PPS. za-

mach majowy, punkt wyjścia do zna-

nej nam wszystkim ery sanacyjnej, z

„walką z kapitalistycznym wyzy*

skiem i faszystowską niewolą”, jest

tajemnicą dziwnej logiki kierowni-

ków tej partii.

Aby ją zrozumieć, należy przypo-

mnieć sobie, z jaką chciwością rzu-

cili się różni działacze socjalistyczni

na stanowiska i posady, jak im zale-

żało na trzymaniu się klamki rządo-

wej i jak się lękali zachodzących sto-

pniowo, już przed majem roku 1926,

przeobrążeń w łonie społeczeństwa.. ||
Te przeobrażenia utrudniały coraz:

sę + * A 4.

bardziej szerzenie się demagogii so- |;

cjalistycznej i otwierały ludności о-

czy na istotę polityki oraz taktyki

PPS. i
Mając w swoich szeregach mnó-

stwo Żydów i będąc uzależnioną od

ich kierownictwa, PPS. zamieniła się

w narzędzie ich polityki. W obawie

przed rosnącym w masach poczuciem

narodowym i dojrzewającym antyse-

mityzmem, zdecydowała się pójść z

każdym, kto mógłby ułatwić zatrzy-

manie tych procesów, nie bacząc na

to, w jakim ten wspólny marsz znaj-

duje się stosunku do głoszonych

przez nią haseł.

Podobnie rzecz się ma i dzisiaj.

PPS. stoi na stanowisku niezależno-

ści państwowej Polski. Nie przeszka-

dza to jej jednak zawierać „pakty
o nieagresji” z partią komunistyczną,

która tej niezależności jest zaprze-

czeniem. Znowu jest tajemnicą, jak

się to godzi w umysłach i sumieniach

kierowników PPS.

I znowu odpowiedź na to znajduje-

my w przesłankach polityki żydow-
skiej, które ofiarą PPS. staje się co-

raz widoczniej.
Przede wszystkim, bowiem, w inte-

resach tej polityki leży, aby odgro-

dzić jak najszersze koła społeczeń-

stwa polskiego od wpływów nacjona-
lizmu i antysemityzmu. W jej intere-

sach leży skupienie po drugiej stro-

nie barykady możliwie największych

sił, usprawnienie ich do wałki, kon-
solidacja całej lewicy, nieusuwanie
poza jej nawias ruchu komunistycz-

nego.

PPS. przyjmuje ten program i w
swojej odezwie pierwszomajowej pi-

sze, że „przy nim skupić się musi ca-

ły proletariat Polski, mimo usiłowań
rozbicia go przy pomocy nacjonaliz-

mu i antysemityzmu”.

Odezwę tę jawnie żyruje „Bund“,

mniej jawnie cała burżuazja žydow-
ska, która, tracąc coraz bardziej

wpływy w opinii polskiej, kurczowo

trzyma się PPS.. nie wiele sobie ro-
biąc z jej zapowiedzi „walki z kapi-

talistycznym wyzyskiem”. Ski

Wniesiony do parlamentu przez p.
Neville'a Chamberlain'a projekt bud-

żetu na r. 1937 — 1938, jest wyższy
zarówno w wydatkach, jak-w docho-
dach od budżetu na rok poprzedni. .

W roku 1936 — 1937 wydano 803
milionów funtów, gdy wydatki w

budżecie były projektowane na 798.
milionów. W roku przyszłym wydat+
ki mają wynosić 863 miliony.
Nie będziemy przytacza!: szczegó-

łów projektu budżetu, ani też szcze”
gółowych obliczeń różnic między
dwoma okresami budżetowymi, koń-i
czącym się i rozpoczynającym. Po-
większenie wydatków w r. 1937 —
1936 stało się potrzebne na skutek
forsownych zbrojeń, jakie prowadzi
obecnie Ang'a. Р
Dla pokrycia przewidywanej nad-

wyżki musiało się uciec ministerstwo
skarbu do nowych obciążeń podatko-
wych. P. Neville Chamberlain propo-
nuje podwyższenie podatku dochodo-.
wego i z dłósia nowego podatku—
od powiększonych zysków.
Podatek dochodowy .(income tax)

został w roku 1934, po poprawieniu
się stanu gospodarczego i finansowe-
go W. Brytanii zniżony o 10 proc.
Obecnie będzie podniesiony do wy-
sokości z r. 1934. Przeciwko. temu
zabiegowi nie spotkaliśmy sprzeciwu
w prasie angielskiej;Widodzafć opi-
nia godzi się z tym, rozumiejąc, że
zbrojenia pociągają za sobą wydatki,
Z krytyką natomiast spotkał się

projekt wprowadzenia nowego, cza-
sowego obciążenia, p. n. podatku
Obrony Narodowej, który ma być za-
płacony od przeciętnej powiększo-
nych zysków w latach 1933 — 1935.
Z tego źródła ma wpłynąć w najbliż-
szym roku budżetowym tylko około

| 2 milionów funtów; w roku następ-
nym wszakże ma dać ten podatek —
według przewidywań p. Neville'a
Chamberlania od 20 de 25 milionów
funtów. „43 ao

Minęło już kilka dni od chwili
sławnego wystąpienia p. Starzyńskie-

o, przywódcy „sektora miejskiego”.
032.N.ва Zfęzazie Miast. Wysią
pienie to było potrójnie ciekawe.

„Po Adak, rzecz najważniejsza,
było świadomym sukursem na rzecz
Żydów. Pan Śtarzyński, obalając o-
bowiązujący na zjeździe porządek

dzienny, dokonał repliki na zarzuty

adw, Kowalskiego, skierowane prze-

ciw jego gospodarce, przyokazji roz-

ważania wniosku radnego  Serwatki.
Przez to skierowanie dyskusji nad

wnioskiem r. Serwatki na boczny tor,
a zarazem przez steroryzowanie Swo-.

jem przemówieniem antysemickiego

odłamu zjazdowych sanatorów, boją-

cego się od owej chwili iść ręka w

rękę z adw. Kowalskim, wniosek rad-

nego Serwatki, którego - uchwalenie

oznaczałoby publiczne opowiedzenie

się Zjazdu Związku Miast za odży-
| dzeniemsamorządówwPolsce, zo-|

stał ubity. Trudno o jaskrawsze za-
demonstrowanie tego, że się popiera
interesy żydowskie i walczy w ich o-
bronie, nad to ofiarne, osobiste zaan-
gażowanie się p. Starzyńskiego w ak-
cji zwalczania antysemityzmu, ||

Po wtóre, wystąpienie p. Starzyń-
skiego i towarzyszące mu okoliczności,
były pośrednio potwierdzeniem zarzu

tów adw. Kowalskiego, skierowanych
przeciw gospodarce komisarskiej w

samorządzie miasta Warszawy. Jak

| wiadomo, p. Starżyński odpowiedział
na zarzuty p. Kowalskiego, zarzuca-

jąc p. Kowalskiemu powiedzenie nie-

prawdy.  Adw. Kowalski zażądał

wówczas głosu, aby natychmiast wy-

kazać, jak dalece naciąśnięte i nie-

należycie odzwierciadlające gospodar
kę komisarską w Warszawie było
„wyjašnienie“ p. Starzyńskiego. Pa-

na Kowalskiego nie dopuszczono do
głosu, co więcej zainscenizowano
przeciw niemu całą, niewybredną w
tonie i treści demonstrację. Adw, Ko-

walski, nie mogąc odrazu na ataki
p. Starzyńskiego zareplikować, zmu-
szony był ograniczyć się do-zawoła-
nia z miejsca: „Boicie się prawdyl

ЗНЕЗЫНИРЧЛТРОНЫ1WOUOREZPAROWEKCJSZ |
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Pochody pierwszomajowesą rewią

sił marksizmu. Są one zarazem od-

słonięciem jego oblicza.

Ktokolwiek spojrzy 'w nie, ten
stwierdzi z łatwością, że oblicze to

ma w sobie przede wszystkim rysy
żydowskieiże próby nadania mu
cech polskich są zwykłą maskąradą. Moje cyfry są prawdziwe!'— Trud-

Debata parlamen!arna może wpro=
wadzić jakieś zmiany w' propozy-

|| cjąch: ministra skarbu, to wszakże
jest pewne, że podatki nowe będą

uchwalone przez parlament i że

pieniądze potrzebne na zbrojenia bę-
dą uzyskane.
Projekt nowego budżetu nasuwa

dwie uwagi polilyczne.
Pierwsza — jest. on dowodem po-

myślniejszego stanu gospodarczego

Anglii, skoro ludność może wy-
trzymać zwiększenie obciążenia, a to

jest zawsze warunkiem siły .politycz-
DE
ruga — rząd angielski jest świa-

dom tego, że na terenie międzynaro-
dowym czekają go poważne wysiłki,

że więc musi mieć do dyspozycji si-

ły.zbrojne, lądowe i morskie, by
„swym zadaniom sprostać.

Świadomość ta jest najprzód wyni-
kiem doświadczeń dwóch lat ubie-

głych. Wiemy już dziś wszyscy, że
Anglia za się pogodzić z zaję-

ciem Abisynii przez Włochy dlatego,
że jej siły morskie nie były przygoto-
wane do czynnego wystąpienia. Nie
chce się ona po raz drugi znaleźć w
podobnym położeniu .
A dalej nie trzeba być prorokiem,

żeby przewidzieć, że przed Imperium
Brytyjskim rysują się w oddali czasu
poważne niebezpieczeństwa. Pierw-

sze, to powstanie imperium włoskie-
w ce północnej i wschodniej;

Świe, to pretensje kolonialne Nie-

miec, które godzą przede wszyst-
kim w posiadłości zamorskie Anglii.
Usadowienie się Włoch w Afryce

jest dla Anglii nieprzyjemne z dwóch
względów: 1) zagraża liniom komuni-

kacyjnym na morzach Śródziemnym
i Czerwonym, oraz pozycji angiel-
skiej floty na morzu Śródziemnym,
2) przecina połączenia angielskiej A-

fryki północnej zPZA zagra-

ża bezpośrednio Sudanowi, Na tym
tle nawiązuje się konflikt, który moe

 
noo lepszy dowód na to, że dalszej
dyskusji nad swą gospodarką w War-

szawie p. Starzyński pragnie unik-
nąć. — Ale oczywiście, co się odwle-

cze, to nie uciecze. W najbliższych

dniach umieścimy obszerny wywód,

w którym zawarte będzie to wszyst-

ko, co adw. Kowalski byłby p. Sta-
rzyńskiemu odpowiedział na zjeździe,

gdyby go dopuszczono do głosu. U-

ważni czytelnicy dostrzegli zresztą

niewątpliwie już na zasadzie same-

go porównania tekstów obu przemó-

wień, na jak słabych podstawach o-

parta była replika p. Starzyńskiego.

