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Solanka do picia. Kąpiele solankowe, borowinowe, tlenowe,

Piankowe. Elektro i wodolecznictwo. Inhalatorjum. Irygacje i płukania jelit.
kwasowęglowe,

| Zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu, Kąpiele kaskadowe. |

Pięknie położona Stacja Klimatyczna. Sezon trwa od 15 maja do 1 października.

Inform.: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikach, ZwiązekUzdro-

wisk w Warszawie, oraz wszystkie placówki „ORBISU” i zagranicą.
Wyżwawynam

Socjaliści ukarani za napad
na pochód Stron. Narodowego w Piotrkowie

(Teietonem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA 8.5. W dniu 24 dotkliwie przodownika policji śled-

maja ub. r. Stronnictwo Narodowe czej.

w Piotrkowie urządziło obchód 40-|  Zajścia powyższe były przedmio-

lecia Obozu Narodowego. W  ra- tem rozprawy w sądzie okręgowym

mach obchodu, ` ха zezwoleniem w Piotrkowie. Na ławie oskarżo-

władz administracyjnych, ódbył się nych zasiadło 17-tu uczestników na-

pochód S. N., ulicami Piotrkowa.  |padu na pochód S, N., z pośród któ-

  

  

(W przeddzień uroczystości miej- |rych v-prezyjjent Uziembło skazany| ›

scowa PPS (CKW) wydała ulotkę | został ma 1 rok więzienia, 4 uniewin-

do robotników, wzywającą ich do niono, a pozostałych skazano na ka-

stawienia się w dniu 24 maja ub. r. ry od pół do 1 roku więzienia.

w lokalach PPS, celem zorganizo- | W. piątek odbyła się rozprawa

wania Ikontrmanifestacji. przed sądem apelacyjnm w MWar-

W czasie pochodu narodowców|szawie.

socjaliści z prezydentem m. Piotr- Sąd apelacyjny uniewinnił U-

kowa, członkiem rady naczelnej ziembłę, oskarżonego  Dobickiego

PPS Uziembłą usiłowali parę razy|skazał na 3 lata więzienia, zawie-

pochód rozbić, co im się jednak nie | szając wykonanie kary, a w stosun-

udało. W czasie wiecu bojówki so- | ku do reszty oskarżonych wyrok za-

cjalistyczne obrzuciły członków Str. | twierdził.

Narod. i policję kamieniami, raniąc !

Wyrok Sądu Najwyższego
w Sprawie zajść w Przytyku

(Teletonem od własnego korespondentaj.

WARSZAWA 8.5. Po dwudnio-

wej rozprawie zakończono wczoraj

wyrokiem proces przytycki przed

Sądem Najwyższym.

Sąd Najwyższy uwzględnił osiem

skarg kasacyjnych, dziewiętnaście

zaś oddalił.

nia, wyrok został uchylony częścio-

co do wymiaru kary zaś uwzględ-

jej umotywiowanie,

 

wo. Co do winy kasację oddalono,

niono, ze względu na niedostateczne

Ponadto Sąd Najwyższy uchylił

wyroki co do Władysława Gospodar
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Informacyjne podaje pełny skład

niemieckiej komisji. ślędczej, która

dziś rano udaje się specjalnym sa-

molotem przez Cherbourg na paro-

wiec „Europa“, idący do Ameryki.

Do komisji tej wchodzą: dr. Ecke-

mer, dr. Duerz, prof. Brek, inż, Hof-

mann, prof, Diedkmann i por. Breit-

haupt z ministerstwa lotnictwa.

ZGON KPT. LEHAMANNA

LAKE HURST. 8.5. Były do-

| wódca „Hindenburga“ kpt. Ernst

| Lehmann zmarł wczoraj o $. 18-ej.

LAKE HURST. 8.5. Stan zdrowia

kapitanów Prussa i Sammta polep-

szył się o tyle, iż mogą być przewi*

| zieni do szpitala „Medical Center"

w Nowym Jorku, Śmierć kpt. Leh-

| BERLIN. 85. Niemieckie Biuro

|
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Echa katastrofy „Hindenburga“

10 gr.

  

Redakcja | Administracja uł. Mostowa Nr. 1, telefon 12-44.

Redakcja czynna w godzinach od 12 do 13 I ed 20 do 24,

Kosto P. K.O.Nr.700.206,

Wilno, Niedziela;9 Meja 1937 r.
0ASSR PACPROTEZARZEZIWEDO оОЫ

„zdAAAA AAAA AA 094 POD ae EE Aa KE E Es,

Cię pociąga urok powietrza i słońca!
: CHCESZ UŻYĆ LATA W 100% — UBIERZ SIĘ ODPOWIEDNIO:

w letnią jedwabną bluzeczkę, modny szlafroczek, bieliznę, koszulkę sportową, lekki cienki,

o różnych odcieniach płaszcz impregnowany od zł. 28,—nieprzemakalny, rękawiczki, — рой-

czochy, które poleca w wielkim wyborze
POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 9 tel. 6-45

IM

manna znalazła oddźwięk w całej
prasie amerykańskiej.

ZDJĘCIA Z KATASTROFY
LAKE HURST. 8.5. Dowódca tu-

tejszej lotniczej stacji kpt. Rosen-
dahl zarządził, ażeby wszystkie zdję
cia fotograticzne i tilmowe katastro-
ty „Hiniaenburga“ zostały oddane

do użytku komisji śledczej. Ponie-
waž, jak to zwykle bywa, podczas

lądowania „Zeppelina” znajdowało
się na iotnisku 5-iu reprezentantów

najwięlkszych amerykanskich przed-

siębiorstw filmowych, jest zupełnie

możliwe odtworzyć dokładnie prze-

bieg katastroly we wszystkich jej

fazach.

WYWÓZ HELIUM Z AMERYKI

WASZYNGTON. 8.5. Komisja

wojskowa senatu. uchwaliła pod

wpływem Ikatastroly „Hindenburga“

projekt ustawy o ułatwianiu wywo-

zu i sprzedaży helium, który jesi

Nr. 126
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dr. Edkener wygłosił przez radio
przemówienie na temat katastrofy
sterowca „Hindenburg“. Na podsta-
wie ostatnio otrzymanych wiado-
©.ZRAONEPCAEPTWK TEKGLKSRADKARYTYrzy
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monopolowym wyrobem Stanów

Zjednoczonych. Wywóz odbywać się

będzie w ograniczonych ilościach,

niqaostatecznych dla celów wojsko-
wych i mogących jedynie pokryć za-

potrzebowanie Niemiec do utrzymy-

wania transatlantyckiej komunikacji

sterowcami,
BERLIN. 8.5. Przewodniczący to-

warzystwa budowy „Zeppelinów” CIELEREBEAZOZ EA TOOZEKEES

Kronika telegraficzna
— Wyjechała do Londynu na uroczy-

stości koronacyjne delegacja polska pod

przewodnictwem ministra spr. zagr. $.

Becka. | ži R

—Minister W. R. i O. P. prot. Święto-

sławski nie przyjął zgłoszonej przez p.

