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ARTRETYZM, REUMATYZM
Choroby kobiece, dzieci, górnych dróg oddechowych leczy

INOWROCŁAW—ZDRÓJ
Wodoleczolctwo Emanetorium radowe

Proscekty wysviaa Z»rząd

Pogrzeb Ś.p. biskupa Łosińskiego
KIELCE 5.5. W środę odbył się

w Kielcach pogrzeb śp. Biskupa
Augustyna Łosińskiego, ordynariu-
sza diecezji kieleckiej, Uroczystę su
mę celebrował ks. biskup Lisowski

bożeństwaich ruszył wokół cmenta-
rza kondukt pogrzebowy, który
prowadził ks. metropolita arcybi-
skup Sapieha z Krakowa. W: nabo-
żeństwie żałobnym oraz pogrzebie

 

z Tarnowa, a okolicznościowe prze-|wzięli udział przedstawiciele władz
mówienie wygłosił lks. biskup Prze-|państwowych i samorządowych, re-
ździecki z. Podlasia. Jednocześnie | prezentanci organizacyj i związków  przy wszystkich ołtarzach odparione |z całej diecezji ze sztanidarami oraz

czochy, które poleca w
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Laburzenia anarchistyczne © Barcelonie
PARYŻ. 5.5. „Le Journal" przy-

nosi dzis depeszę z Perpignan, w

zostały przez 13 biskupów msze
żałobne za duszę zmarłego. Po na-

liczne rzesze ludności.

Aresztowania ludowców
(Teletonem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA 5.5 Został areszto-
wany prezes zarządu powiatowego
Stronnictwa Ludowego we Włosz-

czowej (woj. kieleckie), Władysław

Biały oraz członek zarządu Stefan|

Pasek. Poza tym w południowych

powiatach województwa kieleckiego

areztowano szereg działaczy Str.

Ludowego.

B. wiceminister pisarzem hipotecznym
(Teleionem od własnego korespondenta).

B. wiceminister sprawiedliwości
Franikenstein - Sieczkowski, który

miedawno ustąpił ze swego stanowi-

slka, zostaje teraz pisarzem hipotecz

mym. ‘

Takie samo stanowisiko objął po

ustąpieniu z fotela ministerialnego

b. minister sprawiedliwości Micha-

łowskki.

Nota Watykanu do Niemiec
jest stanowcza, ale
RZYM 5.5. Włoskie koła praso-|

we informują, że nota wręczona|

wiczoraj ambasadorowi Rzeszy przy|
Watykanie potwierdza na wstępie |
prawo Kościoła do obrony naucza-|
nia Religii Chrystusowej oraz  pra-

wo do zwalczania błędów ogłoszo-

nych przez inne szkoły i doktryny.

Nota stwierdza, że Stolica Apo-
stolska nie sprzeciwia się suwieren-

nym prawom państwa, z którymi
zawarto konkordat. Stolica Apostol-
ska ikonikordatu tego przestrzega,|
ale pragnie aby był on szanowany|
przez Rzeszę Niemiecką zwłaszcza,|

że zostął zawarty dobrowolnie i w
uroczystej formie.

Ponadto nota odpiera zarzuty

wysunięte przeciw Kościołowi przez|

niemiecką notę protestacyjną z dnia'

wzywa do rokowań
12 kwietnia br. Nieuzasadnione jest
przede wszystkim oskarżenie iżby
Watykan ingerował w wewnętrzne
sprawy Niemiec. Kościół katolicki
stoi ponad wszelkimi walkami poli-

| tycznymi i może działać w każdym
ustroju pod warunkiem, że respek-
towane są normy prawa międzyna-
rodowego, jak również prawa matu-
ralne.
W zakończeniu nota wyraża na-

Idzieję, że położenie katolicyzmu w!
Niemczech ulegnie poprawie. Mo-
głoby to nastąpić w wyniku nowych
rokowań.

Włoskie ikoła podkreślają, że no-
ta watykańska jest nieugięta co do
zasad, ale zredagowana jest w tonie
pojednawczym.

Parlament i rząd angielski nie chcą dopuścić
do strajku w kopalniach węgla

LONDYN 5.5. W Izbie Gmin od-
była się debata na temat sytuacji w

przemyśle węglowym w związku z

groźbą strajku. Debata ta, której
|OBSEBAPNĆadAA

Kronika telegraficzna
— Na skutek zwiększenia się deficytu

paryskiej kolei podziemnej, rada  miasta/

Paryża postanowiła podwyższyć cenę bile-|

tów z 70 na 80 centimów w drugiej klasie, |

decydując jednocześnie analogiczne pod-

wyżki ceny biletów pierwszej klasy ibile-

tów powrotnych.

— Wielkie obszary w dolinie. Mississipi

są ponownie zagrożone katastrołąpowodzi.

Tysiące robotników prowadzi gorączkowe

prace nad umocnieniem i podwyższeniem

tam nadbrzeżnych. Około 3000 mieszkań-

ców najbardziej zagrożonych okolic  opu-

ściło już swe domy. с

— Nowomianowany podsekretarz stanu

w ministerstwie sprawiedliwošci p. Adam

Chełmoński objął w dniu 5 maja urzędo-

wanie. ‚  

Party,
obrót.

zażądali posłowie z Labour
przybrała nieoczekiwany

| Labour Party zamierzała podjąć a-
tak na rząd w obronie żądań górni-
ków z zagłębia Nottingham, dóma-
gających się prawa zrzeszania się
oraz umów zbiorowych. Atak spełzi
na niczym wobec nieoczekiwanego
wystąpienia premiera Baldwina,
który oświadczył, iż jest stanow-
czym zwolennikiem umów  zbioro-
wych i dlatego uważa istnienie fede-
racji górników za bardzo pożytecz-
ne, zaś odrzucenie zasady um
zbiorowych oznaczałoby anarchię.

W wyniku przemówienia pre-
miera, Labour Party zaniechała dal-
szych ataków.

Minister górnictwa  Crookshank
zapowiedział, że jutro odbędzie wy-
czerpującą konferencję z egzekuty-
wą federacji górników. Debata po-
zostawiła wrażenie, że do strajku
węglowiego nie dojdzie.

której cmawia szczegóły ostatnich
zajść w Barcelonie, Dziennik pisze:
Bezpośrednią przyczyną wybuchu
| koniliktu było ultimatum komitetu
|anarchistów, skierowane do rządu
Companysa. W nocie tej anarchiści
barcelońscy żądali od generalidad
przekazania im całej władzy, twier-
,dząc, iż oni to prowadzą obronne
działania wojenne i oni wyłącznie w
całej Katalonii sprawują  rzeczywi-
ste rządy. Generalidad odpowie-
działa na to poleceniem wstrzyma-
nia wszelkiej działalności przez ko-
mitet anarchistyczny i rozkazem
rozbrojenia ludności cywilnej a jed-
nocześnie odwołania jednostek woj-
skowych z irontu aragońskiego dla
obrony legałnej władzy. Federacja
anarchistyczna ze swej strony pod-
jęła kroki w kierunku izolacji rządu.
Uzbrojone oddziały anarchistów za-
trzymywały i rozbrajały na ulicach
żołnierzy i policjantów, którzy de-
klarowali się jako zwolennicy Ge-
neralidad, Wszystkich zatrzymanych
odprowadzono pod bagnetami na
jedno z bardziej oddalonych przed-
mieść, gdzie oddawano ich
straż komitetów robotniczych.
nadto anarchiści zdołali uwolnić 
ciągu ostatnich dni
rządowe. Generalidad usiłowała re-

, agować, wysyłając oddziały gwardii
szturmowej przeciwko anarchistom,
w których ręku znajdował się śmach
centrali telełonicznej, położony w
centrum miasta na Placu Katalonii,
jednak anarchiści odparli oddział
gwardii ogniem karabinowym, przy
czym padło wielu zabitych i ran-
nych. Anarchiści ze swej strony,
przełamując opór oddziałów rządo-
wych, udali się pod pałac generali-
dad. Prezydent Companys ukazał się
na balkonie, chcąc przemówić do
zgromadzonych, jednak został wy-
gwizdany i musiał się wycołać z
balkonu. „Le Journal“ dodaje, że
komunikacja telefoniczna z Barce-
loną jest obecnie przerwana.  Pre-
iekt departamentu Wschodnich Pi-
renejów usiłował porozumieć się z
konsulatem irancuskim, jednak bez-
skutecznie, Udało się stwierdzić, że
budynek konsulatu irancuskiego w
Barcełonie strzeżony jest przez od-
działy marynarzy irancuskich okrę-
tów, znajdujących się obecnie w
porcie.

PARYŻ. 5.5. Biuro prasowe rzą-
du katalońskiego w Paryżu ogłosiło

| następujący komunikat: Grupy, któ-
re ok! kilku dni były w niezgodzie z
rządem generalidad Katalonii, usi-
łowały wczoraj rano wywołać strajk
|powszechny w Barcelonie. Spowo”
|dowały one zaburzenia na przed-
| mieściach Barcelony, w których byli
|ranni i zabici, Wszystkie siły, stoją-
ce do dyspozycji rządu generalitad,
zapobiegły rozszerzeniu się ruchu.
Wezwanie prezydenta Companysa
do spokoju osiągnęło swój skutek i
w całym mieście zapanowało uspo-

| kojenie. Obecnie odbywa się zebra-
nie odpowiedzialnych  organizacyj

| synidykalistycznych i stronnictw po-
|litycznych pod przewodnictwem pre
zydenta Companysa. Generalitad ma
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swych towarzyszy aresztowanych w|
przez władze|

Vcałą władzę w swych rękach, a
wszelkie _ wiadomości,  usilųjące
przedstawić sytuację jako drażliwą,
pozbawione są wszelkich podstaw.

PERPIGNAN 5.5. Według opo-
wiadań osób, przybyłych z Barcelo-
ny, atak na centralę telegraficzną
trwał od godz. 13 do 20rej. Atak
prowadziły. oddziały szturmowe.
Musiano przystąpić do prawdziwe-
$o oblężenia. Gdy wreszcie policja
zdołała wtargnąć do wnętrza gma-
chu, musiała zdobywać szturmem
piętro za piętrem, co było tym
trudniejsze, że oddziały anarchi-
styczne były silnie uzbrojone. Anar-
chiści ustawili w oknach karabiny
maszynowe i zaczęli strzelać na-
około, zabijając i raniąc kilkadzie-
siąt osób spośród ludności cytwilnej.
Po 5-godzinnej walce anarchiści zgo-
dzili się na opuszczenie gmachu po
uzyskaniu zapewnienia, że żadne re-
presje w stosunku do nich nie będą
podjęte i że oddziały generalidad
nie zajmą centrali telegrafu. Warun-
ki te zostały przyjęte.

BUSKO - ZDRÓJ
Skutecznie leczy reumatyzm

| Tani sezon wiosenny od 1.maja

 

 

ULTIMATUM
PARYŻ 5.5. Z pogranicza hisz-

pańskiego donoszą, że przedmieścia
, Barcelony naldal są obsadzane przez
anarchistów. Na ważniejszych skrzy
żowaniach ustawiono karabiny ma-
szynowe. Ё

Po południu wystosowano do
anarchistów ultimatum, dając im)
godzinę czasu na ewakuację ulic
przez uzbrojone bojówiki, grożąc w
|razie oporu akicją wojsk, wiernych
rządowi katalońskiemu.

się będzie odparcia wroga. Jeżeli
my się nie pogodzimy — zakończył
mówca — to Franco przyjdzie nas
pogodzić.

WALKI TRWAJĄ
PARYŻ 5.5. Podróżni, przybyli

do Perpigan @ Barcelony oświad-
czają, że dworzec w Barcelonie
strzeżony jest przez setki uzbrojo-
nych osobników. W chwili ich od-
jazdu na ulicach rozległa się strze-
lanina, słychać było ogień nie tylko
karabinów maszynowych, cz na-
wet armat i granatników. Na bary-
kadach, wzinesionych przez anarchi
stów, toczyły się krwawe walki,
Przechodnie, pragnący przedostać
się przez barykady, byli ostrzeliwa-
ni. Po ulicach kursowały czołgi,
prowadzone przez anarchistów.

ZWYCIĘSKA OPERACJA PO-
WSTANCÓW NA ODCINKU

BERMEO
ZURGOS 5.5. Tutejsza stacja

radiowa ogłasza szczegóły operacji
na odcinku Bermeo. Wojska po-
wstańcze, zdobywając pozycje pod
Bermeo, wobec dużego znaczenia
strategicznego swych nowylch stano-
wisk wywołały żywą  kontrakcję
wojsk baskijskich. Korzystając ze
złego stanu pogody liwa batalony
nieprzyjacielskie zaatakowały, po-
wstańców i wysadziły mosty w o-
kolicach. Trzy inne bataliony zaata-
kowały miasto. Powstańcy okopali
się na północy od miasta i na po-
bliskim cmentarzu, broniąc się
przed natarciem przeważających sił
nieprzyjaciela ogniem karabinów
maszynowych i artylerii polowej. W
ciągu całego dnia pod ulewnym
deszczem 'walka trwała bez  przer-
wy. Chwilami sytuacja była bardzo
niebezpieczna, gdyż artyleria rządo-
wa z wysokości San Miguel ostrze-
liwała bez przerwy powstańcze Z drugiej strony donoszą, jakoby

wallki na ulicach Barcelony ustały
już wczoraj, przy czym pod przewod|
nictwem Companysa ma zostać ш-)
tworzony nowy rząd, w którymma- |
ją być reprezentowane wszystkie u-|
grupowania lewicowe i organizacje|
|zawodowie, co oznaczałoby osiąg-
nięcie kompromisu z anarchistami.

WALKI W CAŁEJ KATALONII
BARCELONA. 5.5. Wczoraj wie-

czorem odbyło się doniosłe zebranie|
w pałacu generalitad pod przewok-

 
nictwem prezydenta  Companysa.
Reprezentowane były wszystkie
stronnictwa lewicowe. Delegaci
zwrócili się przez radio z wezwa-
nie mdo spokoju. W wielu miastach
przedstawiciele unii generalnej pra-
cy wzywali katalończyków do za-
niechania walki między sobą. Syn-
dykalista Alfonso, podobnie jaki
członek narodowego komitetu wy-
konawczego  anarcho - syndykali-
stów Zancajo w przemówieniach
swych podkreślili, iż proletariat w |
obecnej sytuacji powinien zapo-
mnieć o różnicach ideologicznych.
Członek komitetu narodowej konfe-
deracji pracy Vasquez wzywał do
jedności proletariatu, dodając: Je-
żeli nieprzyjaciel dowie się o tym,
co się dzieje obecnie u nas,i jeżeli   skoncentruje swe siły na froncie
aragońskim, to on Vasquez domagać

gniazda karabinów maszynowych i

stanowiska artylerii. Olddziały rzą-

dowe zdołały zająś przejściowo od-
cinek drogi z Bermeo do Guernica,

co uniemożliwiło nadejście posiłku,

Mimo wszystko dowództwo  ро-

wstańcze zdołało przeprowadzić

bardzo szyblko operację, która zmu-

isła przeważające wojska rządowe

do dciwrotu. O godz. 13 wojska rzą-

dowe zostały wyparte z drogi do
Guernica i o godz. 14 nadeszły po-

siłki. Wówiczas kolumna idąca z

Guernica zaatakowała z tyłu wojska

rządowie, rozbijając doszczętnie

linię natarcia i łącząc się z głównyr

mi siłami. Powstańcy zdobyli boga”

ty materiał wojenny i wzięli wielu

jeńców. Obecnie wojska powstań-

cze zajmują oba brzegi i wybrzeże

 

   

 

na przestrzeni wielu kilometrów

przed Bermeo.