Po.trzecie, wystąpienie p. Starzyń-
skiego było dowodem, jak dalece

niezrównoważonym człowiekiem jest

ten wielki bądź co bądź  dygnitarz,

burmistrz stołecznego miasta i były

minister. Jego nerwowy wybuch iry-

tacji, jego nieopanowane okrzyki pod

adresem adw. Kowalskiego, jego
wreszcie grożenie adw. Kowalskiemu
Berezą, z czego zresztą obecnie, w
sposób zarówno groteskowy jak nie-

skuteczny, jego przyjaciele starają

się mu umożliwić wycofanie się —

wszystko to są fakty, rzucające dość

dziwne światło na postać osobliwego

„męża stanu”,

Żydowska prasa oburzyła się moc-
no na p. Koskowskiego, gdy w „Ku-
rierze Warszawskim” oświadczył, że
wobec posiadania praw mniejszości
narodowych żydzi wyrzec się muszą
„pełnego korzystania z wszystkich
praw, ajab większości”.
Stanowisko „Kuriera Warszawskie-
go" jest — jak widzimy — bardzo u-
miarkowane i liberalne, jednak Żydzi
widzą w nim uznanie zasady państwa
„narodowego, a zasadę tę zwalczają
zaciekle.
Odpowiadając na zarzuty żydow-

skie, precyzuje p. Koskowski jeszcze
raz swe poglądy:.

„Żądając praw (mniejszości narodo-
«wej) Żydzi niejako już automatycznie
powinni byli zrozumieć, że skutkiem
nowych zdobyczy będzie zrzeczenie
się niektórych uprawnień faktycz-

* nych, wypływających z równości o-
bywatelskiej. Albowiem istnieją w
państwie liczne funkcje, które mogą
być spełniane bona fide tylko
przez ludzi, rozumiejących i odczu-
waiących bez żadnych zastrzeżeń
własny interes narodowv. Nie wątpi-
"my, że i wśród nacionalistów žydow-
skich nie brak takich, którzy gotowi

/. sa spełniać lo'alniewszystkie bez wy*
jątku obowiazki obywatelskie konsty-

ze AE A przecież nie 

 

 

 żamy sobie, aby potrafili emi

Budżet angielski
że być odroczony, lecz który wydaj
się być nieunikniony.
Co się tyczy rewindykacyj kolo-

nialnych Niemiec, to nie sądzimy, a-
żeby mogły one być poniechane,
Niemcy potrzebują ekspansji ze-
wnęirznej, a wszysiko wskazuje na
to, że za najdogodniejszy jej kieru-
nek uważają właśnie kierunek za-
morski,
Kto «wie, czy nie na tym właśnie

zwróceniu się dwóch państw
Włoch i Niemiec — frontem do An-
ślii opiera się głównie owa „oś Ber-
lin — Rzym”, o której teraz tyle się
pisze. Łatwo przewidzieć, że z tego
położenia zdają sobie sprawę  kie-
rownicy polityki W. Brytanii i że bę-
dą oni usiłowali przez odpowiednią
politykę rozbić porozumienie wło-
sko - niemieckie. Jest rzeczą praw-
dopodobną, że ich wysiłki pójdą, zgo-
dnie z tradycją polityczną Anglii, w
kierunku Niemiec, że będą próbowali
dojść do porozumienia właśnie z
Niemcami.
Pewne to jednak nie jest; możemy

przeżyć różne niespodzianki. To je-
dno można powiedzieć, że ta gra po-
lityczna między Londynem, Berlinem
i Rzymem wysuwa się dziś na pierw-
sze miejsce w polityce europejskiej.
To także jest jasne, że obchodzi ona
w najwyższym stopniu Polskę, dla któ
rej wcale nie jest obojętne, w jakim
kierunku pójdą w najbliższej przy-
szłości dążenia ekspansyjne Niemiec.
Na tym tle rozwijać się też prawdo-
podobniebędzie akcja żydowska na
rzecz niezależnego państwa żydow-
„skiegow Palestynie. Sądzimy, że nie-
daleka przyszłość -przyniesie nam
różne jdki związane z rozwojem
wokakónaj ej sytuacji; chcąc te
wypadki właściwie ocenić, trzeba
sobie zdawać sprawę z działania głó-
wnychsiłpolitycznych Europy współ-
е

s. K.

Pan Starzynski, аг 0. Z. N.
Ten „mąż stanu” jest jednym z czo-

łowych filarów O. Z. N. — Od jego
występu na Zjeździe Miast minęło

już kilka dni. Gdyby O. Z. N. jego |
postawy filożydowskiej nie aprobo-

wał i jego czynnego zaangażowania

się w walce o prawa Żydów nie po-

chwalał, a także gdyby oceniał kry-

tycznie jego „zasługi” w gospodarce

na ratuszu warszawskim, oraz jego

niedygnitarskie nerwy — miałby już

dość na to czasu, aby w jakiejś for-
mie dać temu wyraz.
O .Z. N. tego nie uczynił. Co wię-

cej, cała prasa sanacyjna udzieliła
p. Starzyńskiemu bardzo stanowcze-
$o i energicznego poparcia, Od kilku

dni „Gazeta Polska“, „Kurier Po-
ranny”, „Express Poranny" i t. d.
zapełniają całe szpalty peanami po-
chwalnemi na cześć p. Starzyńskie-

Tak więc niema mowy o nieporozu-
mieniu. To nie pojedyńcza jednostka,
p. Starzyński, walczyła o prawa i in-
teresy Żydów, oraz kompromitowała
się pod paru względami. To wszystko
czyniła nie pojedyńcza jednostka,
ale człowiek reprezeniujący organi-
zację i popierany przez nią. Czło-
wiek, który jest filarem O. Z. N.

LAN i AS K OCE AZZARODA

- Żydzi wobec Państwa
włożyć całą swą duszę w za-
dania,, któreby im się przedstawiały,
jako nacjonalistom żydowskim inaczej,
niż narodowcowi polskiemu; nie wy-
obrażamy sobie, aby oni, powiedzmy:
choćby raz na sto razy, ale może wła-
śnie w chwilach dla państwa ważnych,
nie po się na rozstajnych drogach,
między młotem a kowadłem”.
Nie podzielamy ostrożności i umia-

ru tych twierdzeń. Tak znowu nie
jest krótką nasza pamięć, byśmy już
zapomnieli, że w prawie wszystkich
walkach i sporach o granice państwa,
Żydzi nasi znajdowali się w obozie
wrogim. W muzeum zjednoczenia
Polski znajdą się i odezwy żydow-
skie na murach dwa, wzywające
do neutralności, gdy na ulicach wal-
czył o przynależność do Polski cały
polski Lwów, znajdą się tam i uchwa-
ły Żydów wileńskich, zalecające ab-
stynencję wyborczą, gdy w r. 1922
decydowały się w głosowaniu ludno-
ści losy Wileńszczyzny. Innych po-
dobnych wydarzeń nie cytujemy, zna-
leźć je można już i w podręcznikach
historii (np. stosunek Żydów do woj-
ska w czasie wojny r. 1920).,

Zresztą postawmy sprawę jasno:
Ze stanowiska narodowo - żydow=
skiego przynależność Małopolski

| Mschodniej de „Ukrainy Zachor

PRZEGLĄD PRA:
„POMOST POJEDNANIA"

„Kurier Polski” zajmuje się py
niem, i

„czy zagadnienie žydowskie nie st“
nie się pomostem pojednania między
O. Z. N. a obozem narodowym. Mi
mo stwierdzone przez nas analogie
stanowiskach naka dwóch obozów,
do sprawy żydowskiej nie jdzin:;
aby tak no Sprawa żydowska n::
jest, jak nam się wydaje, wystarcza.
cą podstawą ARA po!
tycznego między O. Z. N. a Stronnic
twem arodowem, na'bardziej opozy-
cyjnem ze stronnictw Pokfonaj

Sprawa żydowska nie jest wystar-
czającą podsławą- do porozumienia
ale szczere i konsekwentne zajęcie
stanowiska antyżydowskiego musia-
łoby sprowadzić duże zbliżenie sta-
nowisk także w innych sprawach.
Czy jednak można mówić o antyse-
mityźmie O.Z.N. po ostatnim wystą-
pieniu prez. Starzyńskiego i jego gru-
py na Zjeździe Miast?

I czym w ogóle jest O.Z.N.? Co re- prezentuje? Narazie jeszcze tylko
piękne nadzieje jego inicjatorów.

CZARNY DEMON
„ROBOTNIKA“

Prasa komentuje w dalszym ciąśu
uchwały Rady Naczelnej Str. Naro-
dowego. P. Czapińskiemu strasznie
się podoba podkreślenie kwestji ży-
dowskiej.

„Główna, właściwie jedyna broń, to
antysemicka demagogia. Żyd, Żyd,
wciąż Żyd i tylko Żyd! Jest to czarny
demon polskich dziejów”.
Jest to w każdvm razie czarny

demon socjalizmu. Nazywa się Karol
Marks.

„O kwestii socjalnej — pisze dalej
„Robotnik'—przede wszystkim robot-
niczej (bezroboczej!!) — nic. I po co?
Wypędzić Żydów — będzie robota.
To jest zaiste zdumiewające: stronnic-
two „narodowe' próbuje śdzie piegirs
pozyskać robtnika („Praca Polska”),
ale słowa nawet nie poświęcił masom
bezrobotnych ; napiętej sytuacji socjal-
pod"aoe. k z mok ana-

o zaga al SÓW.JE. o: nie! politycznyc i

Co za preteneje. W iednej rezolucji
ma Rada Naczelna rozwiązać wszy”
stkie problemy! Przecież uchwały
władz Stronnictwa zapadają dość
często, przecież niedawno odbył się
w Warszawie wielki zjazd działaczów
wsi (uchwalił długą, gospodarczą re-
zolucję) istnieje prasa partyjna, wy-
chodzą broszury, istnieje wreszcie
program Stronnictwa,
Rada Naczelna ujęła w swej rezo-

lucji te sprawy, na które w obecne
sytuacji kładzie szczególną ważę.

Kwestii bezrobotnych nie rozwią-
że się rezolucją, zawierającą różne,
daleko idące żądania. Kwestja ta, po-
dobnie jak inne, wiąże się ściśle z
„problemem polityki ogólnej i proble-
mem rządu. NOWELIZACJA USTAWY

O SZKOŁACH WYŻSZYCH

„Czas“ zajmuje się zapowiedzią no-
weli ustawy o szkołach akademic-
kich. Jędrzejewiczowska reforma
nie wytrzymała próby nawet jedne-
go pięciolecia. Dziennik konserwa-
tywny domaga się m. in. wzmocnie-
nia egzekutywy władz uniwersytec-
kich. Jednak należałoby przede
wszystkim przywrócić powaśę tych
władz, obniżoną przez „reformę” p.
Jędrzejewicza.