Mariana Godeckiego rezygnacji ze stanowi-

ska kuratora okręgu szkolnego wileńskie-

go, pozostawiając в0 nadal ва tym urzę-

dzie.
— W rocznicę bohaterskiego zgonu

płk. Francesco Nullo, który w 1863 r. w

bitwie pod Krzykawką oddał swe życie za

sprawę polską, konsul generalny R. P. w

Co do głównych oskarżonych Le-| czyka, Gustawa Iwańskiego, Fryd- Ozzy złożył wieniec na jego pom-

ski iKirszteina, którzy mieli ka- mana, „Strzałkowskiego, Wójcika ij” haGSA: została: |bodplesk, kóać

ry pierwszy 6 a drugi 8 lat więzie- Wierzbickiego. wencja, uchylająca reżim kapitulacyjny w

Nadzwyczajna sesja sejmowa
W Warszawie mówi się o nad-, łach akademickich, nad czym obra-

chodzącej sesji nadzwyczajnej, któ-|dowała ostatnia konferencja rekto-
pod przewodnictwem min.ra rozpocząć się ma zaraz po Zielo”! rów,

nych Swiątkach. Być może, że już w Świętosławskiego.

końcu bieżącego tygodnia ukaże się

odpowiednie zarządzenie P. Prezy-

denta Rzplitej.

Przede wszystkim wysuwane jest

pytanie: nad czym izby będą w cza-
sie sesji tej pracować?

Jak wiadomo, w sesji budżetowej

pozostało nie załatwione 11 rządo-

wych projektów ustaw i 26 posel-

skich. Niewątpliwie, tylko nie wiel-

ka część z nich będzie mogła być za

łatwiona, choćby ze względu na krot

ki czas, przez jaki ma trwać sesja—

i naprawdopodobniej na warsztacie

znajdą się tylko projekty rządowe.

laje się nie ulegać wątpliwości,

że znajdzie się m. in. rządowy pro- |kołach poinformowanych

jekt zmian w obecnej ustawie o szko ; czo pogłoskom tym zaprzeczają.

szego |ograniczenia
|mickich. Jeśli

| wątpienia gorącą dyskusję.

sprawiedliwości

prasowej.

ustawach podatkowych, 

Zmiany mają iść w kierunku dal-
swobód akade-, po dwudniowej huraganowej burzy utwo-

projekt tych zmian rzyła się w ziemi szczelina, mająca około

rzeczywiście znajdzie się na porząd- 50 km długości i od półtora do dwu i pół

ku dziennym sesji, to wywoła bez metrów głębokości.

W ostatnich dniach pojawiły się
też dość mętne pogłoski o tym, że w
ministerstwie „skarbu opracowane. są
projekty zmian w dotychczasowych ja rb. w Genewie.

idące w
kierunku zwiększenia obciążeń. W|

stanów"

Egipcie.
— Na zaproszenie rządu belgijskiego

| francuski min. spr. zagr. Delbos przybędzie

| 21 maja z wizytą da Brukseli.

—Policja w Pradze odebrała paszporty

przewódcy t. zw. „czarnego frontu”  nie-

mieckiego dr. Ottonowi Straserowi oraz

jego sekretarzowi F. Beerowi.

— W Argentynie w prowincji Santiago 
=iemiecki minister oświaty wydał

Mówi się też, że w ministerstwie' dekret, zakazujący żydom, posiadającym
Idobiegają końca

prace nad projektem nowej ustawy
niemiecką przynależność państwową ubie-

genia się o dyplomy doktorskie Rzeszy.

— Rada administracyjna międzynaro-

dowego biura pracy zakończyła swe obra-

dy. Następna sesja rady odbędzie się bez-

pośrednio przed konierencją pracy 31 ma-

—DoParyżaprzybyłna jedendzień

premier turecki Ismet Inonu, który udaje

się na uroczystości koronacyjne w Lon-

| dynie.
 

| karze włoscy powrócili

LONDYN 8.5. Wszyscy korespon-

denci prasy włoskiej w Londynie o-

trzymali wezwanie, aby bezzwiocz-

nie opuścili Londyn i przybyli do

Rzymu.
Prasa włoska otrzymała przy

tym polecenie całkowitego przemil-

czenia uroczystości koronacyjnych.

Nie należy oczekiwać, aby dzienni-
do Londynu

wcześniej, niż za dwa tygodnie,

Równocześnie rząd wioski ode-

brał debit wszystkim gazetom an-

gielskim, z wyjątkiem 3-ch, a miamo-

PARYŻ 8.5. Specjalny korespon-

dent „Figaro“ donosi, że aczkol-

wiek na ulicach Barcelony ruch zo-

stał przywrócony, robotnicy podjęli

pracę, a wiele sklepów otwarto po-

nownie, to jednak ma przedmie-

ściach w dalszym ciągu powiewają

czarno-czerwone sztandary — апаг-

chistyczne i barykady nie zostały

rozebrane. Poza Barceloną docho-

dzi do starć 'w coraz to nowych

punktach. W! Figueraz i Geranie a-

narchiści przyjęli władzę  caikowi-

cie w swoje ręce. Na fronciearagoń-

skim doszło do pierwszej wymiany

strzałów pomiędzy anarchistami a

socjalistami i komunistami, zajmują”

cymi sąsiadujeące odcinki, Rząd w

Walencji wysłał do Barcelony trzy

okręty wojenne oraz drogą lądową

oddziały wojsk. Pod Tortozą do-

szło do pierwszego starcia między

wysłanymi z Walencji oddziałami a

sztunmową brygadą , anarchosyndy-

kalistów. Prezydent Companys wbrew ten _

ENIACaniaa maaS

mości oświadczyi on, że doskonała
organizacja amerykańskich władz
lotniczych wyklucza hypotezę sabo-
talżu, która początkowo uważana
była za prawdopoaobną. Zdaniem
Eckenera, powoaem katastroty były
raczej zjawiska elektryczne, powsta
łe wskutek niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych.

  

Demonstracja włoska przeciw Anglii
Odwołanie dziennikarzy włoskich Z Loudynu

wicie: „Daily Mail“ i gazety „Eve-
ning News“, naležącej do proiaszy-

stowskiego  usposobionego  lorda

Rothermere oraz niedzielnej gazety
| „Observer.
| W. jakim stopniu zarządzenia te

| wpłyną na sytuację korespondentów

angielskich w Kzyanie, pozostaje na

,razie niejasnym, dotychczas w każ-

dym razie żaden koresponient an-

| gielski z Rzymu nie wyjechał.
|__ brytyjskie czynniki ołicjalne za-

|chowują się wobec zaiangu - praso“

|wego z Włochami obojętnie.
и

Ww Barcelonie uspokojenie
| dencjom rządu walenckiego, który

| domagał się ostatecznego zlikwido-

| wania nie podporządkowujących

się zbrojnych  ociziałów  anarchi-

stycznych w Katalonii, doprowadził

do odprężenia w Barcelonie za po-

mocą ikompromisu, którzy przyniósł

wprawiizie zawieszenie broni, ale

pozwolił na to, że anarchiści wyszli

z konfliktu wzmocnieni. W. tych

warunkach zawieszenie broni przy-

brało wyraźnie charakter prowizo-

ryczny.