Jroszki
„"MIGRENO-NERVOSIN"

GUTEK
ZASTOSOWANIE:     
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Kledy otoarto żydom wrotn do ścieżoj
Niedawno p. Olgierd Górka, zna- obywatelstwa poszła na tej giełdzie niesły- 32—( Jak dalece ten procent wzrósł jeszcze

ny z komentarzy do Sienkiewiczow- | chanie w górę i ze wszech stron rozpoczął do tej pory, nie jest nam wiadomem. Jakie
skiej Trylogii, napisał książkę p. t.jsię z latami narastający szturm, typowa ha-|były procenty przyrostu w innych działach
„Naród a Państwo'. W. książce tej
mięjdzy innemi znalazły się takie -u-
wagi o żydach:

„w latach 1918 — 21 udział we włas-

ności na Państwie Polskim w formie oby-

watelstwa stał bardzo nisko“.

„Znajdziemy całe tysiące charaktery-
stycznych wypadków, kiedy żydzi ze świa-

ta handlowego, nawet, żyjący w Polsce imó

wiący po polsku, woleli jednak zachować

albo zabiegać o obywatelstwo np. niemiec-

kie, a zwaszcza austriackie, uważając tego

rędzaju udział za korzystniejszy od akcji
polskiej. Niewątpliwie jednak w miarę roz-

woju i normowania się stosunków w Polsce

szczególnie po roku 1926, a z drugiej stro-

ny po tych wszystkich objawach około ro-

ku 1930, akcja, zwana dowodem polskiego  
MORSZYN-ZDRÓJ s

JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORZKICH.

TANI SEZON MAJ — CZERWIEC.
Iniormacje: Zarząd Zdrojowy Morszyn — Zdrój i wszystkie

placówki

Min. Goebbels wydał zarządze-|
nie, aby wyżsi urzędnicy minister-
stwa propagandy pracowali każdy
przez 2 miesiące w pezedsiebior: |
stwach różnego rodzaju. W dn, 5 ma
ja na pracę tę wysłanych będzie
pierwszych 4 urzędników, którzy
jako robotnicy zatrudnieni będą!
przy robotach drogowych, bądź też
przy noszeniu cegieł, rozbijaniu ka-

  

Jakie kobiety podobają się mężczyznom —
malowane czy naturalne?

Jedno z pism londyńskich rozpi-

8643000066695306296229858€

Wyżsi urzędnicy niemieccy

na przymusowych robotach

ussa giełdowa zabiegów o uzyskanie pol-|
skiego obywatelstwa, zwłaszcza, że ograni-

Czyliśmy podaż”, |

Do uwag tych tygodnik „Odno-
wa” dodaje w ielietonie p. t. „Hera-|
klesowe zadanie” takie własne wwa-|
i: !
5 A więc raj dla żydów zaczął się odro- |

ku 1926-go! Więc grunt podatny znaleźli

dła siebie dopiero po maju! Do „udziaiu we

wiasności na państwie polskiem* idą już

żydzi od tej pory „szturmem*! Szturmy te

miały nie bylejakie powodzenie, skoro już|
w jakie 3 lata po maju pisał „Moment*ży- |

dowski, że żydzi idą z sanacją, gdyž skoro|

przed wypadkami majowemi procent apli-

kantów sądowych żydów wynosił zaledwie

8, w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł do

e
®

Orbisu, ®

mienia, lub jako pomocnicy monte-
rów czy palaczy okrętowych.

Urzędnicy ci muszą w tym okre-
sie żyć z zarabianych w ten sposób
pieniędzy. Nie będą oni korzystać
z żadnych przywilejów. Postawa ich
w tej pracy będzie miarodajna przy
późniejszym  powierzaniu im  po-
ważniejszych zadań i awansach.

metylki. Wydatek ten wynosi baga-

naszego życia państwowego, trudnem jest

dziś obliczyć. Muszą to jednak nie być rze-

| czy błahe, skoro ten obóz, który wrota do
władzy otwasł dla żydów na ścieżaj, trąbi

już sam na alarm.

Widzimy z tego jednakże, jak hojnie

rozdawano „akcje we własności na Pań-

stwie Polskiem*. Uklad przedwyborczy z

b. p. Wiślickim w 1928 r. przekreślił detini-

tywny 35-letni dorobek Kooprolnej, która

zdołała już skupić w swych rękach około

65 proc. obrotu ziemiopłodami w Polsce,

Dzisiaj udziai Polaków w handlu ziemiopło

dami wynosi 5 proc. podobno! W ten spo-

sób żydzi i sanacja stali się związanymi na

śmierć i życie sojusznikami w państwie, Że

ten sojusz nie może być jednostronnie roz-

wiązanym przekonaliśmy się, gdy szei szta-

bu Ozonu na drugi dzień po wywiadzie mu

siał treść jego zmienić, Kwestji żydowskiej

w Polsce nie da się żadną miarą rozwikłać

bez rozwiązania wpierw sprawy supremacji»

Obozu majowego. Tam bowiem żydzi mają

oparcie o siłę iizyczną i tam też antysemi-

tyzm nie może być czem innem, jak tylko
kwestją posunięć taktycznych. Żydzi są bo-

wiem i byli i być muszą nieodzownym skład

nikiem organizmu politycznego sanacji.

`

Konjec anonimowych
przedsiębiorstw

Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu, olkólnikiem z dnia 19,4.1937 r.,
polleciło urzędom wojewódzkim wyr
dać miezwłocznie zarządzenia mają-
ce na celu wykonanie postanowienia
art. 33 prawa przemysłowego (ozna-
czenia zewinętrzne przedsiębiorstw)
pod rygorami przewidzianymi w art.
126 prawa przemysłowego (kary ad-
ministracyjne: 1) upomnienie, 2)
grzywna do 1000 zł., 3) areszt do 14
Ši 4) odebranie koncesji lub licen-
cji).

Kupcy) rejestrowi (osoby fizycz-
me) mogą w oznaczeniu zewnętrz-
nym swego przedsiębiorstwa  uży-
wać Нгту zarejestrowanej w reje-
strze hadlowym, natomiast przedsię-
biorstwa prowadzone przez osoby sało niedawno ankietę na temat te- telkę po prostu, bo tylko... 20 milio-

go, jakie kobiety podobają się bar-| nów funtów rocznie.
dziej mężczyznom: malowane czy|
też nie ozdobione żadnym  sztucz-|my wydają robotinice fabryczne, ste-
nym dodatkiem. |notypistki i.. studentki, Większość

Rezultat anikiety wypadł bardzo|klientek w zakładach fryzjerskich i
znamiennie. Olkazało się, że znaczna| gabinetach kosmetycznych to kobi
większość mężczyzn woli kobietyj ty pracujące. Jak pogodzić wyniki
niemalowane, naturalne, uzrane pro, ankiety z tymi danymi cyfrowymi?
sto, bez przesadnej, krzykliwej ele- | Trudno wiprost z sobą to jakoś po-
gancji. й | wiązać.

Malowane policzki, czernione| Chyba, żeby przyjąć tę dosyć nie-
rzęsy, kkarminkowane wargi, prze- wiarygodną ewentualność, że kobie-
sadnie onidulowane włosy, wszys.<o|ty angielskie bardzo niewiele inte-
to zostało jak najbardziej stanowczo|resują się zdaniem mężczyzn, jeżeli
potępione. Tak modny do niedawna |idzie o ich powierzchowność.
typ wampa jest obecnie, w oczach Jest jeszcze i druga ' ewentual-
panów londyńskich, bezapelacyjnie |ność. Może gusta londyńczyków są
zdyskredytowany. wyjątkowo zmienne i ich upodoba-

Ale... każdy medał ma dwie stro-
ny. Pismo publikując wynik tej an-
kiety, podaje jednocześnie ido wia-
domości wysokość przeciętnych
sum, jalkie Angielki wydają na kos-

 

     
  
  

się od niedawna, że nie mogło jesz-
cze wpłynąć w jakiś sposób na obrót
w handlu kosmetykami i na ruch w
zakładach fryzjerskich.

ss puseje) ESEEE a arija a į

  

pisał Mickiewiczii!Dziś by
że „nad wszystkie ziain branki są sliczniejsza Wilnianki*”

ale w jedwabnej
haftowanej bluzeczce, szaliku AVAlejszych Pończcszkach i rękawiczkachniejszych

kupionych w firmie

J. KŁODELKI Furatel. 3-28
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FINAŁ ZAWODÓW PIŁ KI NOŻNEJ W WEMBLEY

   
  

Dziewięćdziesiąt procent tej su-|

prawne muszą być oznaczane nazew
|nątrz przez taką firmę. 2
| - Imni zaś kupcy, t. zn, nierejestro-
|wi, obowiązani 'są' oznaczać swe
|przedsiębiorstwo z$odnie z postano-
,wieniami prawa przemysłowego (art.
|33), przez. umieszczenie w zewnętrz-
nym oznaczeniu tegoż swego imienia
nazwiska, oraz rodzaju prowadzone-
go przemysłu, przy czym dane te mu
jszą się zgadzać, zgodnie z postano-
wieniem ust, 3 wskazanego artykułu
z danymi, podanymi w zgłoszeniu
przemysłu lub w podaniu o konce-

sję. :
Wylkroczenie przeciw art. 33 prawa
przemysłowego kupców  rejestro-

stracji firmy w sądzie rejestrowym,
polegają przeważnie na
przedsiębiorstwa bądź firmą,
zgodną co do treści wpisem do re-
jestnu handlowego, bądź innym oz-
naczeniem, nie będącym firmą w ro-
zumieniu ustawy.
Wykroczenia zaś innych kupców,

t zw. nierejestrowych, dotyczą naj-
częściej umiesztzania, jako  ozna-
czenia przedsiębiorstwa, nazwy ano
nimowej (np. „„Renoma', „Progres',

 

Z KOGUTKIEM
wsuwo ból, pieczenie, nobrzmienie nóg, zmiękcza
odciski, które po tej kąpieli dają się. usunąć, nawet
paznokciem. Przepis vżycia no opakowaniw.

Po długich wysiłkach i trudach
dzieło przywrócenia Bazylice Wi-
leńskiej dawinej świetności zbliża się
do pomyślnego końca. Droga sercu
każdego Polaka Slkarbnica pamią-
tek, miejsce spoczyniku Patrona św.
Kazimierza i prochów królewskich,
żywy świadelk pełnej chwały prze-
szłości Ojjczyzny — Świątynia na-
sza już otworzy.a swie podwoje. Jed-
nakże dla ukończenia prac potrzeb- Królowa angielska wręcza zwycięzcom puhar, ne są dalsze środki pieniężne, Ce-

Groźba strajku tramwajów
w Londynie

kolej podziemną i miejską, na któ-
rych Iczieją się już obecnie z powo-
du tłoku sceny nie do opisania,
Londyn stanąłby w obliczu niezwylk
łych trudności. Kierownicy związku

LONDYN 5.5. Sytuacja w straj-
ku autobusowym uległa pewnej
komplikacji wobec silnych  tenden-
cji strajkowych wśród tramwajarzy.
Związek pracowników  transporto-
wyjch usiłuje zażegnać strajk tram-|pracowników transportowych są
wajarzy a przewodniczący Bevin|najlepszej myśli i mają nadzieję, że
wypowiedział się zdecydowanie| strajk autobusów zostanie wygrany,

przed upływem tygodnia, wobec
czego nie chcieliby przeciągać stru-
ny, jednak wiśród tramwajarzy panu-
je silne wrzenie strajkowe.

przeciwko temu strajkowi, dodając,
że jeżeli tramiwajarze mimo zaleceń
związku zastrajkują, to strajk ten
nie będzie oficjalnie uznany przez
związek, Dziś przed południem od-
będzie się zebranie rajd zawodowych | SLRRAZOWAdA WAR ASIT
tramwajarzy, na którym zapadnie|
decyzja, (czy usłuchać wezwania| в
władz związku, czy też rozpocząć Uczony węgierski

w Polsce
WARSZAWA 55. Znany histo-

ryk prawa dziekan wydz. prawnego

strajk na własną rękę, choćby: jako
nieoficjalny. Strajk  tramwajarzy
znacznie utrudniłby sprawę  komu-
nikacji w Londynie, kóra już obec- :
nie jest bardzo trudna. Autobusyi uniwersytetu 'w  Budapeszcie proi.

tramwaje transportują 87 procent Franciszek Eakhardt wygłosił w

pasażerów Londynu, W tramwajach pałacu Staszica dwawykłady: „Po-

pracuje 12.000 ludzi. Gdyby potrze- czątlki ustroju Poiski i Węgier" oraz

by komunikacyjne Londynu zaspa- | „Ūstrėj stanowy i konstytucja no-
kajane być miały wyłącznie przez |wożytnych Wiegier“.

Strajk w Hollywood
HOLLYWOOD. 5.5. Wczoraj do-

szło tu do ostrych starć między
strajkującymi pracownikami  prze-| strajkami.

 
wych, aby mieć przeciwko nim do-
|wód, iż byli lub usiłowali być łami-

Jeden ze znanych akto-

mysłu filmowego. 30 strajkujących |rów filmowych był przy podobnej
wtargnęło do biura pośrednictwa|okazji pobity, gdyż nie chciał się

pracy i zdemolowało lokal a znajdu- |dać stotograłować. Policja kilika-

jących się tam pracowników chcą-| krotnie interwenjowała.
cych się zaangażować Ho pracy po-
biło. 5-ciu odwieziono do szpitala w
stanie bardzo ciężkim a kilkanaście |:
osób opatrzyło pogotowie na miej-
scu. Ruch strajkowy przybiera na
ostrości. Liczba posterunków straj- |
kowych przed biurami i atelier fil- :
mowymi została podwyższona do 5
tysięcy osób. Strajkujący, fotografu
ją wszystkich, którzy przechodzą
przez linię posterunków  strajko-

Groźny pożar w Poznaniu
POZNAŃ. 5.5. Dziś w nocy na Mieszkańcy w pośpiechu opuścili

4-tym piętrze gmachu przy Al. Mar- zajmowane lokale, unosząc ze sobą

cinkowskiego 13 wybuchł wielki po- zaledwie co cenniejsze przedmioty.

żar. W. gmachu tym mieści się Ho- | Ofiar w ludziach nie było. Pożar o-

 

  

    

  

  

wych, obowiązanych w myśl posta-|

nie do niemalowanych kobiet datuje | OWień kodeksu hadlowego do reje-

oznaczaniu
mie- |

tel Francuski, popularna kawiarnia

George, Bank Francusko - Polski

oraz Tow. ubezpieczeń Piast. Ogień

powstał z przyczyn dotychczas nie-

ustalonych i rozszerzał się z dużą

szybikością. O północy cały dach
gmachu stał w płomieniach a nieba-

wem trzecie i czwarte piętro było w

ogniu. Na miejsce pożaru przybyły

wszystkie oddziały straży ogniowej.

WARSZAWA 5.5. W. dzisiejszym

losowaniu 3 proc. premiowejpożycz

;ki inwestycyjnej 1-szej emisji głów-
 
|niejsze premie padły na następujące

numery obligacji (pierwsza liczba

oznacza numer serii, druga — obli-

l gacjii):
500.000 zł. — 11672=23.

125.000 zł. —_17681 =47.

Po 50.006 zł. 12422=42,

4 socjalistów i 1
Prawdziwy przebieg
W sprawoźdaniach z obchodu

1-60 maja wCzęstochowie niedziel-

na prasa podała nieścisłą wiadomość

o przebiegu zajścia, jakie miało miej

sce przed lokalem Stronnictwa Na-
rodowego między bojówiką socjali-

styczną a członkami Str. Narod.

Według uzyskanych przez nas

wiadomości z Częstochowy. nikt nie

został zabity, ani też lokal Stron.
Nar. nie był zdemolowany.

Zajście miało mniej więcej prze-
bieg taki, jak podaje „Iskra” w swym
komunikacie, wydrukowanym m. in.
w „Gazecie Polskiej”.
W Częstochowie w czasie pocho

du P.P.S. yoszło przed lokalem Ste.