Porusza także „Czas” uprawnienia
ministra w dziedzinie reorganizacji
szkół wyższych:

„Nie będziemy tu przypominać, w
jak niewłaściwy, przykry sposób, u-
prawnienia te wykorzystywane były w
erze jędrzejewiczowskiej. Sądzimy, że
tego rodzaju praktyki już się w Polsce
nie powtórzą. I sądzimy, że dążeniem
obecnych władz szkolnych bedzie mo-
żliwie zupełne zatarcie skutków tej
„szkodliwej działalności, możliwie pełe
na satysfakcja moralna zarówno d'a
dotkniętych tą polityką osób, jak i dla
społeczeństwa, które w szkołach wyż-
szych praśnie widzieć przybytki nauki,
a nie teren rozgrywek”. <

Widmo Jędrzejewicza dotąd stra
mę w wyższych uczelniach, szerząc
szkody moralne,

dniej“, a Wileńszczyzny do Litwy,
byłaby faktem korzystnym lub naj-
wyżej obojętnym. Tylko dla Polaków,
właścicieli państwa, fakt ten miałby
znaczenie klęski.
Na tych dwóch przykładach można

najlepiej wykazać różnicę stosunku
do państwa, jaka zachodzi między
narodem polskim a Żydami. Ale róż-
nica ta przejawia się przecież co-
dziennie w najrozmaitszych dziedzi-
nach. Inny jest stosunek, inne pojmo-
wanie obowiązków, — inne też mu-
szą być prawa. Wpływ Żydów na politykę polskie-
(go państwa stanowcze odrzucamy, +
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Wilno absolut
W ostatnich czasach w prasie wi-

leńskiej pojawiło się bardzo wiele
artykułów, omawiających projekt re-
gulacji naszego miasta, jego przepię-
knych placów i ulic, pełnych pamią-
tek minionej świetności, położonych
wśród zielonych wzgórz, oplecionych
ramionami Wilji, „naszych strumieni
rodzicy” i jej małej, lecz szumnej sio-
strzycy — Wilenki,

Wiele, powtarzam, było projek-
tów. Z placu Katedralnego zrobiono
jakąś kamienistą wydmę, rzucano
pomnikiem  Wieszcza Narodu, raz
chcąc go stawiać w Ogrodzie po-
Bernardyūskim, kiedyindziej na od-
ległych Łukiszkach, a pomijając zda-
wna słusznie wybrane i przygotowa-
ne *miejsce na placu Orzeszkowej.
Wszelkie koncepcje pomijały orga-
niczny, jeśli tak można powiedzieć,
szkielet miasta.

Słusznie zauważono w prasie, że
zaniedbano zupełnie przy planowa-
niu przyszłego miasta i jego frag-
metrów osie symetrji. Symetrja daje
przecież najsłuszniejsze i najbardziej
naturalne rozwiązanie wszelkich pro
blemów. Znaleźć ją wWilnie można,
jeśli się przyjrzeć uważnie jego pla-
nowi.

Taka oś symetrji istnieje — i to
stworzona, a właściwie odnaleziona
przez znakomitego wileńskiego ar-
chitekta, twórcę Katedry i Ratusza
wileńskiego — Wawrzyńca Gucewi-
cza. Przyjrzyjmy się jej, łączy ona
bowiem wszelkie miejsca, drogie ser-
cu Wilnian, a jednocześnie jest w
swem ujęciu przejrzysta i symbolicz-
na poniekąd — idzie dokładnie z pół
nocy na południe, jest więc uzmysło-
wieniem Wilna, najbardziej z miast
stołecznychwPolsce wysuniętegona
północ, miasta, które połączyło w
sobie jej mroźne podmuchy z promie
niami południowego słońca, zamknię
temi w jego starych zabytkach
sztuki.

Gdzież więc zaczyna się ta oś,
która powinna stać się wielkim szla-
ikiem, łączącym wileńskie najcen-
niejsze pamiątki? — Bierze, począ-
tek w pałacu werkowskim, ozdobio-
nym przecie przez Gucewicza i łą-
czy dwa inne twory jego geniusza —
Katedrę i Ratusz, by się oprzeć
znów na wysokiem wzgórzu, kiedyś
za miastem, dziś w jego granicach
— na Nowym Świecie.

Posuwając się od Werek w kie-
runiku miasta, miniemy po drodze
kościół w Trynopolu i dążąc ściśle
na południe, minąwszy Derewnictwo
napotykamy na swej drodze Bazy-
likę — pierwszy akcent monumen-
talny już w mieście. Lecz idźmy da-
lejj Śledząc bieg  gigantycznie
pomyślanej osi ujrzymy, że przecho-
dzi ona między gmachem Wojewódz-
kim i Pałacem Arcyibiskupim, że łą-
czy Kateldrę ze zniczem wiedzy Kre-
sów—z naszą Almą Mater—Uni-
wersytetem Stefana Batorego. Dalej
na jej biegu napotykamy Ratusz, prze
suniemy się obok prastarego klasz-
toru Bazyljanów i wypłyniemy już

 

Pod znakiem Momusa
„Aktora potomność wieńcami nie

obdarza, powiada słusznie Schiller.
Istotnie: nawet najulubieūsi, najpo-
pularniejsi aktorzy z cnwilą zejścia
ze sceny znikają prawie całkowiciez
pamięci ludzi, szpalt pism, stronic
książek. Polacy nie odznaczają się
zamiłowaniem do jednej z najciekaw
szych dzieiczin historii kultury: do

dziejów sztuki dramatycznej. Nie
mamy w naszej literaturze nawet

monografii Fredry — cóż więc mó-
wić o opracowaniach biografii akto-
rów? A wszechstronnych i wręcz

niezwykłych talentów na tym polu
nigdy w Polsce nie brakło, Mamy je-
den z najświetniejszych teatrów w
Europie — i upokarzającą prawie
pustkę w tej dziedzinie w zakresie
literatury naukowej.
W roku bieżącym mija 115 lat od

śmierci Alojzego Żółkowskiego: skto
mny jubileusz jednego z najznakomit
szych polskich artystów dramatycz-

nych, i pisarza — hiunorysty zara-
zem. Litwin z pochodzenia, wycho”
wanek szkoły w Krzemieńcu, żoł-
nierz. 1794 roku, A artysta-ko-
mik i humorysta — tyle przeczytač
można o Żółkowskim w ręczni-

kach i encyklopediach. Poza tym
cóż jeszcze można znaleźć o Żół-

kowskim? Kilka stron w Wójcickie-
$o „Cmentarzu Powązkowskim”, te-
$oż artykulik „Artysta literat" (z r.

18621), parę anegdot we „Wspomnie-

niach” ono iod. kilku-

dziesięciu lat w literaturze polskiej
o Žėlkowskim cisza. A był to prze-

poż Z ЕНЕИ
 

|na przedmieścia — górzyste, malow-
nicze, okalające Wilno szmaragdo”
wym. pierścieniem.

Tak biegnie niezwykle nowocześ-
nie i napewno świadomie przez Gu-
cewicza pomyślana oś regulacyjna
miasta. Dowodem tego jest fakt, że
wszystkie jego dzieła na tej osi wła-
śnie leżą. Że koncepcji tej nie ho-
|norowały władze zaborcze — nic w
tem dziwnego. Mamy tysiączne przy-
Iktady, že nie zależało im nic na u-
piększeniu i rozwoju Wilna w myśl
kanonów, łączących przeszłość z
przyszłością. Jest natomiast rzeczą
znacznie smutniejszą, że nie pomyś-;
lał o niej, ani nie starał się jej zna-
leźć nikt z tych, którzy obecnie ra-
dzą 1 projektują regulację naszego
miasta.
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Postaram się tedy przedstawić
swoją myśl. Może mi ktoś zarzucić,
że chciałbym wiele. zburzyć. Tak!
Ale będzie to burzenie twórcze, ście
rające z oblicza miasta to, co mu na-
rzucił bezmyślny kknut zaborcy.
A więc od kościoła w Trynopolu

iść musi szeroka aleja, której per-
spektywa ukaże go nam na tle wer-
kowskiego wzgórza. Widzieć go bę-
dzie można niemal od murów Baży-
liki, do miej bowiem przez rzucony
przez Wilję most prowadzić będzie
ów bulwar. Wymaga to coprawda
wyłciąga szereg drzew w t. zw. Cie-
lętniku, lecz nie warto ich żałować,
skoro powiążemy w ten sposób dwa
Gucewiczowskie dzieła — pałac w
Werkach i stworzoną przez niego

świątynię,
Ulica okrąży Katedrę od wscho-

du i zachodu, i pobiegnie dalej, roz-
dzielając i dodając splendoru $ma-
chom Województwa i Kurji Metro-
politalnej, I tu, w dalszym jej biegu, 

„cież jeden z najświetniejszych na-
Iszych artystów, o niezwykłej popu”|
larności, który z talentem odtwór-|
czym, olbrzymią werwą, inteligencją
sceniczną, zmysiem humoru łączył
nieporównane, a tak rzadkie u nas,
galijskie zdolności 'w zakresie litera-
tury humorystycznej.
Był mistrzem śmiechu, żartu, ane-

gdoty, niebolesnej ironii. Zbiór tych
drobnych utworów pozostał po nim
w dwóch po ikiikakroć wydawanych
książeczkach p.t. „Momus* i „Pot-
pourri',

Szkic biograficzny Żółkowskiego
przelkracza rozmiary artykułu dzien-
nikarskiego. Nie mówiąc więc o nim
samym, w 115-tą rocznicę zgonu
przypomnijmy jego dzieło i spęaźmy
kilka chwil pod znakiem bezpreten-
sjonalnego, uroczego Momusa.

Na okładce uśmiecha się dobro-
dusznie twarz bożka Momusa, staro-
żytnego opiekuna śmiechu i humoru.|

otto iniormuje czytelnika o zamia-
rach autora i wydawcyt:

„Trochę wesołej pustoty

Nie nazwie pewnie nikt grzechem,
Bo wszakże i bóstwo cnoty
Z wdzięcznym malują uśmiechem".