TT i S

Zjazd Polakow
Akademików Mosx:ęwskich

IV-ty koleżeński zjazd byłych wychowań-

ców wyższych „uczelni miasta Moskwy od-

będzie się w Wilnie od 27 do 30 maja 1937

roku. Informacji udziela i przyjmuje zapisy

na udział w zjeździe sekretarjat zjazdu

w Wilnie: Państwowa Szkoła Techniczna,

Holendernia 12 inż, Jan Gumowski, tel. 283.
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Noe Zgromadzenie Miedzynarodowe
W związku z

stra
Bukareszcie od 22-go do 24-go kwiet
nia r, b. krążyły w pismach różnych
krajów pogłoski, które znalazły na-
wet oddźwięk na posiedzeniu komi-
sji spraw zagranicznych Izby Depu-
towanych w. Paryżu 29-go ub. m., ja-
koby stanowisko p. ministra Becka,
w rozmowach i naradach tamtej-
szych, niezjbyt się godziło z polityką
sojuszniczą Polski z Francją i Fran-
cji z Małą Ententą. Domysły takie
podniecane były, jak zwykle, głosa-
mi berlińskiemi, z zadowoleniem lub
pochwalnie 'wyrażającemi się o od-
wiedzinach w Bukareszcie, gdyż: za-
miłowania miemieckie do rozdmuchi
wania nastrojów niepokojących są
stałe i uporczywe. Są jednak do-
mysły tak nieprawdopodobne, po na
prostowaniu stosunków polsko-iran-
cuskich w wymianie odwiedzin jen.
Gamelina i marsz. Śmigłego-Rydza z
lata 1936 oraz zacieśnieniu współ-
pracy sojuszniczej przez pożyczkę
irancuską naa cele obrony państwa
u nas, że można nie ulegać nastro-
jom tych straszaków i snadnie pozo-
stawić tę stronę sprawy poza roz-
trząsaniami.

Natomiast godne uwagi są wynu-
rzenia samego p. ministra spraw za-
granicznych płlk. Becka, wypowie-
dziane w rozmowie z przedstawicie-
lami włoskiej urzędowej Ajencji Ste
fani, a u nas podane do wiadomości
przez urzędową P.A.T-iczną  25-g0
ub. m. w brzmieniu następującym:

Sądźę, że akty prawne, które mia
ły regulować życie międzynarodowe,

pobytem p. mini-

ET I T EE TE

Dziś by pisał
że „nad wszystkie ziem

aie w jedwabnej
haftowanej
najmod-

niejszych
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„jak mp. pakt Ligi Narodėw, zredago-spraw zagranicznych Becka w|wane byty w atmosierze
tak iż wśród twórców tych aktów na
wet ci, którzy mieli najlepsze inten-
cje, mie zdołali przewidzieć rzeczy:
wistej ewolucji umysłów rozmaity.
marodów europejskich. To szczegó-
łowe uregulowanie życia niej okaza-
ło się w istocie zgodne z rzeczywi-
stością. Moim zdaniem, niezbędną
jest zwołanie zgromadzenia między-
narodowego, celem ponownego roz-
patrzenia zagadnienia.

Są to oświadczenia bardzo dale-
Iko idące, a dotyczą one samych pod-
staw dzisiejszego stanu rzeczy mię-
dzynarodowego, oraz poruszają za-
gadnienia, które dzisiaj nie tylko nie
są przebrzmiałe, ale w znacznej mie
rze dzielą dzisiejszy świat politycz-
my europejski na wyraźnie zarysowa
ne obozy.

1. Oświadczenie p. ministra Be-
«ka zwraca się przeciw paktowi Li-
gi Narodów i przeciw innym załat-
wieniom, lktóre powstały jednocześ-
mie z nim, t, j. na Konferencji Poko-
jowej w: Paryżu w r. 1919, Otóż wal-
kę przeciw palktowi Ligi i przeciw
załatwieniom ogólnym roku 1919
prowadzą stale Niemcy, a w szcze-
gólności, z wzmożoną stanowczością
Trzecia Rzesza. Występując z Ligi
Narodów, w październiku 1933, о-
becna Rzesza Niemiedka nie taila,
iż mie godzi się na pakt Ligi Naro-
dów, jalko związany z układami po-
kojowemi r. 1919, oraz poręczający
nienaruszalność państw i zobowiązu
jący do współdziałania przeciw na-
padowi. Nic dziwnego, sdyż zmiana 

 

Mickiewicziii |
branki są sliczniejsze Wilnianki“

bluzeczce, szaliku s--owym,
pończoszkach i rękawiczkach

kupionych w firmie

 

Ulice wybrukowane złotem i dro
gimi kamieniami istnieją nie tylko w
bajkach wschodnich. Naprawidę nie
było ich w: czasach Haruna al Ra-
szyda, ani w miastach starożytnego
wschodu. Mamy je natomiast teraz,
w naszych nowożytnych miastach.

(W, Kalifornii znanych jest kilka
szos, których pokrycie zawiera dro-
biniki złota; sławą cieszy się t, zw.
„Błękitna szosa”, w której powierz-
chnia mieni się -błękitnawym bla
skiem, co pochodzi z odłamków dia-
mentów, tkwiących w asfalcie, W E-
katerynburgu, na Uralu, gdzie za-
mordowano rodzinę carską,  brulko-
wano ulice kamieniami zawierający-
mi spore ułamki topazów, malachi-
tu, jaspisu berylu i innych drogich
kamieni Wiedziano o tym, ale bo-
Zactwa kopalń uralskich były tak
wielkie, że z właściwą Rosjanom roz
rzutnością nie dbano o jakieś tam
„resztki' i brukowano nimi ulice,

Najosobliwszy rodzaj bruku po-
siadają ulice miasta Montrey w Ka-
lifornii. Wytožono je mianowicie ma
są z lkości wielorybich, należycie
spreparowaną i zmieszaną z asfal-
tem i smołą. W krajach obfitujących

Nowe zmiany w rolniczym ustawodawstwie
oddłużeniowym

W, Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 30
ukazała się ustawa z dnia 14 kwiet-
nia 1937 r., (która wprowadziła na-
stępujące ważniejsze zmiany w roz-
porządzeniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 24 paźdzeirnika 1934
r. o konwersji i uporządkowaniu dłu
$ów rolniczych:

1) przedłużyła do dnia 31 grud-
nia 1938 r. termin składania do urzę-
dów rozjemczych wniosków o obni-
żenie |długów z tytułu działów ro-
dzinnych i reszty ceny kupna grun-
tów;

2) przedłużyła do dnia 31 grudnia
1940 r. termin do którego można
spłacać długi rolnicze przewyższa-
jące 500 zł. papierami wartościowy
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|w rozmaite surowce używa się do

specjalnej, ;