Narodowego do starcia między człon

kami tego stronnictwa a milicją P. 
 

kwesta na rzecz Bazyliki
lem ich zdobycia Zarząd Koła Pań
przy Komitecie Ratowania Bazyliki
Wileńskiej urządza w dniu 9 maja

|r. b, wielką zbiórkę uliczną i w lo-
|kalach zamkniętych i ufając nigdy
niezawodzącej ofiarności społeczeń-
stwa na cel powyższy zwraca się do
wszystkich, komu sprawa podźwiś-
nięcia Bazyłliki jest droga, z prośbą,;
aby i tym razem z gorącym sercem i
chętną dłonią pośpieszyli na pomoc
dobrej sprawie,

panowano dopiero nad ranem. Na
miejsce wypadku przybyły władze
bezpieczeństwa ze starostą, grodz-
|kim p. Poldhorodeūskim na czele.
|Policja otoczyła kordonem miejsce
|pożaru przed napływającymi tłuma-
|mi publiczności. Straty są bardzo
duże. Dochodzenie mające ustalić
przyczyny ognia jest w toku, 

{

Losowanie pożyczki inwestycyjnej
| 17380=41.

Po 25.000 zi; — 2818=9, 16770
=41,

Po 10.000 zł. — 476—46, 1850=9,
|3571=16, 4734=45, 5553=30, 6064
=40, 6803=16, 8327=14, 8959=2,
9066=4, 13584=3, 14987=19, 21521
—40, 21912=40.

Podany wylkaz premii
| wykazem olicjalnym.

narododiec ол
zajść w Częstochowie
|P.S, W! wyniku bójki poturbowanych
zostało kilkanaście osób, z których
6 ciężko pobitych odwieziono do
szpitala. Wśród pobitych znajduje
się 4-ch członków P.P.S. i jeden czło
nek Str. Narodowego.

Przypominamy, iż w ub. roku po-
chód socjalistyczny został rozbity w
Częstochowie przez narodowe spo-
łeczeństwo. Odebrano wówczas kil-
ka czerwonych sztanidarów.

'lakże i w Krzepicach pow, czę-
stochowskiego demonstrowano prze
ciwiko socjalistom. „Iskra“ donosi:

Na rynku w Krzepicach, woj. kie
leckiego, 'w czasie zgromadzenia
P.P.S. grupa członków Str. Narodo-
wego poczęła gwizdać, przy czym
doszło do bójki, w czasie której dwie
osoby zostały poturbowane. Policja
zajście zlikwidowała. :

nie jest

 

KaZderzenie pociągu
„4 £ parowozem

Dnia 4 maja o godz. 0.48 na sta-
cji ikolei wąskotorowej Słobódka
(linia Dukszty — Druja) nastąpiło
zderzenie za wcześnie przybyłego
pociągu mr. 3.452 z parowozem po-
ciągu mr. 3.451, który to parowóz
nabierał wodę. Wskutek zderzenia
jiedcn parowóz został uszkodzony i
jeden wagon wykolejony. W:ypad-
ków z ludźmi nie było, ‚ 
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DWIE
MOBILIZACJE
W Polsce, podobnie jak i w innych

krajach, odbywa się wytężona mobi-

lizacja sił dwu obozów, dwu wyklu-

ezających się wzajemnie ideologii,
dwu programów: nacjonalizmu i mar-

ksizmu.
Ta mobilizacja energii politycznej

społeczeństwa jest w dzisiejszych

czasach zjawiskiem bardzo istotnym,

powodującym głębokie przeobraže-

nia w całokształcie stosunków świa-

ta powojennego. Zawdzięczamy jej
takie zjawiska, jak powstanie państw

narodowych tam, gdzie mobilizacja

nacjonalizmu dokonała się w pełni i

takie fakty, jak hiszpańska wojna do-

mowa, lub ustrój sowiecki w Rosji,

tam, gdzie marksizm zdołał skupić
pod swoimi sztandarami, chociażby

chwilowo, szerokie koła społeczeń-
siwa miejscowego.

W Polsce mobilizacja marksizmu

odbywa się w szybkim tempie. Sprzy-

jaią temu liczebność naszego żydo-

stwa oraz rozległość wpływów, jaki-

mi ono rozporządza w lewicowym

odłamie naszego społeczeństwa. N»-

wa taktyka komunistyczna, polega-

jąęca na pozornym popieraniu haseł
demokratycznych i przenikaniu do

wszelkich klasowych organizacyj, u-

łatwia zadania mobilizacyjne, zacie-

mnia bowiem sytuację i umożliwia
szerszy zasięg hasłom „irontu demo-
kratycznego”.

Front ten, którego jądrem i kie-

rowniczym ośrodkiem jest żydo - ko-

muna, usiłuje skupić dokoła siebie

te wszystkie żywioły, które niechę:-

ne są zasadzie ładu narodowego w

życiu naszego państwa i uważają za
swój cel główny — walkę z polskim

ruchem narodowym.

Na tle tych usiłowań tegoroczne

obchody pierwszomajowe nabierają
pełniejszego wyrazu. Były one nie

tylko przeglądem kadry marksistow-

skiej, ale i szeroką propagandą haszł

frontu ludowego, nawiązaniem do

czerwonej Hiszpanii, do polityki Blu-

ma, do światowego spisku żydo-ko-

u:uny, gotowego podpalić Europę

byle w tym pożarze pokonać niena-
wistny sobie „faszyzm”.
Rewia sił marksistowskich w kra-

ju nie wykazała, szczególnie w raia-

stach prowincjonalnych, poważniej-

szego wzrostu organizacji socja!'-

Slycznej. Ponadto, niemal wszędzie

manifestacje socjalistyczne spotkały

się ze zdecydowanym sprzeciwem

kół narodowych, dzięki czemu do-
chodziło do ostrych i krwawych
siarė, ; ‚

Natomiast w Warszawie tegorocz-

ny pochód pierwszomajowy wypadł
lepiej, niż w roku ubiegłym. Szcze-

gólnie łatwo było zauważyć zwięk-

szenie się bojówek socjalistycznych,

które pojawiły się na licznych samo-
chodach ciężarowych, umundurowa-

ne, uzbrojone i raz po raz prowoku-

jące przechodniów swoją zaczepną

postawą.

W dużym stopniu należy to przypi-
seć stanowisku komunistów.

W pierwszomajowej instrukcji ko-
munistycznej polecono członkom par-
tii uaktywnić jak najwięcej organiza-

'©yj zawodowych, pociągnąć je do po-
chodów i udzielić tym pochodom jak
najlepszej ochrony. ‚
W ten sposób dotychczasowe siły

bojowe P.P.S. zostały wzmocnione
siłami bojowymi komunistów, co w

wyniku dało widoczny wzrost liczby

i sprawności milicji czerwonej.

Mobilizacja marksizmu w Polsce

musi jeszcze bardziej przyśpieszyć

mobilizację nacjonalizmu. Jasnym

jest, że jedyną skuteczną obroną
przeciwko czerwonej fali rozkładu i

zamętu może być tylko ruch narodo-
wy. Zmierzając do zasadniczej prze-
budowy stosunków w kraju, do zało-

żenia polskiego państwa narodowe-
go, ruch ten jest najlepszą, najpełniej-

szą formą dla nowych twórczych sił,

wvzwalających się na korzyść zmie-

nionych okofezmości politycznych w
społeczeństwie. iz
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Fałsz na usługach polityki
Zwracaliśmy już kilkakrotnie uwa-

$ę na rozpowszechnianie za pośred- |
nictwem prasy tałszywych wiadomo-
ści na użytek polityczny. Celują w u-
żywariu tego środka kierownicy po-
lityki komunistycznej i żydowskiej.
Możnaby już napisać całą rozprawę
historyczną o lakich fałszywych wia-
domościach, które w ciągu ubie-
głych k:!ku m esięcy obiegły dzienni-
ki całego świa:a. Zaczęło się desan-
tem niem eckin: w Marokku (ktėre-
go nigdy nie bylo), zakończyło zaś
zniszczeniem miasta Guernica przez
samoloty wcjsk narodowych (okazuje
się, że miasto te zostało zburzone i
spalone przez ustępujących komuni-
ste.w]
Większość tych tełszywych wiado-

mości dotyczy Hiszpanii. Inaczej być
nie może. wszak na terytorium hisz-

 

pańskim loczy się decydująca walka |
między ruchem narodowym a obo-
zem czerwon*m...

Nie wątpiliśmy, że wiadomości o
przebiegu wypadków hiszpańskich
są przeważnie fałszywe. Nabieramy
obecnie co do tego pewności, czyta-
jąc artykuł, p. Jędrzeja Giertycha, za
mieszczony po powrocie z Hisz-
panii w _ „Kurierze Poznań-
skim”, Stwierdza on z całą stanow-
czością trzy rzeczy: 1) cały ciężar
walki po stronie narodowej spoczy*
wa na barkach Hiszpanów; 2) ta
część Hiszpanii, która jest we wła-
dzy narodowców, jest spokojna i nie
zniszczona. Jeśli są w ogóle znisz-
czenia, to sprawcami ich są rewolu-
cjoniści; 3) siły walczące z ruchem
narodowym, są to przede wszystkim
siły komunistyczne.

I nie może być inaczej! Ruch nare-
dowy, na którego czele stoi gen.
Franco, jest spontanicznym, z głębi
życia narodowego płynącym ruchem.
Chodzi wszak o obronę duszy narodu
i jego najżywotniejszych interesów.
Ze zwycięstwem gen. Franco łączą
się oczywiście różne interesy róż-
nych państw i narodów, lecz są to
rzeczy drugorzędne. Na pierwszym
miejscu stoi sprawa przyszłości Hisz-
panii i o nią toczy się walka, która
będzie z pewnością uwieńczona zwy-
cięstwem. °
„Jest rzeczą pożyteczną zdawać so-

bie sprawę z tego użytkowania fał-
szywych wiadomości w związku ze
sprawami hiszpańskimi, bo metoda
ta jest stosowana na całym terenie
polityki światowej z coraz większą
śmiałością i bezczelnością.
Ponieważ metodzie tej służy ol-

brzymi aparat techniczny, więc tru-
dno się jej skutecznie przeciwsta-
wić. Jedynym sposobem uchronienia
się od padania ofiarą fałszywych wie-
ści, jest dokładne orientowanie się w
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rozwój wydarzeń politycznych i pa-
mięlanie o tym, że polityki nie moż-
na improwizować, że musi ona być w
zgodzie z danymi geograficznymii hi-
storycznymi. Nie często też zdarzają
się sensacje i sensacyjne zwroty w
polityce, Jeśli więc dzienniki przyno-
szą codzień jakieś nadzwyczajne wia-
domości, to można być przekonanym

rem fantazji.

LONDYN, 4, — Wynik wyborów w
Japonii uważany jest w Londynie jako
mało zmieniający dotychczasowy układ

sił politycznych.
Rozwój wydarzeń dyplomatycznych w

Japonii jest, zdaniem „Times'a”, ciekaw-
szy od rozwoju wydarzeń wyborczych.
Nawiązując do ujawnienia faktu rozpo-
czętych w Londynie rokowań, celem skon
solidowania stosunków anglo - japoń-

skich, „Times” twierdzi, że rokowania

te doszły do takiego punktu, w którym

Foreign Office oczekuje konkretnych pro

pozycyj ze strony rządu japońskiego.

Dziennik bardzo życzliwie ocenia sam

fakt nawiązania tych rokowań i uważa

BUDAPESZT —4,5— W czasie obia-

du galowego wydanego wczoraj wieczo-

rem przez regenta Węgier na cześć pre

zydenta republiki austriackiej Miklasa,

regent Horthy wygłosił przemówienie, w

którym złożył w imieniu narodu węgier-

skiego serdeczne życzenia prezydentowi

Miklasowi jako przedstawicielowi sąsied

niej Austrii, bliskiej dla Węgier nie tylko

przez bezpośrednie stykanie się granic,

lecz również z powodu wspólnej w ciągu
wieków historij i wzajemnych stosunków

kulturalnych i gospodarczych.
Węgrzy i Austriacy walczyli w czasie

wielkiej wojny ramię przy ramieniu, ja
ko wierni towarzysze, doznając ciężkich

doświadczeń i znałdując w końcu te sa-

me drogi podźwiśnięcia się.
do doświadczeń przeszłości, powiedział

dalej regent Horthy — aby znaleźć w
nich siły dla rozwiązania problemów ak-
tualnvch ; ponrowadzenia naszych naro-
dów ku bardziei szczęśliwej i bardziej

pokoiowej przyszłości.
 
 

Zgon prof. Wacława Tokarza
W dn. 3 maja zmarł w Warszawie

po dłuższej chorobie ś. p. prof. Wa-
cław Tokarz, wybitny historyk, pro-

fesor Uniwersytetu J. P., członek
Polskiej Akademii Umiejętności i wie
lu towarzystw naukowych.
Zgon ten tak przedwczesny znako-

mitego uczonego uboży naukę polską
o najwybitniejszego znawcę naszych
dziejów politycznych i wojskowych
XIX w. Epoka powstania listopado -
wego oraz historia przełomu XVIII i
XIX w. znalazły w ś.p. prof.Tokarzu
badacza najsumienniejszego, pełnego
inwencji, obdarzonego wybitną intui-
cją, dzięki której mógł rozplątać
niejeden z zagadkowych węzłów na -
szych dziejów porozbiorowych i rzu-
cić nowe światło na tragiczną dobę
powstań.
Nie tylko jednak nauka polska — о-

krywa się żałobą, zgon ś. p. prof. To-
karza boleśnie dotyka młodzież pol-
ską, której zmarły był wielkim i ser-
decznym przyjacielem i najlepszym
wychowawcą.

Zorganizował w swym seminarium
przy Uniwersytecie Warszawskim je
den z najświetniejszych warsztatów
naukowych w Polsce. W swoich wy-
kładach dawał wszystko, co miał w
sobie najlepszego, uczył młodzież na-
prawdę kochać i czcić historię swego
narodu.
Każdy, kto z Nim się zetknął, ule-

$gał niezwykłemu i subtelnemu czaro-
wi tego świetneśo umysłu. Posiadał
też zarówno w świecie naukowym,

jak i wśród młodzieży olbrzymi a za-
służony i niezawodny autorytet, któ-
rego używał zawsze skutecznie, choć
z wielkim umiarem.

x

Ś. p. prof. Wacław Tokarz urodził
się w r. 1873 w Częstochowie, ukoń-
czył Uniwersytet Jag.elloński z tytu-
łem doktora filozofii. W r. 1902 obej-
muje asystenturę przy katedrze hi-
storii na tymże uniwersytecie, Od r.
1905 jest docentem, a następnie pro-
fesorem historii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. W r. 1909 powołany zosta-
je na stanowisko szefa Wojskoweżo
Instytutu Naukowo - Wydawniczego.
Na stanowisku tym pozostaje do r.
1927. W r. 1928 obejmuje katedrę
historii Polski nowożytnej na Uni-
wersytecie J. P. W r. 1926 wybrany
zostaje członkiem korespondentem, a
następnie członkiem czynnym Pol -
skiej Akademii Umiejętności.

Ś. p. prof. Tokarz był pułkowni-
kiem w st. sp.
Pozostawił bogatą spuściznę nau-

kową. Ośłosił m. in.: „Ostatnie lata
Hugona Kołłątaja” (1905), „Galicia w
początkach ery józefińskiej” (1908),
„Kraków w początkach powstania
stycznioweśo i wyprawa na Mie-
chów' (1914), „Armia Królestwa Pol-
skiego” (1917), „Marsz Madalińskie-
fo" (1925), „Milczkowie sejmowi”
(1927),  „Deputacja  indagacyjna”
(1928), „Woina polsko - rosyjska
1830 i 1831" (1900) i inne.