Treść każdego numeru „Momusa”

i „Pot-pourri* (były one zrazu tygo”
dnikami, potem przedrukowywano
je kilkakrotnie w całości) chciałoby
się przytoczyć in eXtenso, od deski
do deski, bo ten humor z perspekty”
wy lat stu, mimo swą częstokroć na
iwność, bynajmniej nie trąci myszką   

nie symetryczne
a. ać już burzyć. Trzeba!

musi być perspektywa na pomnik
Marszałka Piłsudskiego, ROC na
środku dzisiejszego placu na tle Ba-
zyliki. Dążąc dalej, dochodzimy do
Uniwersytetu Tutaj uszanujemy za-
rysy starych murów, niszcząc to, co
się z niemi organicznie nie łączy. A
więc od dziedzińca Mickiewicza po-
prowadzimy tunel pod dwoma skrzy
dłami gmachu, okalającemi dziedzi-
niec Sarbiewskiego. Nie uszanujemy:
natomiast zbudowanej przez Rosjan,
psującej wrażenie części gmachu z
aulą. Uzyskamy w ten sposób pięk-
ny plac Skargi z dzwonnicą święto-
jańską, stojącą naprzeciw nowego

j wejścia do Almae Matris.
Dalej przebijemy arterię przez

szereg ldomów bez żadnej wartości
historycznej aż do placu Ratuszowe-
$o. Okrążamy trzecie dzieło Guce-
wicza — Ratusz. I znów znosząc
szereg brzydkich kamienic, prowa-
dzimy drogę wciąż na południe, od-
słaniając z obrzydliwych zabudówek
przecudowne mury Bazyljańskie, Tu-
mel pod torami kolejowymi dopro-
wadzi nas ko ul. Tyzenhauzowskiej.
W jej perspektywie ukaże się zda-

a ma monumentalnem wzgórzu
akcent końcowy, którym być po-
= gigantyczny pomnik Wolno-

Jeśli będziemy się dalej przyglą-
dać planowi miasta, ujrzymy, że ca-
ły szereg monumentalnych wileń-
skich gmachów i pamiątek jest w
stosunku do Gucewiczowskiej osi
rozmieszczonych z
niemal ścisłością. A więc np. ko-
ścioły św.św. Piotra iPawła i św.Ja
kóba, Góra Zamkowa i kościół św.
Jerzego, rynek na Zarzeczu —po-|
czątek traktu Batorego ze wzgórzem
na Pohulance, będącej zaczątkiem
drogi do stolicy — Warszawy; na
jednej, protopadłej do osi północ —
południe limje leży kościół sw. Igna-
cego, Uniwersytet i kościoły Bernar-
dyński i św. Anny. Z tychże wzglę-
dów pomnik Mickiewicza powinien
stanąć na placu Orzeszkowej. Sta-
nowić tam będzie doskonałe pen-
dant do Góry Trzykrzyskiej.

Przykładów tej symetrji można
znaleźć jeszcze bardzo wiele.

Nasuwa się też jeszcze nieprzeli-
czona ilość rozmaitych koncepcyj co
do postawienia na przecięciach osi
głównej z prostopadłymi, szeregu
pomników. A więc np. na przecięciu
osi Gucewiczowskiej z osią kościo-
łów św.św.Piotrai Pawła i św. Ja-
kóba stanąć może pomnik obrońcy
Wilna, gen. Żeligowskiego, na skrzy-
żowaniu z linją, łączącą początki
dwu traktów pomnik Stefana Bato-
rego. Przykłady, jak powiedzia-
łem, mnożyć można bez końca.

Na tem właśnie polega genialnie
pomyślana koncepcja Gucewicza, że
pozwala stwarzać, przy oparciu się
o naturalną, wrodzoną rz ym, 6y-
metrję Wilna, nieograniczoną niemal
możliwość rozwiązań. Pozwala polą-
łączyć w jeden, jakże prosty i przej-

 

/

i jeszcze teraz zachowal zdolnošė u-
bawienia czytelnika.

Numer każdy zaczyna się drob-
nymi uwagami w rodzaju:

„Gdy się Ludwikowi XV delfin,
czyłli następca urodził, radość w kra-
ju panowała tak wielka, że cyrulicy
darmo zęby wyrywali”.

Albo też:
„We Francji edukacja tak jest

rozpowszechniona, że nawet chłopi
po irancusku mówią”.

odb edliwość li„Gdyby  sprawiedliw. cyruli-
kiem była, toby pewno od fawory-
tów golić zaczęła”.

Nie brak Żółkowskiemu w tych
drobnych przycinkach dowcipu, po-
mysłowości, ciętej i subtelnej ironii.
Następnie iazie zwykle dział wier-

szyków; oto np. „Testament pijaka”:
„Gdyby mnie pijaństwa siła

z tego świate wypędziła,
Niech mnie w próżną beczkę włożę

I taki napis położą:
Tu leży, co całe życie na śmierć się spo-

sobił
Gdyż sam sobie: trumnę zrobił".

Dłuższy wierszyk, wolne tłuma-
czenie aryjki z popularnego melo-

dramatu ze śpiewami,umieszcza Żół-
kowski jako „Dumkę utracjusza“:
„Jeszczem drobnym był dziecięciem,
A już wojaż przedsięwziąłem,

Lecz kto wyjechał cielęciem,
Tea pewno powróci wołem.

Zamiast szkoły i książeczek,
Miasto Russa lub Woltera,
W dzień się brałem do karteczek,
A zaś w wieczór et cactera.

Gdybym zamiast tych chodaków,

Kapelusza nakształt zora,
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Wydział wa, dn. 4 maja przed!
ziałem Zamiejscowym w Staro-

gardzie Sądu Okręgowego wChoj- |
nicach odbędzie się proces przeciw.
p. Jędrzejowi Giertychowi onapi- |
e książki „Tragizm losów Pol-

Jak wiadomo, książka w parę
tygodni po ukazaniu się, została - w.
maju ub. roku w całościskonfisko- |
wana, przyczem uzasadniono kon-|
fiskatę tym, że jakoby „lży i zniewa-
ża naród polski”, |

Akt oskarżenia, wygotowany do-
piero w pół roku po konfiskacie,
zmienił kwalifikację rzekomego
przestępstwa, wycofując zarzut lże-
nia i znieważenia Narodu i stawia-
jąc nowy: rozpowszechniania fałszy-
wch wiadomości, mogących wytwo-
łać niepokój publiczny.

Akt oskarżenia objął swymi za-
rzutami wyłącznie drugą część książ
ki, pomijając milczeniem część
pierwszą. Wobec tego autor książki

 

 
matematyczną

zwrócił się do Sądu z wnioskiem u-|
chylenia ikonfiskaty pierwszej czę-*
ści książki. Sąd przychylił się do
tego wniosiku, wobec czego pierwsza!
część ukazała się ponownie w dru-

0 Irian Inrów Poki"
ku jako pierwszy tom i już od paru
miesięcyj jest w handlu księgarskim.

Obecnie wiczodzi na wokandę są-
dową sprawa drugiej części książki,
Wobec zarzutu „rozpowszechniania
fałszywych /wiadomości* autor za-
mierza przeprowadzić dowód praw-
dy, że wszystkie zakwestionowane
przez alkt oskarżenia ustępy książki
odpowiadają historycznej rzeczywi-
stości. W. tym celu autor zgłosił dłu-
gi szereg świalalków, którzy wyświet
lą poszczególne okoliczności, —
oraz paru biegłych.

Proces, w którym przewiną się
przed sądem liczne osobistości, któ-
re odgrywały wybitną rolę w nie-
dawnych wydarzeniach  historycz-
nych, przyczyni się niewątpliwie do
wyświetlenia wielu niejasnych mo"
mentów naszych najnowszych dzie-
jów. Zwłaszcza fakty takie, jak o-
brona Lwowa w 1918 — 1919 roku
i ustosunkowanie się do niej obozu
dzisiejszej sanacji, oraz ówczesnego
Naczelnego Dowództwa, a dalej wy-
padki 1905 roku itd., ulegną nie-
wątpliwie lGużym wyjaśnieniom.

Oskarżonego bronić będzie kil-
ku adwokatów.

Co krajowe, to jeszcze niePolskie
Odważne stanowisko Krakowskiego sędzie„0

Krakowski „Nowy. Dziennik"
zamieszcza charakterystyczną wia-|
domość, świadczącą o tym, że uświa'
domienie prawdziwej roli jalką 4
dostwo 'w naszym życiu oagrywa,
zatacza coraz szersze kręgi. Wia-
domość zamieszczoną przez „N. D.*
PN całości.
— „Wiczoraj doszło w czasie

jednej z rozpraw w sądzie krakow-
skim do burzliwego incydentu. Roz*
patrywana była sprawa w ziale
handlowym, gdzie firma  Lillien-

słowacji wystąpiła przeciw firmie
Meier i Blasbald w Krakowie, a
podłożem sporu było używanie
przez firmę krakowską znaku towa-
rawego,  zastrzežonego rzekomo
przez firmę czeską.

„W, czasie rozprawy przesłucha-

Z początkiem przyszłego roku
akademickiego na uniwersytecie Ja-
na Kazimierza we Lwowie ma być
otworzona katedra literatury ukra”
ińskiej.

AZREWOOTOREREOTZOECZE O МЕЙк

rzysty szkielet wszystkie wileńskie

pamią i o"

Niechaj więc twórcy „przyszłego
Wilna poważnie się nad tem zasta-
nowią. Biorąc pod poważną uwagę
koncepcję regulacyjną Gucewicza,
mogą znakomicie powiązać stare i
nowe ideje regulacji Gedyminowego
Grodu.

Antoni Jastrzębiec.

Przytem całe ot caetra.
Lecz tak pstra wychodzi młodzieć,
Niknie zdrowie, pieniądz, cera,
Filat weźmie grosze, odzież,

A rumieniec et caetera".

W. tomiku trzecim „Momusa” mie-
ści się zabawny obrazek „Kieliszki”:

„Byłem wczoraj na śniadaniu u
Pana Cześnika. Do wódki postawio-
no 5 kieliszków. Gospodarz z każ-
dego pił do mnie, ak do czyta-
nia następujące na nich napisy:
1. Taca„Go, a wiek pa Trótki,

Wypijmy wódki.
2. Trzeba raz drugi napić się, bracie,

W naszym klimacie.
Nim chwila dobrej myśli uleci,

Pijmy raz trzeci.

Wypić raz czwarty bierzepokusa,

Zdrowie Bachusa!

Pijmy raz piąty, niech każdy powie,

Że ciepło w głowie
„I w samej rzeczy tak się stało”,

kończy Żółkowski, „było ciepło i to
bardzo ciepło!
Czy e wierszyki na kie-

liszkach Imci Pana Cześnika i dzisiaj
nie wydają się nam zabawne i miłe?

Humor Żółkowskiego nie wywo-
łuje może wybuchów śmiechu, nie

polega na przytaczaniu komicznych
„witzėow“, Iktėrych pelne dzisiejsze
„Szpilki” i „Wróble a i ale
jest przyjemny i w rym tonie.

os " chetnie, po stu dwudzie-
stu latach, že czytelnic „Momusa“

i „Pot-pourri“ musieli lubiė owe pis“
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Leinwald Unternehmung w Czecho-| sędzia oświadczył:

 

mo i jego redaktora. Pewny, jak wi-| jes

no świadka Józeta Ohrensteina, któ
ryj mówił o tym, że towary krajowe
cieszą się obecnie dużym popytem,
gdyż klientela ma duże zautianie do
wyrobów polskich i woli je nawet
od zagranicznych. Świadek mówił:
„Od czasu, gdy nasze poiskie fabry-
ki zaczęty wyrabiać piótna dobre,
przestałem kupować zagraniczne”.
W. tym momencie sędzia dr. Pachoń
ski oiaezwał się: Jakie polskie? —
żydowskie firmy! Na uwagę, że cho-
dzi o wyroby firmy I. K. Poznański,

„Firma Poznań-
ski nie jest firmą polską, ale żydow-
ską”! Na tym tle doszło do incyden-
tu, który zakończył się tym, że za-
stępujący firmę pozwaną adw. dr.
Weissmann (Żyd) złożył obronę. In-
cydent ten wywołał w kołach pa-
lestry olbrzymie poruszenie”.