; |Szymi w Londynie

„wyglądu Europy, ustalonego w r.
1919, jest celem, |do którego osią-

,śnięcia zmierza drogą wielkich przy-
„gotowań wojennych. Przeciw pakto-
Iwi Ligi, jako opartemu na zasadzie
równości prawnej państw, wystąpił
talkdżje p. Mussolini, zalecając w r.
1933 pakt czterech, czyli kierowni-
ctwo zespołu mocarstw w Europie,
a w mowie z 1-go listopada 1936 w
Medjolanie ponownie od tej strony i
od strony t. zw. niepodzielnościpo-
koju uderzył w pakt Ligi, już po u-
kładzie z 23-go października 1936 z
Niemcami, które właśnie śodzą się
ostatecznie i narazie na pokój w Eu-
ropie zachodniej, ale myślą o zmia-
mach w Europie śrddkowo-wschod-
niej na drogach niezbytpokojowych.
Ta polityka niemiecko-włoska, obec
mie na jalkiś czas wspólna, zarysowa
ła się wyraźnie w Europie, ale nie
widać żadnych zgoła powodów, by
przyłączała się do miej i Polska,
Е Jeszcze bardziej uderzające
jest oświadczenie się urzędowego
kierownika polskiej polityki zagra-
micznej za zwołaniem nowego z$ro-
madzenia międzynarodowego, kla
lepszego załatwienia zagadnień, niż
w r. 1919. Jest to stałem hasłem
państw, zmierzających do t. zw. re-
wizji, znowu z Niemcami na czele.
Ale Polska trzymała się i musi się
trzymać zdala od takich dążności,
Wogóle zaś wiadomo, że przedsię-
wzięcia takie, jak zgromadzenie mię
dzynarodowe, są bardzoniebezpiecz
„ne i zawodne, co się okazato zarėw-
įmo ma zjeździe politycznym w Genui
jw r. 1922 jak па zježdzie gospodar-

: 1933. Dzisiaj rzą-
„dy państw wiedzą, iż bez najdoktad-
„miejszego przygotowania nie možna
myśleć o takim  zjaździe, jak to
stwierdził ostatnio w Izbie Gmin
 22-go kwietnia 1937 p. Stanley Bal-
„dwin wobec rozmowy starego ochot
„mika p. Lansbury'ego z kanclerzem
„Hitlerem 19-g0 ub. m. w Berlinie o
jzwołaniu takiego zgromadzenia mię
| dzynarodowego.

Trudno przeto zrozumieć, dlacze
$0 p. minister Beck, o sprawach tak

| doniosłych, jak zwołanie nowego
|zgromadzenia międzynarodowego,
celem innego załatwienia zagadnień,

r. 1919, mówił tak

 
 

' załatwionych w
i e A : : ; | dnie w iadzie (dziennikpokrywania jezdni najromaitszych Przygodnie wywiadzie (dziennikar

rodzajówodpadków.Talk więc w. In- |Skim i w duchu poglądów, które są
diach np. tam, gdzie rozpowszechnio|w rażącej sprzeczności z podstawo-
na jest fabrykacja cukru, używa się wym stanowiskiem polityki polskiej.
dość często |do wykładania ' jezdni| Stanisław Stroński
melasy, produktu ubocznego, który| GuIOESNZKYNN ao
w Europie służy jako pasza dlaby-| r
Gia. Melasę wiąże się oczywiście z|
różnymi materiałami, jak asfalt, be-
ton, smoła i t.p. |

W] Stanach ;południowych czyni |
się próby z wylkładaniem jezdnipra-|
sowaną bawełną. W, Australii i Szko
cji użyto kauczuku i gumy, uklada-
jąc je jako cienką warstwą pośred-
nią między łundamentem a nawierz-
chnią asfaltową czy, betonową. Dla
umocnienia padłoża nawierzchni u-
lic używano też w Stanach Zjedno- !
czonych bloki szklane, wyiproduko-
wane z prasowanyich, starych bute-
lek, w Niemczech zaś przed kilku
laty p.yty metalowe wyprodukowa-
no z prasowanych pudełek i blasza-
nek po Ikonserwach.

Nie ma więc, jeśli chodzi o no-
woczesne bruki, nic paradoksalnego
w powiedzeniu, że pieniądze leżą na
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Kto wygrał na loterii?
Ważniejsze wygrane:

5.000 zł. — 81395,

10.000 zł. 5180 15066 132346
166868.

„ 5.000 zł. — 173056 181321.

2.000: zł. 1256 3325 18309
23205 33035 67168 74688 87149 99539
116520 126094 129616 142291 144706
154562 167793 190066.

mi określonymi w rozporządzeniu
Ministra Skarbu z dnia 23 paździer-
nika 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84 poz.
589) według ich wartości  nominal-
nej;
5) przedłużyła |do dnia 31 grud-

nia 1940 r. termin, do którego długi
rolnicze, zabezpieczone hipotecznie
na nieruchomościach ziemskich, mo-  ks S22045011) = 4sou 209,
dyśoterminowe 4 pół proc. w4 i|71364 72922 76431 16933 81606pół proc. listach zastawnych, uma-
rzalnych w okresie do 55 lat; 82696 84897 88630 91475 91647

Е 8 p |101576 106621 109581 127025 134998
Mówić,POZIE 2 owej wła Patel 145318 153032 155703 157165
długów rolniczych gotowizną, zmia- 1158429 158427 193979.
nę polegającą na tym, że obecnie w|
okresie do 31 grudnia 1940r. dług:|
rolnicze posiadaczy ' gospoklarstv/
wiejskich grupy A mogą być 'spłaco-
ne w części lub w całości przedtez-
minowo, z tym że każda zapłata gor
towizną będzie umarzać -200 proc.
zapłaconej sumy.

Należy zaznaczyć,
województw wileńskiego, _nowo-

za g0sp0-

darstwa grupy A uważa się  ta<ie

Drugie ciągnienie: ”

20.000 zł. — 96043.

10.000 zł, — 85127 89573
177371.

2.000 zł, — 17507 45212 52330
53091 68805 92544 94492 103028
114705 130322 145146 164795 165748

1.000 zł —1017 6142 18571 38322
49851 61993 68906 70629 77571
116502 120385 129540.133818 134910

103727

że na terenie 
 

144642 155878 158749 155799 171260` którvc 5 niegospodarstwa, których obszar 171631 181159 183498 187352.przekracza 100 ha. ТОН MS
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Niech Pani zapyta
siebie czy jest szczęśliwą?
Nie będziesz nigdy szczęśliwą, mimo
Twych zalet, mimo pięknych toalet,
gdy szpecić Cię będzie owłosienie
twarzy, pach, rąk, nóg, górnych warg
lub innych miejsc. Będziesz się zach-
wycać sobą i zachwycać się Tobą będą
inni, gdy pozbędziesz się raz na zawsze

(bezpowrotnie) i bezboleśnie owłosionych miejsc naszym
preparatem ,,Chetor*, Po użyciu włosy w tych miejscach |
już nigdy nie edrosną. Srodek niezawodny, stuprocentowy.
Prosimy podać adres, prześlemy bezpłatnie broszurkę.