Wyrasta on z najistotniejszych dą-
żeń i interesów narodu polskiego,

który po odbudowaniu swego pań-

stwa, dążyć musi do wzmocnienia je-

go podstaw i do zdobycia silnego sta-

nowiska w świecie. Szybkość i spra*

wność mobilizacji nacjonalizmu pol-
skiego zapewni narodowi i państwu

chroni je od politycznego upadku,
któryby musiał nastąpić nieuchron-

nie, gdyby marksizm zwyciężył.
Dwie mobilizacje, które odbywają

się obecnie w kraju, są przeto zjawi-

skami pierwszorzędnego znaczenia i

opinia publiczna nie tylko to znacze-
nie musi w eałości doceniać, ale i u-

  

z góry, że są one przeważnie wytwo- |

siłach określających |
| źródłem tych fałszywych wiadomo-
ści była bujna wyobraźnia, lub też
chęć zajęcia i zabawienia czytelnika

o określone cele polityczne, o 1ro-

{ ‚ 1
| Gorzej jest, że chodzi tu najczęściej

  

bienie opinii zgodnie z jakimiś inte-
resami i skłonienie jej tą drogą do
nacisku na kierowników polityki
państwowej w określonym kierunku.

 

Anglia stawia warunki
Doniosłe przemiany na Dalekim Wschodzie

je za dowód, że Japonia gotowa jest za-
jąć w stosunku do Chin stanowisko bar-
dziej umiarkowane, co jest warunkiem, o
ile Japonia pragnie przyjaźni brytyjskiej.
Wielka Brytania — pisze „Times“ — go-
towa jest uznač specjalną pozycję Japo-
nii w stosunku do Chin „ale nie može zgo
dzić się ze stosowanymi w ciągu ostat-

nich 6 lat metodami.
Z chwilą, gdy czyny japońskie dowio-

dą, że intencje Japonii wobec Chin są
czyste, to nie będzie jej zbywało na sym-
patii i poparciu ze strony Wielkiej Bry-
tanii, a Ameryka również nie będzie się
ociągała ze współpracą na Pacyfiku —
kofczy „Times“.

 

Przyleźń Austrii z Wegrzmi
Prezydent Miklas w Budapeszcie

cej do pokojowego rozwoju, ukiady Au-
W polityce obu narodów, zmierzają-

Sięęnijmy |

strii i Węgier z Włochami stanowią waż
ne fundamenty. Układy te, które znalaz-
ły swój wyraz w pwotokółach rzymskich,
dały już pożyteczne owocei stały się naj
ważniejszym elementem  konstruktyw-
nym w basenie naddunajskim. Jako o-
znakę lepszej przyszłości, regent Horthy
wymienił też przyjazne stosunki z Rze-
szą niemiecką, a w końcu wyraził gorą-
ce życzenie, by przyjaźń między Austrią
i Węgrami, która wytrzymała tyle prób,
stała się kamieniem węgielnym szczęśli-
wego i pokojowego rozwoju obunaro -
dów. :
W odpowiedzi prezydent Miklas gorą-

co podziękował za wyrażone życzenia
jak ij za serdeczne przyjęcie zśotowane
mu na Węgrzech. Nie jest przypadkiem
— oświadczył prezydent Miklas — że
moja pierwsza podróż oficjalna zagrani-
cą miała za cel odwiedzenie Węgier, do
kąd przybyłem nie tylko bv rewizytować
regenta, ale również dla zamanifestowa-
nia szczerych i serdecznych uczuć naro-
du austriackiego dla narodu węgierskie-
go, ściśle związaneśo z Austrią przez
wieki wspólnej historii i wspólność inte-
resów.

Przypominając wspólne walki w cza-
sie wielkiej wojny, prezydent Miklas za-
uważył, że nawet przytłaczajace nieno-

wodzenia i niezasłużone poniżenia, jakie
spadły na oba narody przez niezrozumie
nie historii i warunków życia narodów
naddunajskich, Austria i Węśry, pozosta
jąc wierne szlachetnej tradycji i pouczo
ne doświadczeniami przeszłości potrafi-
ły odnaleźć siły dla rozwiązania wiel-
kich problemów aktualnych. Wiemy, że
w naszej polityce pokojowej i w wysił-
kach zachowania wolności i prawa stano
wienia g sobie samych, możemy liczyć
na cenną współpracę z Włochami, z któ-
rymi łączą nas umowy przyjaźni i pro -
tokóły rzymskie, jak również i na wza-
jemne serdeczne stosunki naszych państw
z Rzeszą niemiecką. Wierzymy, że ukła
dy te zapewniają nam nie tylko spokój
i bezpieczeństwo, ale stanowią zarazem
ważne podstawy dalszego rozwoju poko
jowego obu państw, jak i całości basenu
naddunajskiego.

W zakończeniu prezydent Miklas wy-
raził życzenie, aby w interesie prawdzi-
wego i powszechnego pokoju przyjaźń
Austrii i Węgier doznała jeszcze większe
go zacieśnienia.

WIEDEŃ —4.5— „Echo” w korespon
dencji z Budapesztu stwierdza, że przy-
jęcie głowy państwa austriackiego prze -
szło wszelkie oczekiwania. Można śmia-
ło powiedzieć — pisze dziennik — że
przedwojenne austriacko - węgierskie ha
sło: „Viribus unitis** postada właśnie dziś
swe bardzo aktualne znaczenie.

Spadek bezrobocia
w. Anglii

LONDYN (PAT). Liczba bezrobot-
nych w Anglii w dn. 19 kwietnia wynosi-
ła 1.454.443 osób, czyli e 146,758 mniej, 
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PRZEGLĄD PRASY
Byłoby jeszcze pół biedy, gdyL, ,

SPRZECZNOŚCI SOCJALIZMU

„Czas” zajmuje się sprzecznościa-
mi w łonie polskiego socjalizmu. O-
to jedna z tych sprzeczsości, dotyczą-
ca stosunku do Niemiec:

„Niemcy  Weimarskie, rządzone
przez socjalistów, ustosunkowywaly
się do państwa polskiego niezmiernie
wrogo. Ale to nie przeszkadzało na-
szym socjalistom w owym czasie g/o-
sić politykę wybitn'e germanofilsk1,
często antyfrancuską.
Następuje przewrót  hitlerowsk:
iemcy zmieniają swój stosunek do

Polski. Dochodzi do deklaracji niea-
ji się więc, że kto jakgoli, Zdawałob: ›

to, ale wlašnie P.P.S., powinna trium-
zbliżenie zfować, boć ona zalecała х

Niemcami. Jednak międzynarodówka
nakazuje zwalczać hitlerowskie Niem-
cy, a P.P.S. idąc za jej rozkazem, roz-
poczyna systematyczny atak na polity-
kę porozumienia w stosunku do zacho-
dniego sąsiada. Interesy Polski stanę-
ły w sprzeczności z interesami między-
narodowego socjalizmu, i socjaliści
BAZ wbrew swym tylokrotnym de-
laracjom, stanęli po stronie między-

narodówki”. : ŻA
Takich sprzeczności jest więcej.

Za najważniejszą uważamy  niekon-
sekwencję w stosunku do komuniz-
mu. W uchwałach manifestacyjnych
PPS. oświadcza się przeciw komuniz-
mowi, ale w praktyce prasa socjali-
styczna atakuje gwałtownie całą
kampanię antykomunistyczną, a w

wyborach — jak w Łodzi — socjaliści
przyjmują pomoc komunistów.

P. ZEGADŁOWICZ
WALCZY O ŻYDÓW,

P. Emil Zegadłowicz popisał się po
raz drugi (cylowaliśmy już jego wy-
wiad w „Naszym Przeglądzie") swym
prowokacyjnym filosemityzmem.Tym
razem na łamach „Wiad. Literac-
kich”, Zacytujemy kilka złotych my-

śliiego obecnego wyznania wiary:
„Kala antysemityzmu, a więc fala

bezmyślnej nienawiści plemiennej,
więc falahożerszaiai wybuchnęła
nad Europą, jak złowrogi szrapnel”.
Tak się zaczyna olbrzymi wywód

autora „Zmór* o zasługach žydo-

stwa dla kuliury. Wspomina w nim p.

Zegadłowicz mimochodem, że „nie

jest Żydem”, a jego „niepolskie po-
chodzenie ogranicza się do domieszki
krwi czeskiej i ruskiej”, i dodaje da-
lej, iż przeszedłszy przez kulturę se-
micką, odrzucił z niej

„wszystko, co.. stało (mu) się obce,
lub — jak w chrześcijaństwie przez

wyznania — nadbudowane i organiza-
ciami zdezorganizowane“.
Wynika z tego, że odrzucił kato-

licvzm.
Do  „dokonań”* Żydów zalicza

p. Zegadłowicz m. in. chrześcijań-
stwo, które

„mimo odstępstw od założeń Mistrza
z Nazaretu... jest najwspanialszym da-
rem proletariatu żydowskiego, złożo-
nym ludzkości”.
Brzmi to tak jak nakazuje wierzyć

katechizm komunistyczny. Tylko, że

u siebie w Rosji, komunizm tępi za-
ciekle ten wytwór „proletariatu ży-
dowskiego”.

Dalsze dary Żydów dla cywiliza-
cji, to socjalizm, teoria Einsteina i

freudyzm. Stwierdziwszy to, wyro-
kuje p. Zegadłowicz, że

„aryjskość stworzyła wspaniałą cy-
wilizację swoistą oraz znakomite, rów-
nież swoiste sposoby unicestwienia jej,
semityzm zaś tworzy kulturę w jej
najgłębszych warstwach oraz rygory
etyczne, gwarantujące jej trwałość.

Należałoby oczekiwać, że p. Ze-

gadłowicz w jakiś zewnętrzny spo-

sób da wyraz swej przynależności do
tej kultury z rygorami etycznymi.
Nie spodziewajmy się tego. Autor

„Zmór” uważa to za niepotrzebne,
$dyż wkrótce już po upadku faszyz-
mu nastąpi

„przeniknięcie obu pierwiastków [a-
ryjskiego i semickiego) tak absolut-
ne, że nie tylko nie bedzie mowy o
Żydach i Aryjczykach,lecz pamięć tych
sztucznych kontrowersyj zatrze się w
czasie .

To byłyby główne myśli pana Z.

Pozą tym ariykuł roi się od ana-
tem, rzucanych na anlysemilyzin.
Obowiązek, jaki p. Zegadłowicz

kreśli dla siebie „jest jasny:
„współbudowanie... wartości ideal-

nych, wykreślonych mózgiem żydów
na długie tysiąclecia”.
gdyż właśn'e
„Żydzi dźwigają brzemię geniuszu,

na jaki stać nasz glob”.
Oczywiście nie będziemy komen-

tować tych majaczeń myśli niezupeł-
nie już normalnej.
Tylko ta nienormalność mogła do-

prowadzić autora do czegoś, coby
należało nazwać zapowiedzią wyrze-
czenia się ojczyzny. Kończy się bo-
wiem jego artykuł o krzywdach Ży-
dów słowami:

„Nie ma ojczyzny, śdzie jest krzyw-
da ludzka". .
Jeśli słowa te nie byłyby wyrazem

naruszonej równowagi umysłowej, to
trzebaby je uznać za przejaw zupeł-
nie zjudeizowanego stosunku do idei
ojczyzny. Żydzi są patriotami z wy-
powiedzeniem, Polacy bez wypow'e-
dzenia, Podohoie wszyscy niezjudei<

2283
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Wam Że
W idniu 2-$o maja odbyło się w

Warszawie w sali Tow. Wioślarskie-
$o walne zebranie delegatek Narodo
wej Organizacji Kobiet. Na zjazd
przybyły delegatki z całej Polski.

alne zebranie zostało poprze-
dzone dwudniowymi obradami Rady
Naczelnej,

Po Mszy św. odprawionej przez
kis. nelkt. Ed. Detkensa w kościele
św. Anny, zebranie zagaiła przewod-
nicząca wydz. wyk. p. J. Szebeko.
Obracy N.O.K, zaszczycił swąobec |
nością J. Em. Ks. bisk. Antoni Szlą-
gowski i prezes Str. Narodowego J.
Bartoszewicz.

Ze złożonego sprawozdania wy-
nika, że praca N.O.K. silnie się oży-
wiła oraz że powstało w całym kra-
ju wiele nowych placówek.

Prof. U. P. Bogdan Winiarski wyr!
głosił referat: „Najważniejsze prze-
jawy w polityce wszechświatowej”,
a p. red. Stefan Sacha mówił o „Po-
lityce wewnętrznej w Polsce", Nad-
to został wygłoszony referat p. t. „I-
deologia narodowa dawniej i dziś”.

Dyskusja po referatach była nie-
zwykle ożywiona a brały w niej u-
2 delegatiki z wszystkich środo-
wisk,

WNIOSKI
Następnie zostały odczytane wnio

ski zjaziiu N.O.K., które zebrane u-
chwaliły jednomyślnie. Najważniejszy
z mich, dotyczący ikwestji žydow-
skiej przytaczamy w całości:

„Zważywszy, że ludność żydow-
ska od wieków w Polsce zamieszka-
ła przez Odrodzone Państwo Pol-
skie obywatelskiemi prawami obda-

an Harodowej Organzacji Kobe
Żydzi w Polsce — to cudzoziemcy. Trzeba odebrać Im prawa

polityczne i samorządowe

WALKA Z BEZBOŻNICTWEM
I KOMUNIZMEM

Dalsze wnioski dotyczyły rozluz-
nienia więzów życia rodzinnego, bez
bożnictwa, wychowania dzieci, ko-
munizm, encykliki „Rerum Nova-
rum“ i „40-0 Anno“, polecając je,
jak i listy pasterskie Prymasa Hlon-
da, gruntownemu przestiudowaniu
i wcieleniu w życie.

Zjazd ldelegatek wezwał wszyst-
kie swoje oddziały do popierania
warsztatów polsko - katolickich, za-
ikładania placówek handlowych, hur
towni, wyszukiwania rynku zbytu,
uruchamiania kursów akwizytor-
skich i t.p. oraz organizowania sprze
daiży przedmiotów kultu religijnego,
o sprawdzonym źródle pochodzenia,
szczególnie na terenie Częstochowy
i Wilna.

APEL DO MŁODZIEŻY
AKADEMICKIEJ

Odczuwając głębogo rozbicie du-
dowe społeczeństwa polskiego NOK

KŁOPOTY SOWIECKICH BEZBOŹNIKÓW
Generalny sekretarz centralnego

komitetu Komsomołu  Kossarew o-
głosił ostatnio na łamach moskiew-
skiej „Prawdy” dłuższy artykuł p. t.
„Propaganda anteryligijna a zada-
nia miodziežy komunistyicznej“.
W artykule tym ubolewa Kossa-

rew, że nowa konstytucja sowiecka
wywołała nieoczekiwany skutek za
niechania przez. wielu bezbożników
walki antyreligijnej. Nowa konsty- rzoną,

1) pozostała obcym  niespokoj-|
nym z narodem polskim żywiołem, / propaganda

2) że w większości swej nietylko
obyczajów, ale nawet języka polskie
go należycie sobie nie przyswoiła,

3) że nie dobro kraju i państwa
Narodu Polskiego wyłącznie, ale
swoje materialne interesa miała zaw
sze na względzie,

4) że opierając się o pomoc wspó
wyznawców, rozsianych po świecie,
zagarnęła w swoje ręce handel i
część rzemiosł i zawodów wolnych
z krzywiią dla rdzennej polskiej lud-
nošie,

5) že rozpiera się zuchwale, sze-
rząc rozklad i znieprawienie,

6) že we wszystkich przeciw spo
istości państwa wymierzonych po-
czynaniach przodujące zajmuje sta-
nowisko, bo w.jej interesie nie leży
Polsika silna i zdolna do odporu wro
gow,

7) że w najtragiczniejszych przej-
ściach stawała po stronie tych, К.б-
rzy na zagładę Polski czyhali,

8) że mrzoniką się okazało uczy-
nienie z żydów wiernych i całkowi-
«ie Polsce oddanych synów, Polska
nie może uznać ich za prawowitych
i równouprawnionych obywateli.