Katedra literatury ukraińskiej na -
uniwersytecie lwowskim

O objęcie tej katedry zabiega p.
M. Rudnicki, b. agent rządu zachod-
niej republiki ukraińskiej, jeden z
braci posłanki Mileny Rudnickiej,
który w swoim czasie był profeso-
rem w gimnazjum w Brzeżanach, na
co się obecnie powołuje.
Drugim ikandydatem jest profesor
jednego z gimnazjów we Lwowie p.
Woźniak. Jest to kandydatura ściśle
naukowa.

Trzeba poklkreślić, że wśród u-
kraińców istnieją duże różnice po-
glądów jeśli chodzi 'o wysunięcie
kandydatury: na tą katedrę.

„Wzywa się Plantatorów Potpu-
rowych, aby raczyli łaskawie we-
sprzeć Redakcję swojemi płodami, a
szczególniej wesołą poezją, choćby
w małych listeczkach. Adres na uli-
cę Š-to Jerską pod Liczbą 1772 (czy-
li rok przed pierwszym Rozbiorem).
— Nazwisko znajome. — Zaś lube
franco miech zawsze pożądanej to-
warzyszy kopercie”.
W pisemiku swoim Żółkowski ga-

nił też w formie dowcipu zamiłowa-
nie Polaków do języka francuskiego,
cudzoziemszczyzny i t. d. Oto np.
dowcip p. t. „Odwet”, pisany w o-
kresie, gdy rozpowszechnił się na-
śminnie w Polsce zwyczaj adreso-
wnia listów po francusku:

„Był na Podlasiu szlachcic na-
zwiskiem Monsiorowski. Jakiś pan
Gąsiorowski zaadresował mu list: A
Monsie (czyli Monsieur), Monsie
Monsiorowski. Szlachcic, który zaw-
sze odbierał listy adresowane W.
Jaśnie Panu... itd. uznał, że chciano
z niego zażartować, więc naodwrót
zaadresował do niego list: A Gąsie,
Gąsie Gąsiorowski.

Z takich gia sj drobiazgów,-
Ikalamburėw, anegdot składał się
każdy numer „Momusa'”. Utworów
większych: było w nim bardzo nie-
wiele. Między tymi ostatnimi wy!
różnia się 72 wiersze liczący poe-
mat żartobliwy, dla smakoszów p. t.
„Wyspa wszelkiej pomyślności”. —
Przytaczamyrgo tuw całości, chociaż

t przydługi, ale lektura to do- dać, tych serdecznych stosunków,

żółkowski nie waha się kilkakrotnie
umieszczać z różnymi wariantami, takiego wezwania pod tyt.:A
tanie: : : 3

prawdy! mie gorsza, niż naszych
współczesnych pism  humorystycz-
nych, choć napozór mniej efektowne.

(Dokończenie nastąpi.) ` 2
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25 dni w słońcu południa

3 dni podróży morskiej, 17 dni plażowania w DUSROWNiKU   
tylizo

nad ADRI   ATYKIEM

Zwiedzanie Wiednia, Budapesztu i całego wybrzeża  Dalmatyńskiego

FRANCOPOL ss,|Mazowiecka 9 =
JOO

Kronika w
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Dość pogodnie o przejściowym га-

chmurzeniu w ciągu dnia,

Dość ciepło. Słabe wiatry z północo-
zachodu.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Rekolekcje zamknięte dla

„Panów z inteliżencji* odbędą się
w Domu rekolekcyjnym w Kalwari:
Wileńskiej w czasie Zielonych Świąt
Początek dnia 14 bm. wieczorem,
zakończenie 18 bm. rano.

Zgłaszać się po kartę przyjęcia
do Dyrekcji Domu rekolekcyjnego,
Wilno 12, Kalwaria. ®

 

Z MIASTA.
— Program zbiórki 3-majowej.

Komitet Zbiórki na Dar Narodowy
3 Maja w Wilnie organizuje w okre-
sie tygodnia Macierzowego  nastę-
pujące formy zbiórki: 2 i 3 maja —
kiwesta uliczna, 6 maja — sprzedaż
żetonów i 8 maja wieczorem —
kwesta w lokalach zamkniętych.
Wkzystko to będzie poprzedzone
kolportażem  nalepek okiennych,
mareczek i chorągiewek. -

: SPRAWY SZKOLNE.
— Koncesjonowane przez Kura-

torium Okręgu Szkolnego  Wileń-

skiego Kursy Zawodowe Stenograiii
im. „Komisji Edukacji Narodowej“
w Wilnie przyjmują zapisy do pierw-
szej grupy od dnia 23-go bm. Cał-
Ikowity Kurs trwa 10 miesięcy. Po-

czątek wykładów 5-go maja r. b.

Bliższych szczegółów udziela  co-
dziennie
świąt Kancelaria Kursów Dokształ-
cających im. „K. E. N.* przy ulicy
Bernardyńskiej 2 drugie piętro od

10—13 i od. 15—20-ej. ‚
SPRAWY AKADEMICKIE.
Akademickie nabożeństwa

majowe będą się odbywały codzien-
mie w kościele św. Jana o g. 20.15.
— Zebranie Sekcji Społecznej

Sodalicji Marjańskiej Alkademiczek
U. S. B. odbędzie się w niedzielę, |

dn. 2-$o maja o godz. 16.15 w Domu,

Sodalicyjnytm z referatem ks.Gra-|
sewicza. '

ЫО
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ale w jedwabnej
haftowanej
najmod-

niejszych

za wyjątkiem niedziel i|

by pisał Mickiewiczi!!
że „nad wszystkie ziem branki są sl czaiejsze Wilnianki“

bluzeczce, SZAliIKU gazowym,
pończoszkach i rękawiczkach

  ańskaEJĘ
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
# $оКо!а. Zarząd Gniazda

wzyjwa czionków w mundurach na
zbiórkę w dniu 3 Maja na godz. 8.30
rano do lokalu Gniazda. legoż dnia
o godz. 7 wieczorem odbędzie się
popis gimnastyczny. Wstęp wolny.

Żarząd Moła Wileńskiego
Z.O.R., podaje do wiadomości człon-
ków, iż w rocznicę ogioszenia „Ńon-
styjtucji 3 Maja”, w myśl zarządze-
nia Federacji P. , O. O. Wilno, de-
iegacja Zarządów Z. O. R. weźmie
udział w nabożeństwie w. Bazylice,
następnie w: defiladzie, Członków Ź.
O.R. uprzejmie prosimy. o jaknajlicz-
niejsze indywidualne wzięcie udzia-

łu w uroczystościach. i
— Waine zebranie „Caritas“ par.|

Ostrobramskiej. Dziś o godz. 18-ej
mw. sali U0. Karmelitow przy Ikošcie-|
le Ustrobramskim, oiabęczie się wal:
ne (rocznej zebranie |

 
Paralialnego |

Wydziału „Caritas” par. Ostrobram-|
skiej. Zarząd  „Caritasu' uprasza
wiszystkich paralian Ostrobramskich
wzięcie udziału w tem zebraniu, W
programie między innemi przemó-
wienie lks. Szadki, Superiora księży|
misjonarzy.
— lnstytut Marianum urządza wj

dniu 3 maja b. r. o godz. 19-ej ze-

branie czionkėw przy ul. Zamko-
wej 8 (Caritas).

Na porządku dziennym odczyt o
Najświętszej Maryi Pannie i Jej
obrońcach z Alikazaru.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Zarząd „О-

chronki Dziennej' przy ul. Dar 6,

wyraża swoje współczucie pani proi.

Świackiej z powodu śmierci Jej mat-

ki i serdecznie dziękuje za złożone
30 zł. na Ochronkę.

Jednocześnie z wdzięcznością

wyraża swą podziękę chórowi „Ha-

sło” za stałą pomoc biednym  dzie-

ciom, w szczególności ostatnio, za

zrzeczenie się przeznaczonego mu

honorarium na rzecz Ochronki.

LT akc komki kli

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

o godz. 4.15 po cenach propagandowych

komedia J. Deval'a „Steiek“.

Wieczorem o godz. 8.15 drugi gościnny

występ znakomitego aktora Stefana Ja-

racza wraz z zespołem teatru „Ateneum“

arcydziele Moliera „Szkoła żon”.

\ poniedziałek na  popołudniowem

przedstawieniu po cenach propagandowych

po raz ostatni arcydzieło J. Słowackiego

„Mazepa“.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Występy

J. Kulczyckiej. „Tancerka z Andaluzji,

Ę

  

  
  

kupionych w firmie

    

  

ЕЕМ

Avus, tor wyscigowy pod Bezlinem.
na rozwinięcie szybkości 270 km, na godzinę.

J. KŁODECK
"E

ZAMKOWA i7
tel. 9-28

EFIEKEGEJCIEJFCEJ

po ostatniej przebudowie pozwala
Szybkość tę osiągnął  Brauchtisch (fotografia w owalu).

op. Hirscha z Kulczycką, Wawrzkowiczem i
Tatrzańskim w rolach głównych, będzie

śrana dziś o godz. 8.15 w. Akt II-gi uroz-

maicają balety z Martówną i Ciesielskim
na czele, „Tancerka z Andaluzji" dzięki

humorowi, przezabawnym sytuacjom i mi-
łym melodiom ma zapewnione długotrwałe

powodzenie,

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni“,
Dziś o godz. 4 pp. po cench propagando-
wych dowcipna op. Gilberta „Władczyni

filmu" z Kulczycką w roli tytułowej.

— „Złocisty ptak* w „Lutni”*, Dziś o

godz. 12.15 w poł. grane będzie wspaniałe

widowisko dla dzieci i młodzieży Łysakow-

skiej i Kisielewicza „Złocisty ptak“ ze
wszystkich bajek, które się ukazały dotąd

na scenie „Lutni* — ta przewyższa barw-

nością.

“ 4 >
& ża Kolar Siudio

ROZGRYWKI MIEDZYNARODOWYCH
ZAWODÓW TENISOWYCH

dla radiosłuchaczy.