Laboratarium Biochemiczne „Chemitor"
Warszawa, ul. Okuniewska 10
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Cobęd zeznawaćŚwladnowiewprocesie
o „Tragizm losów Polski“?

W, uzupełnieniu poprzednich spra 6) P. Michał Sokolnicki, że swe
wozdań z procesu w Starogardzie, | rozmowy z Niemcami prowadził, re-
podać możemy z jawnej częściroz- |prezentując organizację POW., a nie
prawy ustne motywy, którymi uza- | koła legionowe;
sadnił prokurator zgłoszenie swojej _ 7).P. A. Śliwiński, że konflikt Pił
listy! świadków. | sudskiego z Niemcami w tymczaso-
A więc zeznawać mają: | wej Radzie Stanu wynikł na tle wal-
1) Marsz. A. Prystor, na okolicz- | ki o wojsko, a nie z innych przyczyn;

ność, że bojówiki P.P,S, w 1905 r.nie | 8) Gen. Kasprzycki, że POW. zo-
rabowały mienia prywatnego, nie „ało założone bez żadnego porozu-
przyczyniałysię do (krzewienia ban* | mienia z Niemcami i że od początku
miaoo: kraju; a nie dopiero później, prowadziła z: „Wi Sławek, nate same. 0- | nimi zacietą wailkę;

kolicznošci, oraz že wodzowie obozu| i : )> LM SPA . P. A. Rudnicki, że akcja POWlegionowego nie wyrzekli się Poznań | Akis p.1918. 2 skio
skiego i Pomorza i mieli pozytywny| Z2PO, de Króle miemseoi Le
stosunek do sprawyj przyłączenia do | mii Ob ® : 0: т 5 )
Polski Litwy: i ziem ruskich; == к ыы : Ii

3) P. St. Dobrowolski, na okolicz; 10) Gen. Tokarzewski, co dobd
ności, jakie były dążenia organizato- | marsz. Piłsudskiego w sprawie od-
rów strajku szkolnego w zaborze ro- | Sieczy Lwowa; NES :
syjskimi przed wojną; | 14) P. B. Miedziński, co do poli-

4) Gen. Wład, Sikorski, że koła le | tyki marsz. Piłsudskiego w sprawie
gionowe nie wyrzekały się myśli o | Litwy i Białorusi. 1
Wielkiej Polsce; | Przypominamy, ės Odzew

5) Gen. Kazimierz Sosnkowski, decyzji sąjdu "świadkowie nie będą
że wywiezienie J. Piłsudskiego przez' wezwani na rozprawę do Starogar-
Niemców. do Magdeburga nie zosta- du, lecz będą badani przezsędziego
ło dokonane na jego własną prośbę|relerenta Wasilkowskiego — każdy
i że jego konflikt z Niemcami nie zo- |w miejscu zamieszkania,
stał celowo zaaranżowany; |

Przed ślubem Ks. Windsoru
Zamek w Cande, oblężony jest dwóch jubilerów paryskich, aby za-

przez rzesze dziennikarzy: i fotogra-. kupić pierścionek zaręczynowy.
fów, przed którymi broni ks. Wind: | W, dniu przyjazdu do zamku w
soru i jego narzeczoną cały oddział | Cande księcia „spotkała . przygoda,

policji, | mianowicie zaginęły bagaże przyby-
Adiutant oświadczył dziennika- łe z Austrii. Jak się okazało, szofer

rzom, że lks. Windsoru zamierza po-| na stacji w Verneuil, który te baga-
zostać w Cande do ślubu, który od- iże miał śdostarczyć do zamku w
będzie się po uroczystościach koro-| Cande, został niedokładnie poinfor-
nacyjnych w Londynie. Po  ślubie| mowany i odwiózł je domiejscowo-
młoda para ma udać się do Afryki, | ści tej samej nazwy, ale położonej w
do ikolonii Kenia, gdzie ma spędzić|sąsiednim departamencie. „Dopiero
dłuższy czas w domu, stojącym nad| po całonocnych poszukiwaniach
jeziorem па północ od rzeki Nairobi. | przeż policję, 14 kułrów ks. Windso-

Dom ten położony w dolinie, |ru odnaleziono i odstawiono do
Iktėra nosi nazwę Szezęšliwej, nale-| zamiku. >.
ży! do p. Jerry Preston. Ks. Windso+/ W. związłku ze swym małżeń-
ru spędzał tam kilka tygodni, śdy| stwem, ks. Windsoru dostanie z
był jeszcze iks. Walii, i stamtąd od-' apanaży: królewskich sumę 100.000
wołano go |do łoża ikróla Jerzego V | funtów szterlingów, jednak nie bę-
w czasie choroby w roku 1928, | dzie mógł rozporządzać dowolnie,

Jak donosi prasa paryska, do lecz będzie otrzymywał odsetki. Jak
zamiku w. Cande, przybyło kilka mo-| obliczają, roczne dochody iks. Wind-
dłystek z Paryża, aby przygotować soru będą wynosiły ogółem 28.000
sulknię ślubną dla p. Simpson. Jed-| funtów szterlingów.

iks. Windsoru wezwał:

 
 

Uroczystości żałobne w dniu 12 maja
Wileński Komitet Wojewódzki,ne i kolejowe sygnalizują Chwilę

Uczczenia Pamięci Marszałka Józe-|Ciszy, Godz. 20.45 — 20.48. Chwila
fa Piłsudskiego ustalił mastępujący; Ciszy. ! : За :
program obchodu w Wilnie drugiej| W. ciągu trwania tej „chwili ustać
rocznicy zgonu Józefa Piłsukiskiego. ma wszelki ruch i dźwięk. Pojazdy

W] przeddzień rocznicy, wdniu zatrzymują się. Mioment zakończe-
11 maja, o godz. 19-ej wszystkie do- nia chwili ciszy zaznaczą 21 strza-
my zostaną udekorowane flagami|łów armatnich, . ;
państwowymi, opuszczonymi do po-| Podczas „strzałów armatnich ma-
łowy masztu, przewiązanymi krepą.  stąpi złożenie wieńców nacmenta-

Dzień 12 maja. Godz. 8. Nabo- rzu Rossa przez: gen. Dąb Biernac-
żeństwo żałobne z kaplicy Ostrej)kiego w imieniu wojska, wojewodę
Bramy. Godz. 9. Złożenie hołdu ser- wileńskiego, rektora USB + i prezy-
cu Marszałka na cmentarzu Rossa denta m. Wilna. : : :
przez mlodziež szkolną. Godz. 10. ! Godz. 21. Defilada garnizonu wi-
Uroczyste nabożeństwo żałobne wj leńskiego przed mauzoleum na
bazylice _ wileńskiej, celebrowane;cmentarzu Rossa, którą prowadzić
przez J. E. ks. arcybiskupa metro- | będzie inspektor armii gen. Kyiw.
politę. Godz. 20.40. Zapalenie ognisk|Dąb Biernacki, ; A :
na górze Trzykrzyskiej, na Bouffa-, W dniu 12 maja, teatry i kina nie
łowej i na. wzgórzu przejd cmenta-' będą czynne, jak również w loka-
rzem Rossa. W tej samej dac | lach publicznych muzyka  rozryw-
dzwony! Ikošcielne, syreny  fabrycz- | kowa zostanie zawieszona.