Zjazd delegatek N.O.K. wyraża
opinię, że w końcowej fazie walki o
odżydzenie Polski, życzi winni być
pozbawieni zaszczytu służenia w ar-
mii oraz praw politycznych i samo-
rządowych, a dopóki ziemi naszej
nie opuszczą, winni być prawnie|
sprowadzeni do roli cudzociemców,|
jakimi się czują i za jakich się sami
uważają”.

  O poprawną poiską
wymowę |

We wtorek odbyło się miesięcz-
ne zebranie Tow. Przyjaciół Nauk
(w gmachu przy ul. Lelewela) przy
średniej irekwencji członków, pod
przewodniciwem _— prezesa  T-wa.
=. M Zdziechowskiego. Prof. Jan

trębsiki wygłosił reierat na temal
potrzeby opracowania zasad po-
praweej wymowy polskiej, która
zwiaszcza pod wpływeim nowyich za-
sa dpisowni dzis jest poważnie za-
chwiana. Opierając się na wzorach
niemieckich prol. Otrębski sądzi, że
zasady poprawnej wymowy winny
być ustalone przez grono mieszane,
w iktórem uczeni lingwiści nie po*
winni górować, lecz stanowić raczej

mniejszość lęcem n. p. aktorów,
literatów i historyków literatury.
Po dyslkusji, w której zabierali głoś
prof. prof. Massonius, Górski i Cy-
wiński, uchwalono ułożyć memoriał
w tej sprawie i w imieniu T. P. N.
przesłać go do Ministerjum W, R.
i O. P. z prośbą o zrealizowanie tej
inicjatywy. W dyskusji podnoszono,
że obecnie wychodzący Słownik Or-
toepiczny Szobera bynajmniej nie
zaspokaja potrzeby ustalenia zasad,
poprawnej polskiej wymowy.

nicki, zaopatrzony we wsz L01 ' о

trzebne instrumenty i;przyrządy, u- dniu wczorajszym, przed zajęciem|

tucja, — twierdzi Kossarew — u-
znaje kraktyki religine, nie о-
znacza to jednak, by miała ustać

antyreligijna. =Ducho-
wieństwo natomiast podjęło kampa-
nę, której nie wolno lekceważyć.

Dla przykładu Kossarew podaje
cały szereg interesujących faktów.
Na ziemiach |aawnej gubernii sa-
marsikiej otworzono z powrotem 325
świątyń i domów modlitwy, choć
były one oddawna „zlikwidowane”.
Wliadze miejscowe wprost są zasy”
pywane podaniami o zezwolenie na
otwieranie dalszych świątyń.

Kt.mliwa spowi
W nocy z dnia 26 na 27 września

1935 r. Oszmiana została poruszuna
niezwykie  żuchwałą. ikradzieżą z
wiiamaniem, jakiej dokonano w hur-
towni tytoniowej. Skradziono Ikilka
skrzyń wytrobów tytuniowych o łącz
nej wartości 1700 zł.

Ztd.zieje dostali się do hurtowni,
dokonywując podkopu pod budynek,
następaie przeborowali otwór w pod
iodze i pod osioną ciemności, gospo-
darzyli w skiepie.

Fomimo natychmiast wszczętego
energicznego „dochodzenia,  spraw-
ców kradzieży nie wykryto. Istniały
przypuszczenia, że łup został wywie
ziony samochodem «o Wilna. Samo
chód ten krytycznej nocy widział
jeden z mieszkanców Oszmiany, jak
stał ze zgaszonemi światłami koło
cmentarza prawosławnego, lecz nie
powziąt żadnych podejrzeń. Docho-
dzenie utknęto na martwym punkcie
śdyż ani ta,emniczego samochodu,
ani jego pasażerów nie zdoiano wy-
śledzić.

Z nieoczekiwaną pomocą policji
przybył jeden ze sprawców wiama-
nia, przebywający w więzieniu na
Łukiszkach, g.zie odsiaaywał Кате
za inne swoje wyczyny. Dn. 4 listo-
pada, a więc w niespełna półtora
miesiąca po włamaniu w Oszmianie,
do W-tu Siedczego wipłynął list, pi-
sany w więzieniu przez Aleksandra
Piotrowskiego, w którym tenże pro-
si o rozmowę,z funkcjonariuszem
policji śledczej. Przybyłemu do wię-
zienia urzędnikowi policyjnemu Pio-
trowski zwierzył się, "że włamania
do hurtowni tytoniowej w Oszmia-
nie dokonał on właśnie przy udziale
czterech innych zawodowych  wła-
mywaczy. Józeia Muśnickiego, Bro-
nisława i Bolesława Wołejszów oraż.
Stanisława Karczewskiego. Piotrow-
ski opowieldział
bieg przestępstwa.-

szczegółowo prze-

Jeden z szajki zaproponował o-
kradzenie (hurtowni. Piotrowski, ak >
„wybitny” fachowiec w tej dzi
nie, udał się do Oszmiany na „wiz;ę

lokalną", Po obejrzeniu terenu i za-
poznaniu się z miejscowemi waru1-
kami, zaakceptował pro,elkt i ułożył
plan jego realizacji.

 

"W dniu umówionym Józef Muś-
ystkie po-

|zwróciła się do całej polskiej mło-
dzieży akademickiej z apelem, aby
odrzucała wszystko, со 1а dzieli i
|zjednoczyła swe siły w budowie Wiel
kiej Polski, -

Sprawa polskości Kresów jest

wej Polski, dlatego zjazd uchwalił
zwiększyć propagandę wśród całego
społeczeństwa o warunkach gospo-
«arczych i kulturalnych na ziemiach
kresowych, oraz wzmóc organizowa
nie kursów zawodowych, warszta-
tów pracy, kolonii dla dzieci szkol-
nych i t. p.

Na zakończenie obrad wysłano
depeszę kondolencyjną do Kurii Bi-
slkupiej w Kielcach z powodu zgonu
zasłużońego patrioty, ś. p. ks. bisk.
Łosińskiego.

Wysłano także depeszę z wyraza
|mi uznania za wytrwałą pracę w du-
chu katolickim i narodowym do
T.N.S.W. '

 

— МАЦМУ ZJAZD
Przez nieldzielę i poniedzialek o-jak mėwi jedna z rezolucyj—w chwi

podstawą bytu politycznego narodo-|, ich przybyciu dowód uznania klla

bradował w Warszawie zjazd delega
tów Tow. Nauczycieli Szkół Śred-
nich i Wyższych z całej Polski.

Po Mszy! św. w kościele.św. Krzy
ża, gdzie podniosłe kazanie wygłosił
do delegatów ks. Józef Kulesza, za-
częły się obrady w sali Theologicum.
Prezes T.N.S.W. prof. Tatarkiewicz
w, mowie inauguracyjnej powitał p.
min. Świętosławskiego, kuratora Am
broziewicza i szereg wybitnych przed
stawicieli władz szkolnych, widząc

poważnej pracy Towarzystwa, którą
ono od szeregu lat prowadzi, zawsze
z myślą o narodzie i państwie, w ©-
parciu o niezniszczalne wartości kul
turalne chrześcijańskiej Polski, P
min. Świętosławski, życząc zjazdowi
najlepszych wyników, wskazał na
trudności, jakie nauczycielstwo bę-
dzie musiało pokonać, realizując no-
wyiprogram liceów, poprosił zarazem
o szazerą ikrytykę, gdyż tylko szcze-
re mówienie '' trudnościach, wska-
zywanie zarówino zalet, jak i wad,
stworzy zdrowe warunki realizowa-
nia. reformy szkolnej.

Fakt zjawienia się przedstawicieli
najwyższych władz szkolnych na do-
rocznym zjaździe T.N.S.W., co od
szeregu lat nie miało miejsca, umoc-
nił w delegatach Towarzystwa ze
stolicy i prowincji wiarę, że dobrze
służyli i służą polskiej szkole i mło- W. roku 1955 do władz miejsco-

wych zgłosiło się w podobnych spra
wach 6v delegacyj włościańskich, w
roku zaś ubiegiym liczba tych de-
legacyj wzrosła ico 336. į
W szczególności skarży się tow.

Kossarew ma działalność duchow-
nego Pospiełowa, który należy dziś
do najczynniejszych działaczy reli-
gijnych i którego kazań z ochotą
słuchają nawet bardzo licznie komu
niści Według danych oficjalnych
w jednej. tylko wsi w okolicach

| Swierdłowsika w lutym roku ubiegłe
go dokonano 18 chrztów  kościel-
nych, w marcu tegoż roku 12, w
kwietniu 17.

Pogrzeby przy zastosowaniu ry-
tuału cierkiewnego
zwylkłą. Podobne objawy można ob-

skwy. bę 51 małżeństw, zawartych w r.
1935, aż 37 było połączonych z cere-
mojałami religijnemi. (KAP).

ecź włamywacza
dał się do Oszmiany autobusem, zaś
Piotrowski wraz z obu Wołejszami i
Karazewskim pojechali taksówką,
stanowiącą własność, Karczewskie-
go, szofera z zawodu.
W Oszmianie cała paczka spot-

kała się, taksówikę pozostawili koło
smentarza prawosławnego, a sami
udali się [io hurtowni. Zabrane siam
tąd towary załadowali do taksówki
i wrócili do Wilna,* gdzie zdobycz
sprzedali paserqąwi „Jaśkowi* przy
ul. Szkaplernej za 900 złotych.

Powyf1sze zeznania Piotrowskie-
go okazały się zgodne z wynikami
dochodzenia policyjnego, przeto w
dniu wczorajszym wszyscy godni
kompanowie zasiedli na ławie o-
skarżonych Sądu Okręg. w Wilnie.

ka. Piotrowski cofnął swe poprzed-
nie zeznania, oswiadczając, że Wo:
łejszowie i Miuśnicki żadnego udzia-
łu w kradzieży nie brali, a chciał ich
wsypać” z zemsty. Obecnie twierdził
że włamanie było dziełem wyłącznie
jego i Karczewskiego. Ten ostatni
również
twierdząc, że przewiózł Piotrowskie
go z Wilna io Oszmiany i z powro-
tem, jako płatnego pasażera, nie zna
jąc go i nie wiedząc o jego zamia-
rach. Obecne oskarżenie Piotrow-
skiego tłumaczy Karczewski też mo-
tywami osobistej zemsty za „zasylpa-
nie" Piotrowskiego w innej sprawie
złodziejskiej.

Ciekawym momentem rozprawy
było powołanie się obu Wołejszów
na niezbite alibi, gdyż w czasie po”
pelnienia kradzieży w Oszmianie, o
baj rzekomo przebywali w więzie-
niu. Okazało się, że alibi było istot-
ne — gdyż po telefonicznem porozu:
mieniu się z zarządem więzienia
stwierdzono, (że rzeczywiście obaj
 Wołejszowie w tym czasie przebyr
(wali za kratkami.
| Wszyscy oskarżeni mają bogatą
przeszłość kryminalną i niejedno-

 

krotnie byli karani za (kradzieże i.
włamania. Prawdziwą jednak „świa
zdą' świata przestępczego jest Ale-
ksamider Piotrowski, karany juo oś-
miokrotnie, Obecnie odsiaduje karę
15-ciu lat więzienia, poczem powędru
je do zakładu dla niepoprawnych w
Koronowie. „Dziwnym trafem” w

serwować również w okolicach Mo-

We wsi Sanskaja na ogólną licz-

Tu jednak nastąpiła niespodzian-

do winy nie przyznał się,

 

  

dzieży, że tę służbę uznano nareszcie
u władz, a więc olkres dotychczaso-
wych trudności Towarzystwa zmie-
rza może ku końcowi.

Prócz zwyczajnych spraw organi
zacyjnych zajął się zjazd na podsta-
wie referatu prof. Błachowskiego z
Poznania, omówionego w dyskusji
przez prol, Bykowskiego, Nawro-
czyńsikiego i doc. Gaweckiego, spra-
wą kształcenia nauczycieli szkół
śrekinich.

 

T. N. S. W.
li obecnej nie można stwierdzić, a-
by 4-0 letnie gimnazium nowego ty-
pu stanowiło należytą podstawę do
teoretycznych studiów liceum,
Znalazła też na o. oddźwięłk

sprawa bolesnych dla polskiego szkol
nictwa wypadków z maturami w о--
kręgu lwowskim. Słusznie podkreślił
śen. sekretarz ar. Mikułowski, że te
$o rodzaju sprawy są dla członków
1.N.S.Wł przestrogą, aby nie wilości
członików widzieć wartość  instytu-
cji. Kto przychodzi do T.N,.S.W. mo-
że być pewny, że dostaje się do to-
warzystwa porządnych ludzi.

dom delegatów, przybyłych z wszyst
kich stron Polski, można było zbu-
dować się powagą obrad i tą szczerą
trosiką o rożwój młoklzieży, o stan
szkolnictwa, o jego wysoki poziom,
jalkikolwiek groźną niewątpliwie o-
kolicznością jest szereg material-
nych i moralnych krzywd, które mo-
glyby kazać nauczycielstwu zerwać
z taktyką biernego poddania się cio
som, spadającym na nie zbyt często
w ostatnich latach.

Harmonia i powaga obrad trwała
nieprzerwanie. Jej wyrazem były też
uzupełniające wybory władz Tow.

Na członków zarządu głównego
wybrano z Warszawy: Czekalskiego
Antoniego, Halftera Piotra, ks. Ku-
leszę Józefa, dr. Mikułowskiego Ta-
deusza, prof. dr. Straszewicza Stefa-
na, z prowincji: dr. Smolenia Jana z
Katowic, dyr. Wagę Juliana z Kra-
kowa,
Do głównej komis'i rozjemczej wy

brano z Warszawy: ks. Archutow-
skiego Romana, Dowgirda Michała,
Gubrynowicza 'Włałcysława, Klossa
Wacława, Ptaszyckiego Jana, dr.
Riemera Jana, dyr. Rondthałera A-
dolia, Schuppa Bronisława, z prowin
cji: dyr. Lewickiego Kazimierza z Na szeregu komisyj omówiono po

szczególne zagadnienia, interesujące
całość Towarzystwa. W przyjętych
rezolucjach na pierwsze miejsce wy-
sunęła się troska o szkoły licealne,
których program uznano za zbyt

Krakowa.
Miłą dygresją pierwszego dnia o-

brad było zjawienie się delegacji nau
czycieli buligarskich, którzy właśnie
|wtedy bawili z wycieczką młodzieży
1 profesorów w naszej stolicy.

są tam rzeczą trudny, zwłaszcza wobec tego, że —!

 

Trzeba chodzić piechotą

Jak donosi żydowski „Nowy
Dziennik“, pewne sfery polityczne
„stolicy lansują pogłoskę, że rząd nie
zamierza zwrócić się do Sejmu o
pełnomocnictwa. Podobno losy о-
„becnego Sejmu, ważą się. Nowy O-

STRAJK AUTOBUSÓW W LONDYNIE  
aibo jeciiac na rowerze,

AKL I Ks ATK oOTVT I TVL TTT TEINTA

rlOtKi polityczne.
bliższych ikilku miesięcy mają być
definitywnie zakończone.  Witedy
też sprawa rozwiązania parlamentu
będzie na porządku dziennym.