Międzynarodowe Zawody Tenisowe,

jakie odbędą się na terenie Warszawy

między Polską a Francją budzą wielkie

| zainteresowanie nie tylko sportowców, ale

również amatorów tego sportu. W. dniach
2 i 3 maja Polskie Radio nadaje fragmenty

z zawodów tenisowych, W niedzielę o

godz. 20.05, w poniedziałek o godz: 22,00.

PPOLSKIE RADIO ROZPOCZYNA
AUDYCJE DLA POBOROWYCH.
Wzorem lat ubiegłych Polskie Radio

z dniem 4 maja rozpoczyna w godzinach

porannych nadawanie audycyj dla poboro-

wych.
Audycje te obejmują muzykę, mono-

logi, recytacje, sławiące cnotę żołnierską.

opiewające humor żołnierza polskiego, a

nadawane będą z wyjątkiem niedziel :

świąt o godz. 7.15.

SPECJALNY PROGRAM RADIOWY
NA UROCZYSTOŚĆ 3 MAJA,

Na dzień 3 maja, obchodzony w całej

Polsce tradycyjnie bardzo uroczyście, Pol-

skie Radio przygotowało specjalny — рго-
gram, który jest wyrazem tych wszystkich

myśli i uczuć, jakie budzą się w każdym

Połaku podczas tego święta.

Program radiowy, zarówno muzyczny

jak i literacki, odwołuje się do: naszych

najlepszych wspomnień @ epoki sejmu

Czteroletniego i posiada charakter wybit-

nie polski.

Audycje rozpoczną się koncertem mar-

szów w wykonaniu orkiestry K, P. W.
poczem nadane zostanie z kościoła św.

Teresy przy Ostrej Bramie w Wilnie nabo-
żeństwo wraz z kazaniem. Po. nabożeń-

stwie muzyka w wykonaniu wybitnych pol-

skich wirtuozów oraz poranek muzyczny,

obejmujący utwory polskich kompozyto-

rów.
W przerwie poranku muzycznego oko-

ło godz. 13.00 Edmund Wierciński odczyta
„Mowę o narodowości Polakėw“ znakomi-

tego poety Kazimierza Brodzińskiego, któ-

ry wygłosił ją w Warszawie dn. 3 maja

1831 roku. Mowa ta, poświęcona analizie

naszego narodowego charakteru, jest arcy-

dziełem głębokości i prostoty, dzięki czemu

zachowała swą aktualność i dla czasów

dzisiejszych.
W godzinach popołudniowych Lwów

nadaje audycję p .t. „Defilada piosenki żoł-
mierskiej“, poczem o godz. 15.55 radio nada

sygnał startowy do Biegów Narodowych,

które odbywać się będą w całej Polsce.

W części muzycznej programu popołud-

niowego usłyszymy Kapelę Ludową oraz
fragmenty z oper Karola Kurpińskiego, Po

koncercie polskiej muzyki lekkiej nastąpi

specjalna audycja dla strzelców, koncert

fortepianowy Marii Wiłkomirskiej z Toru-

nia, oraz koncert chóru robotniczego z Ło-

dzi.
O godz. 20.30 wszystkie rozgłośnie Pol-

skiego Radia nadawać będą wyniku Biegu

Narodowego 3-go maja.

Dwa koncerty muzyki lekkiej i tanecz-

nej, o godz, 21.30 i 22.25 w wykonaniu Ma-

łej Orkiestry Polskiego Radia. pod dyr.

Zdzisława  Gónzyńskiego zakończą  pro-

gram.

POLSKIE RADIO NADA SYGNAŁ STAR-
TU DO BIEGÓW NARODOWYCH

w dniu 3 maja

Dn.-3 maja odbywają się w Polsce Bie-
gi Narodowe, które mają już swoją dobrą
tradycję w naszym życiu sportowym. Dzię-
ki Polskiemu Radiu tegoroczne biegi odby-
«wać się będą równocześnie w całej. Polsce,

gdyż sygnał startu do Biegów Narodowych

nadany zostanie przez radio o godz. 15.55.

Zapomocą instalacji megafonowych sygnał
ten będzie słyszany przez zawodników we

wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach

organizujących biegi.

Wyniki Biegu Narodowego 3-go maja
podane zostaną o godz. 20.30 w czasie

zbiorowej audycji wszystkich rozgłośni Pol-
skiego Radia, ®

+ 3 ае *

     

 

W. swoim czasie zamieściliśny w
„Dzienniku Wileńskim" notatkę o
ukaraniu przez Starostwo Grodzkie
pewneżo żyda, nazwiskiem —Мег-
melsztein, za bezprawne wpisanie
do książeczki wojskowej tytułu dok-

tora filozofji. Nawiasem mówiąc, p.
Mermelsztein był (a może i po dziś
dzień jest?) współpracownikiem or-

ganu wileńskich „kocbojów'—,Ku-
rjera Wileńskiego'.

Otóż z powodu tej wzmianki od-
była się w lutym r. b. rozprawa są-
dowa, w wyniku której p. Mer-
melsztein zrzekł się oskarżenia w

stosunku do redaktora „Dziennika
Wileńskiego" p. Jakitowicza, nato-
miast domagał się ukarania p. M.
Surwiłłty, korespondenta  wileńskie-
go „Małego Dziennika”, który prze-
drukował maszą wzmiankę, zaopa-
trując ją tytułem „Fałszywy doktór”.
Sprawa została odroczona i znalazła
się na wokandzie Sądu Okręgowe-
go w sobotę 1 maja.

W, tym samym czasie p. Mermel-
steim wytoczył o to samo sprawę
redaktorowi odpowiedzialnemu „Ma  

Konwent
Niedziela, dn. 2 b. m. godz. 10;

Nabożeństwo w kościele św. Jana,|
celebrowane przez ). M. ks.Fal-|
kowskiego.

Godz. 12 Konwent Solenny. |
Godz. 17 — Zebranie Sprawo-

zdawczo - Wyborcze Koła Filistrów|
Konwentu Batoria.

Godz. 21—Czarna kawa w kwa-|
terze Konwentu | |

Nieszczęście przy
Po kilku latach pobytu we Francji p.

Agnieszka Narejkowa miała dość rozma-|
itych ostryg, homarów i innego obrzydii- |
wego żabstwa, dla bocianów chyba tylko
stworzonego. Zatęsknila do „kwaszeninki“

i grzybków, do prawdziwego kapušniaku i

litewskich kołdunów, przeto wybrała się
do stron ojczystych, by przy okazji świąt

Bożego Narodzenia zakosztować wszystkich
owych specjałów u swej kumoszki p. Fran-
ciszki Kozakiewiczowej, mieszkanki wsi

Udział radicfonii polskiej w Biegach

Narodowych ma doniosłe znaczenie dla

Polonii zagranicznej, gdyż sygnał startu

podany przez radio umożliwia polskim sto-

warzyszeniom sportowym zagranicą rozpo-

częcie biegów razem z klubami sportowy-

mi w kraju.

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dnia 2 maja 1937 r.

8.00: Sygnał czasu i pieśń poranna,

Gazetka rolnicza. Muzyka. Rozmaitości

rolnicze. Płyty. Dziennik poranny. 9.30.

Transmisja nabożeństwa z Archikatedry

Lwowskiej. 10.30: Koncert orkiestry baonu

KOP-u. 11,05: Słynni wirtuozi. 11.25.

Transmisja uroczystości otwarcia  Między-

narodowych Targów Poznańskich, 11.57:

Sygnał czasu i hejnał, 12.03: Poranek mu-

zyczny. 13.00: Życie kulturalne miasta i

prowincji. 13.12: D. c. koncertu z Poznania.

14.00: Audycja z okazji 365 lecia istnienia

Lwowskich Chrześc Cechów.. 14.30: Mu-

zyka lekka. 15.30: Audycja dla wsi. Jak

sobie poradziłem w gospodarstwie, poś.

16.00: Na swojską nutę. 16.10: „Dlaczego

świętujemy dzień 4-go Maja”. 16.20: Muzy-

ka z płyt pt. „Na góralskiej kobzie', 16.20:

Premiera słuchowiska: „Tarapaty króla

walców”. 17,00: Koncert symfoniczny.

17.55: Pogadanka aktualna, po czym d. c.

koncertu. 19.00: Literatura dociera wszę-

dzie — szkic literacki. 19.20: „Wieczoryn-

ka“ — „Szlachcianka z zašcianka“, 19,50:

Koncert życzeń. 20.05: Fragment między-

narodowych zawodów tenisowych. . Polska

— Francja. 20.20: Wiadomości sportowe

ze wszystkich Rozgłośni, 20.40: Przegląd

polityczny. 21.00: Wesoła Syrena: „Roz-

mówki zakopiańskie". 21.30: Dzieła Fran-

ciszka Liszta w wyk. Lili Herz — fort.

22.05: Wieczorny koncert rozrywkowy Wi-

leńskiej Ork. 22.30: Transmisja fragmentu

dorocznego „Biwaku Powstańców Śląskich.

22.45: D. c. koncertu z Wilna. 22.55: Ostat-

nie wiadomości dziennika radiowego. 23,00

Muzyka taneczna.   

обwydatkówna chorobę”
mawłoł Ksiądz Kneipp. = Żyjcie
fropnie, t. $ zachowujcie zdrowie) Jest to |
grzyjemniejimniejkosztuje.Acodziennym |
warunkiem zdrowia jest dobre1 niedrogie

więc roz-

śniadanie z

Jay Sady kNGIDNA!
AREA ASI T JA RAMIE T IL T

„Małe „dr a wielki Ostyd
P. Mermeisztein przegrał w Sądzie Okręgowym

łego Dziennika”, bratu Manstet-
Marczewskiemu. Ta druga sprawa
znalazła się również ma wokandzie
wczorajszego posiedzenia Sądu O-
kręgowego. Red. Marczewskiego
miał bronić adw. Niedzielski z War-
szawy, lktóry jednakże przybyć na
rozprawę nie mógł i zamiast niego
wystąpił apl. adw. Piotr Kownacki.
Oskarżenie popierał adw. Barań-
czyłk.

Sąd, po wysłuchaniu głosów
rzeczników stron, podzielił wywody
obrony, iż p. Mermelsztein, wpisu-
jąc bezprawnie do książeczki woj-
skowej tytuł doktora  filozofji, sam
siebie poniżył w opinji publicznej i
nie może mieć pretensji do pisma,
które napiętnowało podobne postę-
powanie. To też red. Manstet-Mar-
czewski został uniewinniony, a „pan
doktór mma opłacić koszta postępo-
wania sądowego.

Druga rozprawa, w której wy-
stępowali ci sami mwbrońcy, nie do-
szła do skutku, gdyż rzecznik o-
skarżenia, widząc  bezskuteczność

swych wysiłków, cofnął skargę prze
ciwiko red. Surwille.

Program uroczystości piętnastolecia
u Batoria

Poniedziałek, (dn. 3 b. ш. & 10 —
„Wzięcie udziału w uroczystościach
Święta 3-$o Maja.