НЕа

Ludzie nerwowi to ludzie chorzy...
Wybuchają omi przy lada okazji, zadręczają| ca zdrowy pokrzepiający sen. - Stosujcie
siebie i innych, wpadają w depresję, tracą skutecznie zioła D-ra BREYERA Nr, 4. Do

 

sen i apetyt, czują się fatalnie. Kuracja | nabycia wszędzie, Wytwórnia  Polherba,

ziołami dla nerwowych D-ra BREYERA j Kraków — Podgórze. į
Nr. 4 wzmacnia nerwy, uspokaja, przywra- | BY SEZ
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JESZCZE JEDEN
° КАВТЕ!°
Zdarza się nieraz, że życie poli-

tyczne przybiera analogiczne postaci,

jak życie gospodarcze, że powstają

podobne formy organizacyjne. Oto

pisze się wiele o kartelach,zjawisko

kartelizacji staje się bardzo aktual-

nym. Ale czy przypadkiem i w u-

stroju politycznym nie powstaje coś

podobnego do kartelu? I czy nie mo-

żnaby domagać się rozwiązania „kar-

elu politycznego”, gdy się rozwiązu-

je kartele w wielkim przemyśle i han-
dlu?

Istotą kartelu jest monopolizacja,

dążenie do wyrugowania współza-
wodnictwa. Pewna grupa wytwór-

ców «łączy się, by opanować ry-

nek, uregulować zbyt i ceny, nie

dopuścić do konkurencji. A gdy w

polityce pewna grupa, opanowując

źródła władzy i jej narzędzia, stara

5е ustabilizować swój stan posiada-

nia, usunąć współzawodnictwo i

s'worzyć monopol polityczny, mamy

zjawisko, które bardzo wyraźnie

przypomina kartel przemysłowy.

Członkowie takiego kartelu roz-

perządzają kapitałem, pewną zdoby-

tą pozycją w przemyśle i ciągną z te-

go dochody. Kartel polityczny rów-

n'ež rozporządza pewną zdobytą po-

zycią, chce utrzymać swoje uprzywi-

lejowane stanowisko. Musi jednak w

opinii publicznej usprawiedliwić ra-

cję swego bytu, uzasadnić swe pre-

tensje monopoliczne. Musi powołać

się na jakiś moralny kapitał, który

mu daje prawo do odsetek. Te ka-

pitały są rozmaite. Np. można w

ten sposób eksploatować swoje „za-

sługi”, ciągnąć od nich procenty.

Kto nie legitymuje się „zasługami”,

ten nie uczestniczy w kartelu. A je-

go uczestnicy czerpią te procenty

albo w postaci sprawowania władzy,

albo też po prostu w postaci korzy-
ści, które daje władza. „Zasługi” sta-

ją się niejako kapitałem zakładowym
kartelu polityczneśo.

Narzeka się czasami, że kartele

przemysłowe, korzystając z monopo-

lu, utrzymują na zbyt wysokim po-

ziomie ceny swych produktów, że nie

liczą się z siłą nabywczą najszer-

szych warstw ludności, że niekiedy

podwyższają ceny, gdy powinny je
obniżyć. Nie ma wtedy proporcji
między „sztywną” ceną a wartością

produktu. Podobnie też i utrzymanie

kartelu politycznego .zbyt wiele ko-
sztuje; przerasta możność płatniczą
ludności, którą rządzi ten kartel.
Monopol polityczny pozwała np. na
to, by podwyższyć uposażenie grupy

rządzącej, to zn. wyższej biurokracji

wtedy, gdy obniża się, ze względu na
trudną sytuację budżetu, pobory
zwyczajnych pracowników. Ci dyrek-
torzy kartelu politycznego przyznają

sobie różne beneficje materialne, nie

mające żadnego uzasadnienia w war-

tości oddawanych przez nich usług.
Zaznacza się coraz mocniej przeci-

wieństwo między dochodami uprzy-
wilejowanej grupy a malejącym do-
chodem społecznym.

Niektórzy ekonomiści widzą w

rozwoju karteli przemysłowych ро-
stępujący naprzód proces kostnienia
gospodarczego rozwoju. Kierownic-

two kartelu ulega zbiurokratyzowa-

piu. Zanika rzutkość, inicjatywa,

chęć szukania nowych kombinacyj

produkcyjnych. Zamiast zysku, połą-
czonego z ryzykiem, zysku, zdoby-
wanego we współzawodnictwie i wal-
ce, płynie bezpieczna renta, którą

dzielą się uprzywilejowani, I w kar-

telu politycznym widzimy podobne
obiawy. Posługuje się on bardzo do-
godnym dla siebie mechanizmem

rządzenia, usuwającym współzawod-
niciwo. Nie chce walczyć o swe sta-

nowiska na zasadzie równości, nie
walczy jakością swych produktów,
tn znaczy wartością idei, lecz me-

r»anicznie usuwa konkurencję. Nic

(iwnego, że wtedy zjawia się skost-
rołość i pustka ideowa, że biurokra-
Ca malityszna nie może pchnąć na- 
pisód politycznego życia | 7) 4

Ku niepodiegiości Irlandii
Szef rządu irlandzkiego, p. de Va-

lera, ogłosił projekt nowej konstytu-
cji, która ma być w czerwcu r. b.
przedłożona narodowi do przyjęcia
przez referendum. Nowa konstytucja
ma zastąpić dotychczasową z roku
1922, o której p. de Valera powie-
dział w przemówieniu wygłoszonym
przez radio w:dn. 30 kwietnia, że
„nie była dziełem rąk irlandzkich i
została narzuconasiłą”.Jak wiadomo,
konstytucja ta zrównała Irlandię z
dominiami angielskimi.
W art, 4i 5 — jak donosi „Temps”

— nowej konstytucji czytamy, że Ir-

landia (Eire) jest „ państwem udziel-
nym, niepodległym i demokratycz-
nym”. O królu nie masz w całej kon-
stytucji żadnej wzmianki, Dotych-
czas nazywała się Irlandia „pań-
stwem wolnym” i była przez koronę
związana zGoal Brytyjskim.
Na czele państwa będzie stał pre-

zydent, który będzie przedstawicie-
lem władzy wykonawczej, będzie
mianował prezesa rady ministrów i
będzie posiadał prawo veta w sto-

sunku do uchwał ciał prawodaw-
czych. U jego boku będzie organ do-
radczy pod nazwą Rady Stanu. Bę-

dzie on wybierany bezpośrednio
przez obywateli na lat 7,
Władza ustawodawcza będzie na-

leżała do izby (Dail Eireann) wy-

branej przez głosowanie powszechne.
bok niej będzie senat złożony z 60

członków, z których 11 będzie mia-
nowanych przez premiera, 43 przez

 