W związku z urlopem marsz. Ra-
'bóz płk. Koca ma zażądać rozwią- |taja ze stanowiska prezesa Str. Lu-
|zania Sejmu w chwili, gliy zakończy | dowego i objęciem kierownictwa
|swie prace organizacyjne wterenie. Str. Ludowego przez b. posła Miko-
|Jak słychać, prace te w ciąśu naj-

- GIBŁCŚBAWEEERRCTORATERORYZIE BAROOSO

miejsca na ławie oskarżonych w Są-
|dzie Okręgowym, dostał już 4 lata
|więzienia w Sądzie Apelacyjnym.
| On to, Piotrowski, ów gwiazdor
wileńskich złażziei, dokonał w swo-
jim czasie sławnego włamania do
„sklepu Gordona przy ul. Stefańskiej,
|okradł sklep bławatny przy Rudnic-

iej 5 i t, d. Działał wyłącznie w
„grubych sprawach.

| Co jednak najciekawsze, to: fakt,
jże gościnny swój występ w Oszmia-
jnie odbywał Piotrowski podczas ur-
lopu zdrowotnego, udzielonego mu
przez władze więzienne.
W wyniku rozprawy Piotrowskie

łajczyka, znanego działacza ludowe-
go z Wielkopolski, uważanego za
następcę i spadkobiercę  politycz-
nego W. Witosa, we Froncie Mor-
ges spodziewane są poważne zmia-

ny. Mówi się przede wszystkim o
silniejszym związaniu się Str. Ludo-
wego z Frontem Morges, do czego
nie bardzo się palił marsz. Rataj.
Również opowiada się o wydatniej-
szej roli w Str. Ludowym prof, Kota
z Krakowa, działającego w harmo-
nii z b. posłem Mikołajczykiem.

Poza tym krążą pogłoski, że
Chrześcijańska Demokracja, ikiero-
wana przez W. Korfantego, i Naro-
dowa Partia Pracy, w której decy-
dujący głos uzyskał b. poseł Karol mu przybyło „do kolekcji" wyroków

nowe 3 lata więzienia, udział zaś!
Karczewskiego uznany został za pod
rzędny, to też wymierzono mu 6 mie
sięcy więzienia. н

Pozostali oskarżeni zostali unie-
winnini z braku dowodów winy

mild. |

 

Popiel, prowadzą rozmowy, zmie-
rzające do połączenia obu ugrupo-
wań w jedno stronnictwo robotni-
cze, oparte o zasady! nacjonalistycz-
ne i chrześcijańskie. Jak wiadomo,
oba te stronnictwa należą do Fron-
tu Morges i odgrywają w nim b.
czynną rolę.

Istotnie przysłuchując się obra-
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Kronika
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

wileńska
Zebranie  iunkcjonariuszów

W. zachodniej połowie kraju przejścio- sądowych. Odbyło się zebranie or-
wy wzrost zachmurzenia ze skłonnością do

burz i przelotnych deszczów oraz obniże-

nie się temperatury. Umiarkowane wiatry

z kierunków zachodnich.

Poza tym w dalszym ciągu pogoda sło-

neczna.
Ciepło.
Umiarkowane  wiatry południowo-

wschodnie.

Na południu i w dzielnicach środko-

wych stan pogody pogorszy się.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Pielgrzymka do Częstochowy

zorganizowana przez Archidiecezjal-
ny Instytut Akcji Katolickiej w Wil-
nie wyruszy od stóp M. B. Ostro-
bramskiej gdzie uczestnicy zbiorą
się o gokiz. 14 m. 30 w sobotę dnia 8
maja.

Pociąg odejdzie o godz. 16 min.
21, przybędzie do Częstochowy 9
maja o godz. 6 min. 27. W. progra-
mie dwudniowego pobytu w Często-
chowie przewidywana jest procesja
mariańska na wałach i droga krzy-
żowa. Wi powrotnej drodze uczest-
nicy zatrzymują się na cały dzień w
Warszawie (dnia 11.V.) w celu
zwiedzenia stolicy, pod kierownic-
twem fachowych przewodników.

Wyjazd z dworca (Warszawa)
nastąpi o godz. 21 min. 45, a przy-
jazd do Wilna 12.V o godz. 6 min. 25.
— Wystawa mariologiczna i mi-

sterium na placu Katedralnym.

W sali lkonferencyjnej Instytutu
Alkcji Katolickiej odbyło się pod
przewodnictwem— ). E. ks. Biskupa
Michalkiewicza zebranie Komitetu
Organizacyjnego _ Metropolitalnego
Kongresu Mariańskiego „w Wilnie.

Na posiedzeniu tym ustalono
program uroczystości oraz postano-

wiono zorganizować wielką wysta-

wę mariologiczną. Wystawa będzie
urządzona w murach po-Dominikań-
skich. Otwarcie wystawy nastąpi 1

lipca. Postanowiono również zorga-

nizować misterium  mariańskie na

placu Katedralnym, które ma być

jednym z a = ro-
dzaju imprez religijn (m)
T SPRAWY PRASOWE.
— Nowe pismo rosyjskie pt.

„Myśl* wychodzi w najbliższych
dniach w Wilnie. Jako redaktor i
wydawca, występuje dziennikarz

warszawski lliczow. Podobno: pismo

to pozostaje ma gruzach niedawno

zlikwidowanej „Nowej Iskry”. (m)

— Zarząd Syndykatu Dziennika-

rzy Wileńskich podaje do wiadomo-

ści kolegów, że składa swe manda-

ty do dyspozycji Walnego Zgroma-

dzenia, które zwołuje na dzień 23

maja rb. godz. 12 w lokalu własnym.
Z MIASTA.

Konfiskata ulotki „Pracy

Polskiej”. W dniu 1 maja rb. została

skoniiskowana przez starostwo

grodzkie ulotka wydana przez „Pra-

cę Polską”, w której dopatrzono się

cech przestępstwa z art. 137 k. k.

— Wyłączenie prądu na ul. Za-

walnej i Żeligowskiego. W sobotę

dnia 8 bm. w godzinach od 8 rano

do 13-ej zostanie wyłączony prąd

elektryczny) ma ul. Zawalnej odul.

Trockiej do Jagiellońskiej, ul Żeli-

gowskiego i w bloku mieszkalnym

t zw. Pasażu Bunimowicza. (h)
SPRAWY KOLEJOWE.

— Ostre kary za podróżowanie

bez biletów. Ostatnio zostały obo-

strzone przepisy o karach nakłada-

nych osobom, (podróżującym pocią-

gami bez biletów.
W ciągu ub. miesiąca zatrzyma”

no w obrębie Wileńskiej Dyrekcji

Kolejowej około 0 osób podróżują-

cych па ,, к

э ЁЖЗРВАЧУ SZKOLNE.

— Budowa nowej szkoły po-

wszechnej. Opracowano kosztorysy

na budowę nowej szkoły powszech-

nej w okolicach ul. Beliny. |

Zarząjdj miejski jako pierwszą

dotację na budowę szkoły przyznał

50 tys. zł. (h
Z SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicji Mariańskiej

Akademiczek powiadamia, że dziś

dzbędzie się zebranie dyskusyjne w

Domu Sodalicyjnym (Zamkowa 8) z

rel. sod. Emila Łukaszewicza pt.

„Polityka“ (katolickich  onganizacyj

akademickich. Obecność członkiń

konieczna. :
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

—- Ze Związku Pań Domu. W

piątek 7 bm. o godz. 17-ej w lokalu

Zamkowa 8—1 odbędzie się poga-

danka p. H. Plackowskiej na temat

ulwwiecenia okien i balkonów, przy

tym udzielane będą odpowiednie ra-

dy i wskazówki. :

Tamże, w dniu 14 bm. o godz.

17-ej odbędzie się konierencja w

sprawie służby domowej, opracowa-

na przez pp. F. Korsakową, M. Pa-

koszową i N. Żemoytelową.  

ganizacyjne niższych  funkcjonariu-
szów sądowych w Wilnie, na które
przybyło 38 osób.

Zebrani jednogłośnie uchwalili
przystąpić do Związku niższych
tunikcjonariuszy państwowych i o
tworzyć sekcję na terenie sądowym,
Przewddniczącymi sekcji wybrano
Józeła Mołczanowicza i Stefana Po-
łubińskiego.
— Adoracja. Zarząd Katolickie-

śgo Stowarzyszenia Kobiet przypo-
mina, że 7 b. m, jako w pierwszy
piątek miesiąca, odbędzie się w ka-
plicy Serca Eucharystycznego (ul.
Mickiewicza 19—2) adoracja Prze-
najświętszego Sakramentu od godzi-
ny 4.30 do 7.30 w., zakończona bło-
gosławieństwem _ Przenajświętszego
Sakramentu.

RÓŻNE.
— Wystawa jubileuszowa Woj-

ciecha Kossaka. W, niedzielę dnia 9
maja o godz. 12 w poł. odbędzie się
w salach Kasyna Garnizonowego w
Wilnie uroczyste otwarcie jubileu-
szowej wystawy dzieł Wojciecha
Kossaka. Wystawa ta zorganizowa-
na została w związku z obchodem
50-lecia pracy artystycznej słynne-
go batalisty polskiego, którego ta-
lent rozsławił imię sztuki polskiej i
bohaterstwo żołnierza polskiego
także szeroko poza granicami kra-
ju. Protektorat naa urządzeniem tej
wystawy w Wilnie objęli: J. E. Ks.
Arcybiskup R. Jałbrzykowski, gen.
Fr. Kieeberg, gen. St. Konarzewski
i prezydent m. Wilna dr. W. Male-
szewski.

KRONIKA POLICYJNA.
— Obiawa wśród paserów. Z polecenia

komendy P.P. dokonano obławy wśród pa-

serów wileńskich. Zrewidowano przeszło
50 melin paserskich i podejrzanych spelu-

nek, gdzie znaleziono mnóstwo rzeczy,

brań galanterii itp. pochodzącej z kra-

dzieży.

Kilkunastu paserów-żydów  pociągnię-

to do odpowiedzialności sądowej. 5 pase-

rów aresztowano i osadzono w więzie-

niu. (h)

— Samobójstwo, W dniu 4 bm., o godz.

18.30, Maria Pietkiewiozowa  (Zygmuntow-

ska 12) wystrzałem z pistoleti w piersi

popełniła samobójstwo. Przyczyny zamachu

samobójczego nie ustalono.

— Zatrzymanie przestępcy. 2 bm. wy-

wiadowcy zatrzymali Piotra Rudzińskiego,

bez stałego miejsca zamieszkania, jako po-

dejrzanego o dokonanie morderstwa rodzi-

ny Cywińskich w nocy z 28 na 29 ub, m.

w Mostach, pow. grodzieńskiego. Uzbrojo-

ny on był w pistolet.

WYPADKI.
— Uratowano wisielca, 50 letni bez-

robotny Kalinkowski (Konduktorska 2) z

zamiarem odebrania sobie życia powiesił

się. Wisielca w ostatniej chwili uratowano,

lecz on błagał, by go z powrotem powie-

szono. Desperata odesłano na kurację. (h)

Oddział Kliniki
wewnętrznej U.5.B.
w Druskienikach

Zarząd Kliniki Wewnętrznej U.
S. B. projektuje utworzyć oddział w

Druskienikach, do którego kierowa-

ni byliby chorzy, wymagający spe-

cjalnyjch warunków leczniczych, ja-
kie dają Druskieniki.

Projektowany oddział obliczony

jest narazie na 12 łóżek i będzie

prowadzony przez jednego z leka-

rzy - asystentów Kliniki Wewnę-

trznej U. S. B. Stanowisko kierowni-

cze obejmie p. dr. Wacława Wiró-

blewska.
Odzział ma być uruchomiony z

dniem 1 czerwca b. r. (mik).

Poisnie Radio Wiino
Czwartek dnia 6 maja 1937 roku

8.00 Sygnał czasu i pieśń. 8.03 Mała or-

kiestra P. R. 8.35 Wczesny czy późny zbiór

siana — pog. 8.50 Dzien. por. 9.00 Transm.

nabożeństwa. Kazanie wygł. ks. prof. St.

Niedźwiedzki. 10.45 II i IV akt opery Aida

Józefa Verdiego. 11.57 Sygnał czasu. Hej-

nał. 12.03 Poranek muzyczny. 13.00 Poga-

danka aktualna. 14.00 Wielcy i mali; wyniki

konkursu Anteny. 14.15 Reportaż z życia.

14.30 Maj — pog. 14.45 Płyty. 15.00 Życie

kulturalne 15.05 Płyty. 15.15 O dawnym

Wilnie słów parę—fel. 15.30 Od chrztu do

żeniaczki — ludowa audycja. 16.00 50-lecie

Tow. Śpiewaczego Lutnia (Transm. z Fil-

harmonii Warszawskiej) 17.00 Jak pracują

kobiety w spółdzielczości — odczyt. 17.15

Ludwik v. Beethoven — Trio b. dur. 18.00

Gliniane miasto — felieton 18.15 Płyty.

18.25 O samorządzie gospodarczym $min

wiejskich Wileńszczyzny — odczyt. 18.40

Płyty. 19.00 W lesie — słuchowisko. 19.30

Recital skrzypcowy. 20.00 Wieczór operet-

kowy. 22.10 Wiadom. sportowe. 22,25 Ze-

spół Stefana Rachonia, 22.55 Ost. Wiad.

Drien. Radiow,

u-

 

:bywałe zainieresowanie.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Ostatnie

śościnne występy Stefana Jaracza z zespo-
iem teatru „Ateneum“, Dzisiaj Stefan Ja-
racz wystąpi dwukrotnie: o godz. 4.15 pp.
na przedstawieniu po cenach zniżonych w
swej genialnej kreacji roli Arnolfa w zna-
komitej molierowskiej komedii „Szkoła
żon”, która ukaże się już po raz ostatni —
oraz wieczoremo godz. 8.15 w przepysznej
komedii-satyrze A. Birabeau „Woźny i mi-
nister', której akcja przez cały czas przed-
stawienia budzi bezustanne wybuchy śmie-
chu i oklaski przy otwartej kurtynie. Zna-
komity gość wystąpi w otoczeniuzgranego

zespołu warszawskiego teatru „Ateneum”
PP. Stanisławy Perzanowskiej, Krytyńskiej,
Kamińskiej, Polakówny, Daniłowicza, Łusz-

czewskiego, Manieckiego, Orlicza,  Pošpie-
łowskiego i Zielskiego.

Na występy Stefana Jaracza zniżki i

kupony zniżkowe nieważne.

— Nowa premiera Teatru Miejskiego.
Nowość repertuaru scen polskich i obcych,

arcyświetna komedia „Złoty wieniec” znaj-

duje się w reżyserskim opracowaniu Wł.

Czengerego z p. Zmijewską w głównej roli.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Występy

hinduskiego baletu „Menaka”. Dziś drugi i
ostatni występ znakomitego zespołu bale-
tu hinduskiego „Menaka*. Balet ten, we-

dług opinii prasy — pozostawia niezatarte

wrażenie.

— Recital Witolda Małcużyńskiego w

„Lutni“. Jutro jedyny recital tegorocznego

laureata konkursu im. Fr. Chopina, Witol-

da Małcużyńskiego. W programie: Chopin,

Szymanowski, Liszt i Bach.

— Popołudniówka świąteczna w „Lutni*,
Dziś o $. 4 pp. op. Hirscha „Tancerka z An-

daluzji” po cenach propagandowych. W ro-

lach głównych: Kulczycka, Wawrzkowicz

i Tatrzański.

— Feodor Szalapin w Wilnie, Wieść

o przyjeździe największego śpiewaka doby

obecnej Feodora Szalapina wywołało nie-

Jedyny koncert
Szalapina odbędzie się w poniedziałek 10

maja rb. w sali kina „Mars“, Ostrobram-
ska 5 o godz. 8.30 wiecz. Bilety do naby-

cia w kasynie sali codziennie od godz. 12

do 5 pp.