Godz. 16 — Uroczysty wyjazd ze
sztandaramiza miasto i sztychowa-
nie w: polu.

Godz, 19 — Komers extern w sa-
lonach Domu Akademickiego (Góra
Boutiałowa).

niosła Francuzica
Litwiany, gm. kiemieliskiej, pow. święciań-
skiego; przy okazji chciała spenetrować

stan swej czterchekiarowej posiadłości, ale

to rzecz uboczna; kumcia i kołduny — to

śrunt!

Taki nadzwyczajny gość, taka „chran-
cuzica* wywołała nielada sensację w całej

wsi, a kumcię Kozakiewiczową  napawała

uzasadnioną dumą. Podejmowała też p.

Agnieszkę gościnnie i wylewnie, o tyle
wylewnie, że aż wódki zabrakło, I to trze-
ba pecha, że akurat w dzień Nowego
Roku! 8

А no — mniejsza o to. Na wszystko
rada się znajdzie. Q© samego rana gosposia

zakrzątnęła się żwawo i pod wieczór już
niemal wszystko było gotowe; pozostał
sam tylko proces wydobycia szlacheckiego
trunku z mało ponętnego zacieru.

— Ty, marmuzel Agnieszka, pokołychaj
dziecka, coby nie krzyczało, a ja to poro

wmi$ sprawiam sia. Obaczysz, kumeczka,
jaka wódka pierszy sort wyjdzie u mnie,
co ty takiej i w Chirancii nia piwszy pew-

nie!

— Nu, ciekawa ja, będzim my wuar,

kel wódka ty fera. Piła ja różne obsyuty
i rumy, a martele i szato-ikiemy takož, a
ot — waszej samogonki nie kosztowała.

I nie skosztowała. Trzeba nieszczęścia,

że akurat przy końcowem stadium  pro-

dukcji szlachetnego trunku ukazali się na -

progu ...dwaj policjanci. ł

Napróżno p. Agnieszka usiłowała za-

imponcwač „panom władzy” swą Iran-

cuszczyzną, napróżno nawet proponowała

im włesnorecznie przez siebie przyrządzo-

ną jajecznicę „ a la franse*. Co więcej —

zedemonstrowais im  dessos, rzekomo 0-

ryśinalnuc paryskie i inne wdzięki swej

osoby — nic nie pomogio. Е samogonkę

djabii wzięli i protokui pan komendant

spisai. А wczoraj obie kumcie tłumaczyły

się przed panem sędzią w Sądzie Okręgo-

wym.
Pan sędzia okezał się względnym dla

p. Agnieszki i uniewinnił ją, ale nie dla

francuskiej wymowy, ani nawet francuskiej

jajecznicy, jak również i nie z powodu pa-

ryskiego dessous, lecz wprost dla tego, że

jej czynny udział przy wyrobie samogonu

nie żostal caikowicie udowodniony, zaś

okazanie pomocy „fabrykentce" w postaci

kołysania jej dziecka, nie jest przewidzia-

ne w ustawie karno-sądowej.

Gorzej skończyła się sprawa dla p.

Franciszki: dostała dwa miesiące kary,

Nieszczęście przyniosła irancuska mar<

muzela.. Kaby jaje chwarobal...
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' Najootęźniejczy film ooby obecnej!

Czarownica
z Salem

Claudette C O L B E R T
ter: 66Jutro premiera „HELIOS

w kinie

  

CGIIN ©  rimdiawszystkie
Chuda stara szkapa, staroświecki wóz

sa2 13
podchmielonych gości na hulanki wiózł...

Zabawna komedia pełna życia, werwy beztroskiego Śmiechu, w opracowaniu

Dorožkarz
„Speca“ humoru Wiecha. W roli „Dorož-arza mimowoli“

STANISŁAW SIELANSKI
W rol. gł. Andrzejewska, Ćwiklińska, zelichowska, Cybulski, Grabowski,

Skoneczny i in. Nadprogram: Dodatki.

Dziś premiera. Pocz. o g. 2-ej
Najweselsza POLSKA komedia muzyczna

produkcji 1937 rokn
rol. gł. Andrzejewska, Niemirżanka, Fertner,® w r

Ada, to nie wypada |ŻyćSos msza S stovi
UE£AGA. Z powodu Święta Narodowogo 3 Maja tyiko 8 dni ceny zniżone

HELIOS|
Najnowszy film o rozgłosie światowy

Says, RENE CLAIRA

Upiór na sprzedaż i ulubieniec kobiet

Nadprogram Kolorowa atr kcja Disney' I aktualia

Dziś wielki

reżysera

W rol: gł. najpiękn. amerykanka

film
polski p. t.

JEAN PARKER
Robert Donat

lach głównych: znakomita Żelichowska, Brodniewicz,
A lia : Reri, E. Bodo, Znicz i inni. Niezwykłe

napięcie akcji. N.espotykany przepych wystawy. Nad program ciekawe dodatki.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - INSTALACYJNA
„BUDOGw A"

BUDOWLANY DZIAŁ ELEKTRO-TECHNICZNY

A DZIAŁ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY.

Porady prawno - techniczno - budowlane. Projekty, kosztorysy, nadzór tech-

miczny. Terminowe kopiowanie planów i rysunków na rotacyjnej kopiorce

elektrycznej.
telefon 25-23ul. Zamkowa 18

AI TSSTT TTT
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Dziś

Polskie Kino

Światowid  
 

 

W zawrotnym tempie życia
dobie rekordów, zdobyczy —
bije wszystkie rekordy

-a kto dobrze czas liczy

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE

W. JUREWICZ NtSiis
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Na sezon wiosenny I letni gustowne

koszule, krawaty, p']+my
wytworną bi lizne TSS płaszczemodną letnie

giiantarja, aiški trykotaże | w. powamiio
Wilno, 30
wielka

poleca ch ześc. w. NOwICK tal. 22-35.

® Codziennie nadchodzą nowošc: sezonowe į

E igILŽ

 

J
u
ż

n
a
d
e
s
z
ł
y

os
ta
tn
ie

n
o
w
o
ś
c
i

m
a
t
e
r
i
a
ł
ó
w

D. P. H. pr ro

PpOomóżmY į
į  BLIZNIM }

vsDE |"„męgumamma manaćLi

TTT aredukowana głoduje

ZŁMKOWA 9

 

w ostatniej nędzy
wraz z  czworgiem
dziećmi i ojcem sta-

j|ruszkiem 70 - kilko-

Zegarki szwajcarskie wyregułowane. Biżuteria, złoto, srebro, ||lelnim. Mąż, pozba-

Platery nowe fasony. dojo, śle sprawowie|

Reperacje zegarków z gwarancją. mie powierzonej. mu

pracy, rzucił rodzinę
» wyjechał w niewia-
domym kierunku. O

EDS
 7222-22 o > =  ULGA.DLA CIERPIĄCYCAHI. ||raiunek- dla: gingosi

Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobėlach, rodziny aaaka ie

ischias i t.p. skutecznie działa naaiaranie nn bis niai

może gorąco prosi —
Caritas, ul. Zamkowa
Nr. 8. Tel. 13-74.

DLA KILKU
„bardzo ubogich stu-
jdentek, głodujących i

„Embeta-Stawolit" „5%
Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych |

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz.

  

   

  
  najpiękniejszy

z dotychczas wyprodu-
kowanych poiskch filmów
1937 roku

 

     

  

     

  
  Pierwszy film Paiski

przeznaczony dla
zagranicznych rynków zbytu
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DYPLOMATYCZNA

ZONA
Mieczysława Ćwikllńska, Lena Żelichowska
Jadwiga Kenda, Grossówna, Aleusander Żabczyński
1go Sym, Michał Znicz, Jerzy Leszczynski i in.

TANCERKA LODA HALAMA
Przy realizowaniu filmu brał udział
wyazkolony sztab zagranicznych techników
i fachowców

Świetny nadprogram

Р А Ni Uwaga Rodzice i dziecil
RE Ad Nieodwołalnie tylko dziś o godz. 12-ej i 2-ej

Dwa uljowe seanse  Shirjey Temple * ле
dia wszystkich po cenach zniżonych L,togate biedactwo““

ROC GRE OOO ALUS STAR i T MEI GST

KAxnOL JANKOWSKI i SYN;
| FAB<Y4AA >UKNA,— BIEL .K3

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

i kostiumy, palta i suknie damskie
Oddziały: MICKIEWICZA 21 В

Ž NIEMIECKA 22 Teležony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826. Rok założenia 1826.

ao
i

OB WI ES Z c ZEN ТЕ 'РТ1АММО malo užywane sprzedam niedro-
Rozeszły się wersje 2 AC Z $o z powodu wyjazdu. Lwowska 15 m. 5.

ul. Ostrobramskiej została otwarta FORTEPIAN mały w d tanie sprze.
moja w ka AE A Wobec dam za. 275 azs34m т
tego podaję do wiadomości szanowkcj OKAZYJNIE TANIO DO SPRZEDANIA
Klienteli, iż posiadam w Wilnie tylko jedno „ urządzeniem i towarem lub bez sklep za-
przedsiębiorstwo handlowe, założone bawek i piśmiennych . materiałów. Firma
lat przeszło 30-tu, przy uł. Zamkowej Nr. egzystuje od 30 lat. Dobry punkt. Wyro-

-a i innych sklepów i filii w Wilnie nie biona klientela. Informacje: Biuro Grabow-20 ty ep I ski
otwierałem i nie posiadam. porownajNR bZ obecną firmą B. JANUSZKIEWICZ DOMEK pokój z kuchnią, ziemi wł. 5,006
przy ul. Ostrobramskiej, nic mie mam m* przy strumyku w Kropiwnicy, naprze-sapllasgi ^ I de od Ostrej Bramy pół

DZIE AŚ i po. godz. drogi za3 tys. na dogodnych warun-
Co PAdo ogólnej wiadomości po: kach sprzedaw. Dow. się: -Syberyjska 19—1

zostaję z poważaniem w godz. 3—5 pp.
ANTONI JANUSZEWICZ

Skład Win i Towarów Kolonialnych 2, DOMY DREWNIANE 400 sążni żiemi
Wilno, ul. Zamkowa 20-a, tel. 872. ka Nr. 14, Aad owocowy, do sprzedania. Derewnic-

оуе -нПНИ PLACE sprzedam po 600 m* w cen-
trum miasta, wiadomości na miejscu, od

- 10—6 w. UL Montwiłłowska 4.

lt NAKCWJE BLEU DOM Z OGRODEM przy ul. Popowskiej
de Jury

A PERFUMY, PUDER

WODY KOLOŃ/KIE mieściu z ogrodem owocowym około 300
ziemi roczny dochód 3.200 zł. za

| 10 sprzedam okazyjnie, Wiadomość na

sążni

POLECA POLSKI SKŁAD APTECZNYŚ |20.000 zł., i roczny doch. 4.300 zł. za

 

  

 

I okazyjnie
tanio sprzedam 2 murowane domy w śród-

 

miejscu.