 

izbę posłów, a 6 przez uniwersytety.
Art 2 powiada, że „terytorium

narodowe obejmuje całą Irlandię, jej
wyspy i otaczające ją morze'.
W art, 3 znajdujemy określenie te-

rytorium, na którym tymczasem — о-

bowiązywać będzie nowa konslytu-

cja.
Pomijamy szczegóły. Nie obchodzi

nas w tej chwili przyszły ustrój Ir-
landii; rzeczą istotną jest to, że nowa
konstytucja stanie się właściwie de-
Kleracją pełnej niepodległości Irlan-
dii i jej pretensyj do Ulsteru, który
dziś jest państwem niezależnym.Mia-

ła bowiem Irlandia dotychczas statut
dominialny, którego zasady ogłoszo-
no w r. 1931 na podstawie uchwał

konferencji przedstawicieli Anglii i

dominiów, odbytej w r. 1926. Według

tych zasad, poszczególne kraje są od

siebie niezależne, lecz są związane

przez koronę i stanowią wspólnie to,

co po angielsku nosi nazwę „Com-

monwealth”, a co określiśóby można

jako dobrowolną federację państw
niezależnych.

Trudno przewidzieć, jak będzie o-

ceniona przez prawników angiel-

skich nowa konstytucja irlandzka,

czy uznają oni, że nie narusza ona
ustroju Imperium. Jeśli zwrócić uwa-

ge na istotę rzeczy, to z tych infor-

macyj o nowej konstytucji, które

przyniosły dzienniki, wynikałoby, że

stanowi ona zerwanie wszelkich we-

złów łączących Irlandię z Anglią i że

kierownicy państwa irlandzkiego są

 

* lego zdania,

formalne. W istocie rzeczy wszakże
bardzo doniosłe. Jeśli sobie bowiem

| poslawić pytanie, co było głównym
powotiem tego, że Anglia pozbawiła
Irlandię samodzielności, to trzeba
odpowiedzieć: sprawa bezpieczen-
stwa terytorium angielskiego. Wv-
starczy popatrzeć na mapę, by się
przekonać, że gdyby Irlandia pozwo-
liła jak'emukolwiek państwu zrobić
na swym terytorium bazę wojskową,
to obrona Anglii byłaby bardzo tru-
dna, a prawdopodobnie wprost nie-
możliwa.

Niebezpieczeństwo wojny «wciąż
istnieje. Jeśli Anglia się tak for-
sownie zbroi, to widocznie liczą się z
nim kierownicy polityki angielskiej.
Uniezależnienie się Irlandii byłoby
tedy wypadkiem wielkiej wagi, a
związane z możliwościami wojenny-
mi, nabiera szczególnego znaczenia.

Dlatego to trudno sobie wyobra-
zić, by rząd angielski przyjął biernie
do wiadomości zamiary konstytucyj-
ne p. de Valery. Jak na nie odpowie?
Trudno to przewidzieć. Można po-
wiedzieć tylko tyle, że w historii
stosunków angielsko - irlandzkich o-
twiera się nowy i to bardzo intere-
sujący rozdział. S. K.

 

Wyprawa kijowska
Generał T. Kutrzeba opublikował

w „Polsce Zbrojnej” i paru innych

dziennikach artykuł, będący powtó-

rzeniem wygłoszonego prz paru

dniami przez radio odczytu, poświę-

conego słynnej „wyprawie kijow-

skiej”. ' к
„17 lat temu, w dn. 10 maja 1920, woj

ska polskie pod dowództwem ówcze-

snego gen. Śmigłego, na rozkazMar-

szałka Piłsudskiego wkroczyły do Ki-

Mija 17 lat, gdy twardym krokiem

na Kreszczatyku kijowskim przedefi-

lowały zmęczone wojennym trudem

wojska nasze, budząc ogólny zachwyt.

I znów nie długo potem — w czerwcu

tego samego roku — armia gen. Śmi-

głego na rozkaz Marszałka Piłsudskie-

go opuściła Kijów”.

To nagłe wkroczenie do Kijowa i
równie nagłe wycofanie się z niego

jest przedmiotem rozważań autora
artykułu.

„Tak, jak w r. 1920, tak i obecnie po

upływie 17 lat nurtuje w nas pytanie

natrętne: poco poszliśmy na Ukrainę,

a skoro poszliśmy, to dlaczego nie zo-

staliśmy tam?”

Odpowiedź na to brzmi w sposób
ciekawy:

„Marszałek Piłsudski nakazał ze

względów kurtuazyjnych utrzymanie

milczenia przez 10 do 15 lat, Czas ten

już minął, A Wódz Naczelny z 1920r.

zamknął oczy na wieki”.

Jak widzimy, artykuł gen. Kutrze-
by ma być generalnym wyjaśnienie
rzyczyn i tła wyprawy kij iej.

Zacwkkwikay czytelnik mimo woli o-
czekuje rewelacyj.
Autor wyjaśnia najpierw cele woj-

„Celem wojny naszej z Rosją w uję-

ciu Piłsudskiego było zdobycie należ-

mych nam granic wschodnich i przy-

czynienie się do powstania na naszym

wschodzie niezależnej od Rosji repu-
bliki ukraińskiej oraz zapewnienia

Polsce zupełnej samodzielności w we-
wnętrzno - politycznym urządzeniu

kraju”.
Mamy więc wymienione trzy cele.

IW. związku z pierwszym z nich nasu-
wa się pytanie, co to znaczy, w u-
jęciu Piłsudskiego, „należne nam gra-
nice", Jest rzeczą dokładnie wiado-

mą, co wówczas uznawał za „należ-

ne nam granice" obóz narodowy:
słynna „linia Dmowskiego" obejmo-
wała Kamieniec Podolski, Płoskirów,
Mozyrz, Mińsk, Słuck,  Bobrujsk,
Dyneburg. Połock. Natomiast „na-
leżne nam granice” w ujęciu Piłsud-

skiego nigdy nie zostały oznaczone

dokładniej. Jeżeli ową „należną nam
granicą” miała być linia układu Pił-
sudski — Petlura, oddająca Kamie-
niec i Płoskirów (już będące w pol-
skich rękach) — Ukrainie, w takim
razie granicy tej nie potrzebowaliśmy
zdobywać, przeciwnie, powinniśmy
się byli za nią cofnąć. Jeżeli zaś o-
wą „należną nam granicę” miała sta-
nowić granica między tym, co Naczel
ne Dowództwo poddało Zarządowi
Cywilnemu Ziem Wschodnich (przy-
gotowującemu przyszłemu rządowi
państewek „federacyjnych”),a tym,co
już uznano za bezsporną Polskę i pod
dano trwałej polskiej administracji,
w takim razie cofnąć się wypadało
tym bardziej, bo granica ta leżała
na Bugu.