Z za kotar studio
Wielki wieczór operetkowy

dla radiosłuchaczy
Wielki wieczór operetkowy, który sta-

nowić będzie dwugodzinny program dn. 6

maja rozpocznie się o godz. 22.10. W czasie

tej audycji nadane zostaną najpiękniejsze

potpourri operetkowe oraz arie w wyko-

naniu Lucyny Szczepańskiej i wielu innych

solistów, chóru i orkiestry Polskiego Radia

pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego. Audycja
ta pozwoli radiosłuchaczom spędzić wesoło
i mile wieczór świąteczny przy odbiorniku

radiowym.

Ukofonowani autorzy programu radiowego.

W czasie tygodnia koronacyjnego ra-

diofonia angielska nada specjalną audycję,

poświęconą muzyce i literaturze, pióra.kró-

lów Anglii. Program tej audycji składać się

będzie z Mszy skomponowanej przez Hen-

ryka VI, ż poezji Ryszarda Lwie Serce,

Henryka VIII i królowej Elżbiety, oraz wy-

jątków z pism Karola II i EdwardaIL

królowej” Wiktorii inego  „Dzienniczka
przez jej małżonkapieśni skomponowane

Księcia Alberta.

Nieśwież na zakup
samolotu dla armii
Społeczeństwo pow. nieświeskkie-

go złożyło tytułem dobrowolnej o-

tiary, wedle stanu na kz. 1.V rb.,

kwotę zł. 9.450 na zakup samolo-

tów dla armii. Zbiórka trwa w dal-
szym ciągu.

Nowości wydawnicze
„Przegląd Artystyczny”. W świeżo wy-

damym n-rze 4—5 czasopisma „Przegląd

Artystyczny" spotykamy na wstępie arty-

kuł prof. A. Michałowskiego p. l. „Styl

chopinowski” posiadający doniosłe znacze-

nie na szczególniejszą uwagę zasługują ar-

tykuły: Leopolda Brodzińskiego  „25-lecie

filmu polskiego”, I Tomskiej „Wyjątek z

reguły”, S. Powołockiego „Na .marginesie

zjazdu Zaspu”, J. Budzyńskiego „Z tamtej

strony kurtyny”, A. Bukowińskiego „Z kon-

certów i opery warszawskiej”. Ciekawie

ujęte są również recenzje z teatrów war-

szawskich, wileńskich, krakowskich, lwow-

skich, sylwetki artystów oraz obszerna

kronika artystyczna. W. dziale ilustracyj-

nym widzimy dobrze wykonane reproduk-

cje z obrazów oraz liczne reprodukcje ar-

tystów i artystek.

„Gwałt ortograficzny” Pod powyższym

tytułem wyszła broszura prof. St. Cywiń-

skiego, zawierająca trzy artykuły (na te-

maty językowe), drukowane niedawno na

łamach „Dziennika”. Broszura tem aktual-

niejsza, że pisarze Warszawy właśnie

wszczynają walkę o rewizję ostatniej refor-

my ortografji, w Wilnie zaś T. P. N. inicju-

je opracowanie zasad poprawnej 
wymowy. я

Ponadto nadane będą fragmenty słyn- |

nie dla całego świata muzycznego. Następ-|

 

domo,Onułary, chocia on i stary,alenadto

r s

„„Wožny i
kom. w 4 odsl. A. Birabeau. Rež, S.

Gościnne występy St. Jaracza z

Wylborna satyra polityczna napi-
sana z pierwszorzędnym humorem i
prawdziwie francuskim wdziękiem.
Nawet niedawno grany na Pohulan-
ce przez wiedeński Volkstheater
„Jean“ Bus Feketego ma się do tak
jak kułel ciężkiego piwa do pienią-
cego si ękielicha Pommery sec.

Ależ dobre cięgi daje w niej au-
tor rządowi, bez różnicy jaki w da-
nej chwili stoi u steru ;ma za swoje
i prawica i lewica, socjaliści, rady-
kali, komuniści, a już biurokracja
odbiera rzetelne lanie za wszystkie
swe ciężlkie grzechy przeciw  spo-
łeczeństwu. Ośmieszona jest z kre-
tesem celebrowanie urzędowania w
ministrstwach, za którem kryje się
nieróbstwo, płyfikość, niefachowość,
protekcyjki, niespodzianki docho-
dzenia do władzy, wreszcie niewie-
ście wścibstwo i mieszanie się am-
bitnych i sprytnych bab do rządów.

Widownia co chwila huczy śmie-
chem i bije brawo na świetne dow-
cipy, aforyzmy i powiedzonka  któ-
remi autor szafuje z pańską rozrzut-
nością, (bo wszystko co się mówi i
dzieje na scenie w owem  minister-
stwie oświaty, aaje się cudownie
zastosować do rządów każdego kra-
ju. Pod nazwiskami francuskiemi wi-
dzimy i my w tem krzywem zwier-
ciadle własnych, rodzimych  auto-
rów radosnej twórczości. Łatwo s0-
bie wyobrazić jakie słodko kwaśne
miny mieć musieli różni nasi dygni- ;
tarze na przedstawieniach w war- |
szawskiem Ateneum satyry Bira-|
beau, która goli lepiej od pierwszo-/
rzędnego cyrulika.

Dobre francuskie pióro ma to do
siebie, że najciętsze złośliwości po-
daje w formie kulturalnej, ze Hog
kiem, bez trywialności. Taką jest|
komiedja Birabeau, Nie zdradzamy|

 
Pan sekretarz niczemu się już nie dziwił.

W ciągu wieloletniej praktykiw Sądzie zda
rzały się wypadki najróżnorodniejsze, które
w jego rytunowanym umyśle przybierały od
razu właściwą klasyfikację prawną i wszyst

ko było w porządku. е
Aliści tym razem zdębiał pan sekre-

tarz. Bo proszę: kradziono już wszystko:

zboże, kartofle, czasem kłonicę od woza,

innym razem cały wóz, kradziono pienią-

| dze, garderobę, był wypadek skradzenia...

| łaźni; innemu znowu kmiotkowi skradziono

chlewek, rozbierając go do cna i przenosząc

na inną posesję. Wszystko to już było. Pocz

ciwy ludek okrada się wzajemnie, policja

wyłapuje ziodziejaszków, sąd ich sądzi, po-

tem wędrują se typki do kozy i w cichości

ducha rozważają, gdzie, co i komu zwędzić

następnym razem, I to jest naturalny po-

rządek rzeczy.
Ale tu zaszło coś niesamowitego: okra-

dziono Wysoki Sąd. Znaleźli się śmiałkowie

którzy buchnęli ni mniej, ni więcej, jaki...

osobę oskarżonego. To też p. sekretarz był

wyraźnie skonsternowany, wysłuchując nie-

' bywałego doniesienia.

— Panok złociński — meldował p. An-

toni J. ze wsi Walerjanowo $m. Dziewie-

niskiej, — pewnikiem z sądu nic nie będzi,

bo dzidźka Onuiry, obwiniony, znaczy sia,

— przepadszy. Szukał ja po całej wiosce,

|sąsiadów i kumów pytałsia — nichto nie

jwie. Aż powiedział mnie Józiuk, kum mój,

co dziadźki Onufrego jego iamilja, co w Pod

woryszkach żyi, skradszy. Prosto skradszy.

Przyjechali oni cichaczom, w nocy, starego

|odzieli, ma woz wsadzili i powiezli, chocia

"on i nie dawał sia, Ale wiadomo — stary,

„ci on mog odbronić sia? Zniewolili, zna-

kiem tym, i powiezli...

W sądzie ruch, gwałt, rwetes. Okazało

się, że zełgał czcigodny Ben Akiba, twier-

dząc, że „wszystko to już było”. Takiej hi-

|storji jeszcze nie było.

| Ostatecznie jednak zło dało się napra-

(wić, Wysłany do Pedworyszek patrol poli-

;cyjny odnalezł i „Skradzionego“ oskaržone-

| $0 i złodziejaszka, którym okazał się zięć

ofiary.

| —Ja tut nic nie winny, Panie Sądzie

j Wysoki — tłumaczył się nieiortunny zło-

|dziej — żonka moja całej kaszy narobiła.

|Powiedzieli jej, co baćka powiestka do są-

|du dostał i nadtoż wstrewożyla sia. Nie to,
coby ona ob baćki przelększy sia, bo wia-

 

jmic z treści sztulki.

 

TEATR MIEJSKI

minister*
Perzanowska. Dekor. Daszewski.
zespołem Teatru „Ateneum.*

Sytuacje w niej
są tak wyborne, pełne niespodzia-
nek, że dla pobudzenia naszych nie-
wesołą polską rzeczywistością znie-
czulonych i otępiałych nerwów ra-
dzimy każdemu wesołą *satyrę o
współczesnych ' rządach osobiście
zóbaczyć.
A grana była koncertowo. Jaracz

włożył całe bogactwo swego talentu
z humorem i sercem włącznie w po-
stać Gabrjela, która swym komiz-
mem,  dobrodusznością, prostotą,
zdrowym sajdiem, szelmostwem dow-
cipu, obytego od lat z „misterjami”
ministerstw 'woźnego wzruszala i
śmieszyła do łez. To był prawdziwy
majstersztyk miezrównanej spółki:
autora i aktora.

Doskonale selkkudowali wielkie:
mu artyście pp. St. Perzanowska
pierwszorzędna w charakterystycz-
no-komicznej postaci Sylwji, Pośpie-
łowski, jako świeżo upieczony mini-
ster celebrujący ze sztuczną „oks-
fordzką'* flegmą, którego młody ta*
lent od czasów Wilna rozwija się
wspaniale, doskonały Łuszczewski,
drugi papa, i czarująca bezpośred-
niością, wdziękiem kobiecym i wy-
biiną urclią p. Kryńska w roli Anet-
ki  Doskonaiy typek szmatławego
komunisty, ' „moskiewskiego a
pod francuską powieką”, jak go na-
zywa autor, zrobił p. Daniłowicz.
Panie H. Kamińska, jako aktorka
Comėdie francaise, Polakówna —
dziennikarka, Żelski sekretarz
ministerstwa, Maniecki, Orlicz sta-
nowią dobrze dostrojony entourage
głównyjch postaci.

Nie. przypominam sobie, aby od
wielu lat, bawiono się tak znakomi-
cie w teatrze na Pohulance, jak na
wtorkowej premjerze.

Pilawa.

 

Rety, oskarżonego ukradiil
paszkudny człowiek. Lękała sia ona, coby
baćku nie przygodziła sia cości złego i co-
by ziemia jego dla nas nie przepadszy. Tak
i mówi do mnie to poro moja baba; „Pa-
trzaj, Wincuk, jak baćki do sądu wezno,

tak moży i nie obaczym my jego, Wiado-
mo — sąd, tak sąd: do turmy zasadzić mo-
$o, a stary on, tak żywy i nia wyjdzi, A dy-
stamentu nijakiego nie był on napisawszy,
tak co pośle z jego ziemio będzie? Ty, Win
cuk, założ kobyłka, podjedzim my do bać-
ki i przywiezim jego do nas, chce on, ci nie
chce, a tut my już z im porozmawiami, co- -
by on dystamant podpisał”,

Jak kazała mnie baba, tak ja i zrobił:
kobyłka założył, baba na woz wsadził i po-
jechali my. Po drodze kupili my butelka
wódki, bo baćka, chocia stary, nadtoż pod-
kierzyć lubi. Przyjechali my w ta pora do
baćki, i znaczy sia, tak i tak, namawiami

my jego, coby z nami pojechał, co chcieliby
my jego ugościć, A on — nijak nie. Boży
sia, co nie pojedzi,

„Powiestka — wówi — do sądu mam,

jutro jawić sia musza”, Aż jak ja jemuu

szklanka wódki wsiulił, a pośle druga i po-
wiedział, co u nas więcej podkierczym, tak

wśramolił sia stary na woz i pojechali my.

Przyjechawszy do chaty podkierzyli my
jeszcze, a posle przyzwał ja Zaleszczuka, co
tajnie pisać umi, napisał on dystamant, bać

ka rozpisał sia, posle rozpisali sia świadki
— nu i po wszystkim.

Chciał ja baćki odwieźć do sądu, tak

jak on mnie już niepotrzebny i moży Wyso-

ki Sędzia choć do turmy jego zasadzić, Tyl-
ko miał ja kobyłka założyć, coby baćki Pa
nu Sędziemu Wysokiemu odstawić, aż tut

dwióch postronkowych do mnie: Tak i tak,
ty baćki swojego skradszy; dawaj tut swe-
go bački i sam do sądu pójdziesz! A ja,

Pan Sędzie Wielmożny, nijakiego baćki nie

kradł, ja jego, możno powiedzieć, na pro-

kat wzioł, pożyczył, znakiem tym, a teraz

ja jego oddaja w całku..,

A rezultat? — „Bačka“ ze swego oskar

żenia w imnej sprawie został uniewinniony

i najspokojniej podreptał, starowina, do

swojej wioski, zaś zapobiegliwy zięć powę-
drował do „turmy“. I testament djabli

wzięli KLEOFAS ŁAEZĘGA.
Linuiai ui a aPTA

Chcesz zapobiec klęsce analiabe-
mu — złóż ofiarę na

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

m
a
x
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Sala kina „MARS“
Ostrobramska 5.

ZALAPIN
HELIOS |-=* kio

niejszy flim doby

Reż. mistrza Franka Lloyda

EE CZAROWNICA zSALEM
Ciaudette COLBERT„2352 e:

28 odtwórców ról głównvch. Procesy „czarownic“— Histeria tłumów. —

Romans zbiega i „wiedźmy* Nad program: Atrakcje | aktualia.

Dziś początek o godz, 2-ej
Największa Se»sacja XX wi*ku!

W poniedziałek
10 maja 1937 r.

o godz. 8.30 wiecz. F e 0 d 0 r

w programie: arie operowe,
pieśni i romanse.

Bilety do nabycia w Sali Miejskiej
od godz. l2-ej d6 5-ej p. p.
 

CGIING
W rol. та EIB

Za glnione miasto T. S KA ALB

ludzkie i tworzył z nich „LUDZI — OLBRZYMÓW!"

Polskie Kino Dziś triumf przemysłu fiłmowegol Najnowsza produkcja 1937 г

Światowid| „SONATA KREUZEROWSKA
wg. głównej powieści LWA TOŁOSTOJA. wielki
rosyjskiej, w mistrzowskim wykonaniu artystów; Lil Dagower,

i a Schoenhals-

(DSAEE ITKELOSEASONSTAI

KAROL JANKOWSKI i SYN
FABR/KA SUKNA — BIELSKO

Poleca na sezon wiosenno-letni swoje znakomite

wyroby sukienne na ubra nia i palta męskie oraz
kostiumy, palta i suknie damskie

EET> Telefony: 20-12, 20-11,

Rokzałożenia 1826. Rok założenia 1826.

ladprogram; Dodatki

 

film wystawowy z życia arystokracji
Peter Petersen

 
 

 

Nieodwołalnie ostatni dzień

Polski flim tylko u nas

Dyplomatyczna żono
Początek o godz, 4-ej.

W
Już jutro

Rewelacja w kolorach

Tańczy Pirat
 

10IKAR

      

 

   POLSKU DOŃ Kun ARSE R :
6‹

4 ODZIEŻOWY Dziś premiera. Pocz. o Z-ej

\ WILNO. MAŁY WIELKI - ARTYSTA

WIELKA 21

poleca w wielkim| Go

wyborze =

Ubiory gotowe
damskie, męskie,

dziecinne uczniow-
skie

 

Ceny niskie

Kupno i sprzedaż
FOLWARK 36 h. sprzedam, Dowiedzieć się

   — —
JE sono. aa Aa.