Z PRZYCZYN HANDLOWYCH

Е „ WLAD. TRUBILLY Ši zł. Inf, przy ul. Bonifraterskiej 14,

Wilno, Ludwisarska 12, rėg Tatarskie S Las aa Lsanad arėki Ieažais 123,5 h w 16:km od WilnaSpecj rss >. |pięknie položony nad samą Wilią i szosą
sprzedam. Połocka 9 m. 9.

 

 

j|27 HA ZIEMIz bud iii
Wytwórnia Sztecznych pi 4 M od Jiama elki оаikaMO

3 Mineralnych I Napojów ||sprzedania. Informacji udziela Bank Wła-

 

 

 
    

Chiodzących pod firmą: ;|šcicieli Nieruchomości, Wilno,  Mickiewi-

„ŁTROKSZCWŃA |2> 892
w Wilnie, pod kierownictwem||SKLEP spożywczy do sprzedania Wileń-

W. WRŽEŠNIOWSKIEGO,  ||ska:52||| Apoleca: sztuczne wody mineral-||PARCELA i о-ne (Vichy, Ems, Karlsbadiinne)|wy domu Kadiso iaisKobėi napoje chłodzące, przyrządza- ||n;ca 6 m. 4. у 873—2
ne wyłącznie na cukrze. RZsiai ОСВЕ авЕа

ZAKŁAD: PIWNA 7, TEL. 24-86||DO SPRZEDANIA folwark 20 hekt. dobrej

  

 

NEJ MAGAŻY: WIELKA 30 ||2eui sad, park, rzeka, budynki w kompie-
OWAAAPOT - = cie, dom 8 pokojowy (pałacyk), od Wilna

a > : "| 16 kil, od kolei 7 kil.,od szosy 4 kil.,5 hek.
AayT IDA RRTSRKCREW AFEC0KORANA łąk na 1.300 pudów siana. Cena 17.000 zł.

1 Inf. Mickiewicza 46—9 od 3—4 po pol. 883“upnoI sprzedaž | Lu : .
: р I sprzed „| JAMNIKI mtode, rasowe, francuskie, tanio

sprzedam. Mostowa 15—8, 968

WILLA-DOM nowowybudowany w Jerozo-

 

PALARNIA KAWY I PAKOWNIA
HERBATY

  
 

a |pok. mieszk. ze wszelkiemi wygodami,

 

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy

BE inteligentnej rodzinie, Garbarska 3/5 m 5
 

$ |POKÓJ umeblowany 2 pianinem Ż uży-
walnością kuchni do wynajęcia. Uaiwer-
sytecka 9—15.

W.DOMU Nr.6 PRZYUL.GIMNAZJALEJ
(obak Sądu Okr. i Gima. Orzeszkowej)
wynajmują się świeżo odremontowane 4

NA LATO duży, ładny, umebl. pokój,z
balkonem mad Wilią, z wygodami do wy-

5 |najęcia. Zygmuntowska 28 m. 11 od frontų,
naprzeciw 4ieionego mostu. 911

MIESZKANIE 4 pok. z kuchnią i wszel-
kimi wygodami do wynajęcia Mickiewi-
вга 49. 918

MIESZKANIA 3 pokojowe, ciepłe i suche
8 wyśgodami do wynajęcia — ul. Lwowska
Nr. 11.

MIESZKANIE 5pokoi ze wszysikiemi wy-
коЧапы, šwiežo odremontowane do wyna-
jęcia. Mostowa 16. Aniormacje u dozorc:
domu.
| MENTAI Odis УНО IISTORE

Chcesz zapobiec klęsce analiabe-
tyzmu — złóż ofiarę na

DAR NARODOWY 3-GO MAJA
Konto czekowe P. K. O. Nr. 700.168.

| Leiniska
LETNISKO-POKÓJ na 2 osoby z utrzy-
mamiem można wynająć od zaraz w folwar-
ku Dziedzietówka p. Podbrodzie, piękna
miejscowość, tuż las i rzeka.

LETNISKO mowowybudowane, w okolicy
Szumska w lesie sosnowym nad rzeką Wi-
ienką w ładnej okolicy tanio dowynajęcia.
Adres i warunki w Adm. „Dz. Wii*, 864
LETNISKO przy przystanku Szklary z
utrzymaniem. Las sosnowy. Od Wilna 40
min. koleją, tudzież organizuje się komplet
chiopców w wieku 9—i4 lat pod fachową
opieką. Oraz w Uruskienikach na Pogance
pokoje z uirzymaniem. lniormacje: Wilno,
Żawalna 1 m. 1. 871—5

LETNISKO-PENSJONAT w maj. Kamion-
ką 1'/: kim. stacja Kamionka, kolej Wilno—
Mołodeczno. Las, rzeka. Zgtoszenia poczta
Ostrowiec k/Wiina, Ludmiła Matwiejewowa
 

 

DUŻY LOKAL Z SALĄ do wynajęcia w
pobliżu ul. Mickiewicza. Sala, trzy pokoje,
dwie alkowy, duża szatnia. Lokal przydat-
ny na siedzibę stowarzyszenia, lub na
większy warsztat, może być szopa na
$araż. Dowiedzieć się w admin. „Dziennika
Wileńskiego". :

  

Nauka
IŃSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-
chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium
Szkoin). NY i

STUDENT U. S. B., fachowy korepetytor,

udziela lekcyj z matematyki, fizyki i che-

mii. Ceny przystępne. Zarzeczna 7—5,
аоаOE DOC AO AIC IOKO KWD

_Praca poszukiwana
POSZUKUJE posady administrat. rządcy
w maiym, lub pomocnika w dużym majątku
miody, praktyczny roinik z ukoncz. Ddzko-

 

«e |łą w bukiszkach i praktyką, znający się
na hodowli, zaprowadzeniu sadów, szko-
łek, ogrodnictwie i wszelkich robotach
gospouarczych, Łask. zgioszenia do adm.
„uz. Wil.” dla „Franciszka.

cuskiego poszukuje posady na lato. Szcze-
$oiy nstownie: dtanewiczówna. Sporna 6.
Poznań.

PILNOWANIA mieszkania lub na przycho-
dzącą poszukuje kobiela uczciwa, pracowi-
ta. Adres w adm. „Dz, Wi.”.

DOZORCY -PALACZA,  dozorcy-iurmana,,
lub portiera poszukuje męzczyzna, wiek.
średni, zonaty, bez dzieci rosiada dobre
świadectwa. Uarbarska 9—LU. 895

NAUCZYCIELKI,  korepetytorki, wycho-
wawczynie, bony i wsze.kiego rodzaju
siuzoę avimową poieca Wojew. Biuro kun-
auszu tracy, Foznanska 2, tel. 12-06.

WOZNEGO, dozorcy lub t. pod. pracy po-
szukuje miody męzczyzna, może  ziożyć
kaucję do 50U zł. Kopanica 1 ш. 1, 889

NARUDOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dzimą przyjmie jakąkolwiek pracę iiszyczną

na staie lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
21 u Kaczynskiego.

RUTYNUWANA, inteligentna, miłej po-
wierzchowności pokojowa wyjedzie na se-
zon. Fusudskiego 6—%6, od 11—1-ej popoł.

MIERNICZY dyplomowany poszukuje pra-
cy u mierniczych przysięgiych, lub przyj-
mie bezposrednio: pomiary  parcelacyjne,

kreślenie i t. d. Ceny.

  

 

     

: > ERGOLAIN EAT ASSR JAS 5“ |bez środków do 1- 2 podziaiy rodzinne,
TW + |trzymania prosi o u-| Domu Handlowego ST. B A NE L i S-ka limce, ogród owocowy, ziemi 2 ha na bu- ykonanie solidne. Walnoj

į EOCJE ‚ |branie, obuwie i żyw| ul. Mickiewicza 22a tel. 8-4% |dynek gospodarczy, piwnicę, kurnik i t. p. Kaivariakė 16 ba
W 0 5 YLD WA + |ność — Caritas ul. Niniejszym podaje do łaskawej wiadomości z długiem B. G. K. sprzedam tanio, Dow.

=. E|Zamkowa 8. |Р. A iż z ag 1 maja idąc Tomasza Zana 23-b m. 3. R
—— |po linii obniżki cen ustaliliśmy w  sprze-|

WALERIANA WOŻNICKIEGO PORZUCONA _ |daży cenę gatunku PRAWDZIWEJPÓPU- RADIO - odbiornik na cieć 4 lampy 2 ob-
WILNO, DOMINIKAŃSKA 13, TEL. 20—09 przez męża z dwoj- LARNEJ MIESZANKI KAWY zł. 5.80 za wody, głośnik dynamiczny £. Filips — tanio 2 „ PRZY

malowanie fasady domów, Ścian sufitów, okien, drzwi,jj |giem dzieci 1: roku 1 kg a także cenę POPULARNEJ MIE- sprzedam. Dow. Kolejowa 3 m. 2, wejście HEMOR
podióg, tapetowanie i t. p. roboty i i de WA SZANKI HERBATY: zł. 15— za 1 kg. z ulicy. DACH

й środków jo ycia = — 3 RE Uvand sang sia.
wszeikie ramonty I przerobki (Et „akcinei GKAZIAI SPRZEDAM SKLEP na dogod. PLACE róBiej | wielkośći przyj ali Piaski, AMIER0u

pomoc. J. Jasińskie- nych warunkach, firma egzystuje od 1900 Senatorskiej i Bystrzyckiej są do sprzeda-
go 1—12 Witko Emil- r. klientela najlepsza. Punkt  pierwszo- nia. Wiadomość: Antokol, ul. Senatorska 9
ja lub do adm. „Dz. rzędny — ul. Mickiewicza. Informacje: ul.'lub Bank  Antokolski Mickiewicza 1.

Śniadeckich 1 m. 9, codziennie od 4—6. —|Iwaszkiewicz. 906

Szyldy na szkie, drzewie, blasze, wypukłe, napisy
na płótnie, oknach i inne | 3

Ро сзласл nis<idn, wycJaaaie solidia i fachowe

WIZTYROZES WOREROWDRENIDR OZON DRSSUSGan| WILL
      (Tiginos

РС WIPYARICOL
оКИН  

 

 

PJMINISTRACJA; Wiino, ul. Mostowa 1, czynna od godz, 9 — 18, CENY PRENUMERATY; miesięcznie, a odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową sł. 2 gr. 50, kwartalnie zł, 7 gr. 50, zagranicą «& 6—
CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł, 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym ва
słowo sł, 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna ! komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabolaryczne o 25%/ drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany termisu Śruku ogłoszeń | nie przyjmauje zastruożoń miejsen,

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1. Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

  