į BLIŹNIM $|21 HA ZIEMI z budynkami i inwentarzem,
++0000000000000%0%000|4 klm, od Jaszuni25klm.odWilnado

6 — ПЦСО}-{;_Ш as 27 nA Bank Wła-
в PO! ścicieli Nieruchomości, Wilno,  Mickiewi-

ZAMKOWA 9 2. 22. 892

  
    

przez męża z dwoj-
giem dzieci 1'/: roku
i 8 lat, bez żadnych
środków do życia

=== |prosi o jakąkolwiek
pomoc. J. Jasińskie-
|go 1—12 WitkoEmil-

Zegarki szwajcarskie wyregulowane. Biżuteria, złoto, srebro

Platery nowe fasony. A

Reperacje zegarków z gwarancją.

  

ja lub do adm. „D:
ULGA DLA CIERPIĄCYCH! ||Wa". ©° ® 5
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobėlach, Gz =

ischias i tp. skutecznie działa naciaranie : Še S
| i tu-

„Embeta- śtawolit" No dentak. gioduiac ch 1
bez środków do 1-
trzymania prosi o u-
branie, obuwie i żyw

Mgr. W. PAŻDZIERSKIEGO
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

   

    

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz, ność — Caritas ul.'
Zamkowa 8.

В W zawrotnym tempie žycia zaódiawiścć НИЦИНЫИИЙ

==" dobie rekordów, zdobyczy — z—

| Gd bije wszystkie rekordy CZYTAJCIE
a wa Sie kto dobrze czas o ы ROZPOWSZECH-

g. ZEGARKI PCA GWARANTOWANE NIAJCIE PRASĘ

Mickiewicza 4, NARODOWĄ

—W. JUREWICZ «a.zs-15w wiais m
ши - LEDODKD
 

  

Zguby
ZGINĄŁ PIES (suczka) nazwa: „Lady“
(Ledi) foksterierka krótkowłosa. Maść bia-
ła w ciemne pręgi. Główka, obcięty ogonek
— czarne. Proszę odprowadzić za wyna-
grodzeniem Dąbrowskiego 7 m. 3 L. Cho-

miński,

 

 

   
| tę Harcuć Butu i

LAY PERFUMY PUDER
/ WODY KOLOŃUKIE

POLECA POLSKI SKŁAD APTECZNY

Farm. WŁAD. TRUBIŁŁY
Wilno, Ludwisarska 12, róg Tatarskiej

Specjalność zioła lecznicze.

Aa T SŽin

Różne
ROŚLINY POKOJOWE przesadza ogrodnik
fachowiec. Oferty pod „Rośliny* w Admi-
inistracji „Dziennika Wileńskiego”.
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Kły i pazury”„PASY E [0 У
Ale omówiłem tę sprawę z La: |leźć. Od opuszczenia domu jadłem

lem. | krowie mięso — bardzo źle! Jeżeli
— Lal — rzekłem —jesteś bar- ja teraz umrzeć z pewnością p

dzo chory. Może nawet umrzesz. Ci do piekła. Lepiej ja jechać do Indyj
amerykańscy doktorzy uważają, że PO znamię kasty, Może ja zobaczyć
może by było dobrze rozkrajać cię moje dzieciątka...
i wyjąć ze środka... jeżeli tam coś | Ciągle mu się pogorszało, ale gdy,
jest. Jalk uważasz, co robić? 'w kilka tygodni później przynieśliś-

Popatrzył na mnie i potrząsnął my go na pokład „Prezydenta Wil-
wolno głową.

Nie, sahib ma nic krajač. Kia 4aódł go zbalęźć,
Może ja umrzeć. Dobrze — niech | B i b =
tam! Ale nie chcę umrzeć w Amery-| yło mu jeszcze Z a dak)
ce. > nie możesz mnie zabrać|Przed przybyciem boga ukochane
do Kalkuty, żeby umrzeć w ojczyź-| CZIGCL > =
nie? Kto wie — może ja jeszcze zo- Gdyśmyi dobili do Manili, z La-|
baczyć moje dzieciątka? ioA alaiр SR em się—żebygó ratować—na

Na wspomnienie dzieci oczy mu|wszelkie operacje. Operacji dokonał
rozgorzały. Byli to już prawie doroś|doktór Hart, lekarz portowy z ra-
li chłopcy, ale dla Lala, choć ich |miemia Stanów Zjednoczonych i mój
rzadko widywał, nie przestali być stary przyjaciel. Wypadek był cięż-
dzieciątkami. ki, ma wstępie trzeba było usunąć
— W idodatku—dorzucił—wiesz,|dwa żebra. Doktór Hart, obznajmio-

sahib, Wisznu może mnie tu nie zna- ny z chorobami podzwotnikowymi,

 

|telu czy klubie, witano mnie

 

|był dla mnie Lal, boby nie zrozumie-

  
SKLEP spożywczy do sprzedania Wileń-
ska 52. 907

JAMNIKI młode, rasowe, francuskie, tanio
jsprzedam. Mostowa 158. 908

WILLA-DOM nowowybudowany w Jerozo-
jlimce, ogród owocowy, ziemi 2 ha na bu-
dynek gospodarczy, piwnicę, kurnik i £ p.
z długiem B. G. K. sprzedam tanio. Dow.
Tomasza Zana 23-b m. 3.

LS lakia. ZZOZOT

Letniska
LETNIISKO Dwór kresowy przyjmuje let- J; i i
ników. Zdrowa, sucha miejscowość, las, światłem elektr. do wynaj, Konarskiego 40.

Wilja, — kilometr od stacji. Kaplica, pocz-
ta, doktór, apteka. Dobra kuchnia — djeta
uwzględniona. Zalesie koło Smorgoń Žeb-| | Nauka

BE —2| STUDENT U. S. B. udziela lekcji w zakr.
LETNISKA po 3 pok. z kuchnią w uroczej gimn., specjalność niemiecki, łacina, ma-

miejscowości, las, woda, w stronę „Zamecz- | tematyka, Adres w"adm. „Dzien. Wil.

ka, 6 km. od Wilna. Informacje: Lipowa 4 KONNĄ jazdę młody sportsmen ofiaruje

tel 13-92. - AS za konwersację francuską lub angielską.

LETNISKO nowowybudowane, w a Tel. 24-27.
Szumska w lesie sosnowym nad rzeką Wi-|Nchy"riTGERMANISTYKI 7.LśwMi.

я : : . o: |INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-
lenką w ładnej okolicy tanio do wynajęcia. 7 >
dės a tada DE Wa > 864 SBa Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium

LETNISKO kolei trz lemia| TT
sosnowy. OH "Walua40 at”kalaj tu-|STUDENT U. S. B., fachowy korepetytor,

dzież organizuje się komplet chłopców w|udziela lekcyj z matematyka, fizyki i che-

mii. Ceny przystępne. Zarzeczna 7—5,wieku 9—14 lat pod fachową opieką, oraz
YATONTSC LIDEw Druskienikach na Pogance pokoje z

Praca poszukiwana

Wzruszający dramat, a zarazem roz-
„brajająca humorem komedia.
Nadprogram: Piękna kreskówka

i aktualia
TNTLLTI

W DOMU Nr.6 PRZY UL. GIMNAZJALEJ
(obok Sądu Okr. i Gimn. Orzeszkowej)
wynajmują się świeżo odremontowane 4
pok. mieszk. ze wszelkiemi wygodami.

MIESZKANIE3pok. zkuchnią, przedpok.
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utrzymaniem. Informacje: Wilno, Zawal-

na 1 m. 1.
(Ai NA is ОНЕ IKS O =

MŁODA inteligentna panienka  absolw.
Szkoły Przem. Handl, umie dobrze szyć,Mieszkania i pokoje

Es R ECORETO, —— |przyjmie z wdzięcznością każdą pracę —
2 MIESZKANIA 3 pokoj. świeżo odrem.|h.ichotniej jako bon L 5

3 pak jchętniej jako a wychowawcz. do

elektr. w ogrodzie do wynajęcia wł dzieci, względnie za służącę do solidnego

lowa11 (Antokol). ||Poe |domu. Posiadam b. dobre reterencje. | Ła-

DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy|skawe oferty do admin. „Dz. Wil” sub

inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 m 5. „praca“. 928—5

 

  
postawił trafną diagnozę: wrzody na mogłem powiedzieć białym z Manili,

wątrobie. W trzy dni później powie- Hong Kongu i Singapore.

dział mi, że Lal będzie żył. | W sześć tygodni później Lal zja-
Niedługo potem udałem się do wił się za mną w Singapore, dawny

Singapore, gazie Lal, wyzdrowiaw- Lal, chudy jeszcze i słaby, ale z o-
szy, miał się ze mną połączyć, _ |czami pełnymi blasku, tak jak daw-

Naturalnie rzecz rozeszła się sze niej, Spotkanie uradowało nas obu. 

 

'roko. Na Wischodzie nowiny i plotki| Jądnak Lal nie miał jeszcze sił do
rozprzestrzeniają się z wielką szyb- „pracy.
kością. Stałem się przedmiotem do-|  __ Tą. rzekłem — poślę cię do.

cinlków. Gdzie się pokazałem, w ho- | Kalkuty. Możesz jechać do Bikna

SS sło- | Thori, „do żony i dzieci. Zostań z ai-
k 27% „imi póki mie przyjdziesz do siebie.

— Buck, kto widział marnować Oda odzyskacz ię wróć do Kaliku-

tyle czasu i pieniędzy na brązowe- |ty j czekaj na mnie, pomagając Aco-
sona“, zdobyt się cudem natrochę |go boya? W. Indiach jest ich sto mi- | jemu.
sił Ano, wracał do domu, gdzie Wi-|lionów. Niech sobie umiera!

gdzie może|
В — Sahib na pewno przyjechač?

— Na pewno, Lal. Bądź, jak zwy-
|kle, w Octram Ghat.

Pojechał. Upłynęły trzy miesią-
ce. Uporawszy się z robotą w dž
$li wysłałem jak zawsze depeszę Ko

Hezpieczeūstwa, siadywač razem ko | Lala i wsiadłem na okręt do Kalku-

10 ognisk obozowych i na pokładach |ty. Cieszyłem się na „spotkanie z

okrętów pod gwiazdami zwrotni- |nim. Trzy miesiące indyjskiego słoń:

ków, żeby się choć nie zakradło do ca musiały go postawić na nogi, Ale

serca. Nawet choćby miał wydać JE «i Lał nie zjawił się w porcie. Pierw

szcze parę tysięcy, to bym je chęt- szy raz od piętnastu lat nie dotrzy-

nie wyłożył, byle Lal żył. Był mi mał przyrzeczenia! — i to po wszyst
przyjacielem, nie sługą, ale tego nie!'kim, co dla niego zrobiłem!

dziesz miał nowego!
Nie mogłem im powiedzieć, czym

li. Niesposób. żyć w dżungli piętnaś-
cie lat choćby z najbrunatniejszym
loyem, dzielić z nim wszelkie nie-

 

Giełda warszawska
z dn. 5, V, 87.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.10 100.20
Amsterd. 289.80 = 290.52
Londyn 26.07 26.14
N. J. czeki 5273),
Paryż 23.67 23.73
Praga 18.40 18.45

Akcje:

Bank Polski 101.00 100.00

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja —

” » 64.75
5 proc. konwersyjna 59.00 °

kolejowa 57.00 57.85
dolarowa 53.00 kupon 10.47
premi. dolarowa 39.75 3925
stabiliz. 368,00 kupon 9.81
konsolid. 54.50 54.25

Waluty:
Dol. amer. 525 i pół
Marki niem. 123.00 121.00

Giełda zbożowo - towarowa
i iniarska w Wilnie

Zz dnla 5. V. 37,
Ceny za towar średniej handlowej ja

| kości, ка 100 kg. parytet Wilno, przy aor-

malsej taryfie przewozowej (les ra 1000 kg

|f-co wag. sł. rał.). Ziemiopłody—w ładun

kach wagonowych, mąka

szych ilościach.

529
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i otręby—w mniej

‚ W złotych:
yto I stand. 696 g/l *) 35 5

Żyto II stand. 670 g/l *) SAS Е ZĘ
Pszenica I stand. 730 g/l*| 31.50 — 3200
Pszenica LI stan. 710 gA*) 30.75 — 31.25
Jęczmień | etand. ;

678/673 #1 — 23.50 —` 24.
Jęczmień 1! stand. 649 g/l 22.50 — 2300
Jęczmień III stand.

620,5 g/1 21.75 — 22.25
Owies I stand. 468 g/l 21.75 — 22.25
Owies II stand. 445 g/l 20,75 — 21.25
Gryka 610 g/l 2750 — 28.00
Siemię Iniane b. 90*/4 I-06
wag. stoc, zał, o =
Len ee stand. Woło-
żyn b. . 216.50 1840.00 — 1.00
Len trzep. stand. Horo- wys
dziej b. I sk. 216.50 — =
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 = =
Len trrep stand. Traby b.
I sk. 216.50 1820.00 — 1860.00
Len czesany Horodziej b.
| sk. 303.10 2060.00 — 2100.00
Kądziel Horodziejska b. |

sk. 216.50 1700.00 — 1740.00
Targaniec moczony az0r-
tyment 70/30 1100.00;— 1200.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej
200 klm.

aA

REKLAMAW „DZIENNIKU WILENSKIM“

JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM POWODZE-

NIA HANDLU  CHRZEŚCIJAŃSKIEGO,

SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną
i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonu-
je wszelkie zabiegi pielęgniarskie. Poważ-
me referencje. Wilno, ul. Wiłkomierska
Nr. 3 m. 8 vis A vis Kościoła Św. Rafała.

 

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
21 u Kaczyńskiego.

 

PILNOWANIA mieszkania lub na przycho-
dzącą poszukuje kobieta uczciwa, pracowi-
ta. Adres w adm. „Dz. Wil".

 

DOZORCY -PALACZA, _dozorcy-furmana, lub portiera poszukuje mężczyzna, wiek
średni, żonaty, bez dzieci. Posiada dobre
świadectwa. Garbarska 9—10. 895

(ASS TTSNS KITOS TKO T IRL TJUA GIOSKALDOZEP

+ Wziąlem garry i pojechalem do
;Accolego. Stary, bazar stał po daw-
nemu, olśniewając oczy w gorącym
słońcu Ibarwną pstrokacizną ptaków
dżungli. Ale Lal nie siedział w kucki
|przy klatkach. Lal nie poskoczył o-
jtworzyć sahibowi drzwiczki garry.

Pozdrowiłem Acoolego. Staremu
handlarzowi przybyło piętnaście lat.
Był siwy i pomarszczony.

— Gdzie Lal Bahuda? — zapyta-
łem. — Miał ci pomagać, Acooli, do
mojego powrotu.

Acooli rozpostarł szeroko ruchli-
we ręce, wzruszył lekko chudymi ra
mionami,
— Wisznu zabrai Lala Bahudę—

oznajmił z prostotą.
— Więc go choroba zmogła —

rzekłem powoli. :
— Choroba? — Acooli zmierzył

mnie szczególnym spojrzeniem mą-
drych, starych oczu. — Nie choroba
zmogła Lala. Mam wieść prosto z
Bikna Thori. Lal wrócił do domu.
Był znów silny. Był bardzo szczęśli-
wy, że widzi nadobną żonę i dzieci
—bardzo szczęśliwy.

(D. <. n.) 
SIIIKTSTSS A K SNIISTL INS NLIIOIS ALAV  DS  IIS IIIOITLIIIAROTPIS

POMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcanie, s odnoczeniem do domu lub prz

CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za sam. jednoenp., nekrol ogi 40 gr.
esyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie sł, 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—
za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziele ogłoszeniowym ва

 

słowo sł. 0,15, słowo tłuste uł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty sa wieri: druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe ! tabelaryczne o 25%/ drożej. Dla poszukujących pracy 50%: zniżki, Administracja aastrzega

sobie prawo szułamy termiau druku egłospoń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca,

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, Ч Drukarnia A.Zwierzyńskiego„Wilno, Mostowa 1. Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ.
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