Drugi z wymienionych celów wojny
jest jasny w sformułowaniu i równie
jasny w swej politycznej treści. Że
jednak budowanie niepodległej U-
krainy nie leżało w interesie Polski,
że przeciwnie, było z jej interesem
jaskrawo sprzeczne, to uznaje już
dziś chyba każdy, kto o polityce pol-
skiej rzeczowo,a więc nietylkoroman
tycznie myśli, Cel trzeci stormułowa-
ny jest niejasno; o ile wyraża myśl,

 

że chodziło o obronę Polski pod so-
wieckim?azs? (a zatem przed
zaprowadzeniem w Polsce komuniz-
mu), należy się z nim zgodzić, z tem
jednak, że w okresie, poprzedzaią-
cym wyprawę kijowską, podbój so-
wiecki nie zagrażał nam jeszcze, a
gdyby nie ta wyprawa, kto wie, czy
byłby nam zagroził i później.
Mimochodem wyjaśnia autor po-

wody długiego zastoju w naszych o-
jcie? wojennych w końcu 1919

roku:

„Poslanowił Piłsudski nie współdzia-

łać z Denikinem, ale odwrotnie — u-
łatwić Sowietom zbrojne zwycięstwo
nad Denikinem. I dlateśo na jesieni
1919 r., gdy armie sowieckie biją De-
nikina, armia polska przez szereg ty-
godni stoi z karabinem u nogi, stosu-
jąc jakby nieformalne zawieszenie bro
ni. Umożliwiając Sowietom rozbicie
armii ochotniczej Denikina, przeciw-
stawił się Piłsudski pierwszym obja-
wom nowego imperializmu rosyjskie -
go, idącego utartym szlakiem imperia-
lizmu carskiego".

(Wreszcie przechodzi autor do głó-
wnych kwestii, wiążących się ze
sprawą wyprawy kijowskiej: do spra-
wy rozbitych rokowań pokojowych
w.zimie 1919 — 1920 roku, do spra-
wy powodów przedsięwzięcia wypra-
wy kijowskiej, oraz do sprawy jej
przebiegu i niepowodzenia.
Ale te kwestie omówimy następ-

nym razem, 
Blum przeciw Świętej

№ dniu 1 maja marksiści Paryża
pod kierownictwem swych przywód-
ców, przeważnie żydowskich, mani-
festowali masowo z czerwonymi
sztandarami na najpiękniejszych pla-
cach stolicy. Ale patrioci i katolicy
Paryża nie będą mieli prawa w dniu
9 maja złożyć manifestacyjnego hołdu
wielkiej Świętej i bohaterce Francji:
Joannie d'Arc. W tym dniu, obcho-
dzonym od czasu wojny jako drugie
święto narodowe, Prezydent Republi-
ki, rząd, armia i ludność Paryża defi-
lowały przed pomnikami Dziewicy
Orleańskiej na placu Piramid i przed

WERDSKOKOOONIAZEK|JAADEIWAOALI SUSEAASTATSIA SERAKITI RE ORZEC TATTOLSS AKVA

„Analogie sięgają nawet szczegółów.

Wiele hałasu wywołał fakt, że nie-

które kartele wypłacały nieczynnym
fabrykom odszkodowanie za „próż-

nostanie", za bezczynność, co ob-

ciążało koszty produkcji i podnosiło

ceny. Widzimy też, że nieraz i w
kartelu politycznym zachodzi potrze-

ba wycofania tego lub innego jego u-

czestnika z kierowniczego stanowi-

ska. I wtedy otrzymuje on dobrze

płatną synekurę — nie wraca do pry-

watnego życia, lecz szuka się dla nie-

go posady, z którejby mógł czerpać

wysokie dochody niezależnie od

swych fachowych kwat'fikacyj.

Rejestrujęmy te podobieństwa
zm

 między kartelem przemysłowym i po-

litycznym, nie doprowadzając ich do

końca. Ale warto nad tym pomyśleć,
czy ta sztywna, skostniała forma kar-

telu politycznego odpowiada potrze-
bom narodu i państwa, czy zdolna
jest z niego wydobyć najwyższy wy-
siłek i najwyższe wartości politycz-

ne. I warto też nad tym się zastano-

wić, czy życie narodu, które idzie na-

przód, zdoła się pomieścić w tej for-

mie. Różne są kartele przemysłowe

i rozmaicie możua je oceniać. Kartel

polityczny jest jeden i jeden tylko

można mieć sąd o nim.

„ RYBARSKI

  

kościołem św. Augustyna i składały
przed nimi wieńce. Było to prawdzi-
s. doroczne święto ludności pary-
skiej.

czele rządu Trzeciej Republiki, zno-
si ten wspaniały i wzruszający hołd
ludu przed jedną z najbardziej pory-
wających postaci dziejowych Fran-
cji. P, Leon Blum nie może patrzeć
na masy francuskich patriotów, któ-
rzy z narodowymi sztandarami defi-
lują przed świętą bohaterką. Mar-
ksiści bojkotowali stale obchód na
cześć Joanny, teraz przyszedłszy do
władzy,postanowili zakazać go wszy-
stkim Francuzom. P. Blum zezwolił
łaskawie związkom patriotycznym
tylko na wysłanie delegacyj z wień-
cami i to w ciągu trzech godzin
przed pomnik Dziewicy. Pochodu
masowego nie będzie. Joanna d'Arc
nie walczyła przecież przeciw bur-
żujom, nie przelewała krwi francu-
skiej, jak „bohaterowie” z 14 lipca,
ale ocaliła Francję od najazdu obce-

lo. Walczyła pod sztandarem  kró-
ewskim. Zginęła na stosie, wyzna-
jąc głośno swą katolicką wiarę, Co
może mieć wspólnego z tą postacią i
z tą ofiarą klan Blumów, Zayów i
Mochów, wywodzących się z ghetta?

Uczęzą oni zato za kilka tyśodnipa
mięć komunardów z r. 1871. Ci prze-
cież walczyli przeciw rządowi swojej
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Obecnie pierwszy Żyd, stojący na.

że jeśli ma być wspói- ;

 

PRZEGLĄD PRASY
PO WYSTĘPIE

dziaianie polityczne między dwoma |
państwami, to tylko na podstawie ; P. ZEGADŁOWICZA — ©
normalnego przymierza. Žydochwalczy ariykui p. Zegad!:

Pozornie zmiany są tylko czysi | WiCZa obiega dalej prasę żydowska,
Znaleźliśmy go w „Naszym Przeglą-
dzie”, w „Nowym Dzienniku” i w
„Chwili”. Na pochwałę polskiej pra-
sy trzeba podnieść, że żaden z pol-
skich dzienników nie zacytował tej
niepoczytalnej apoteozy żydostwa
i żydowskiej kultury. Nie należałoby
jednak puścić płazem p. Zegadłowi-
czowi choćby jego prowokacyjnego
twierdzenia: „Nie ma ojczyzny, gdzie
jest krzywda ludzka”, Przytem ową
krzywdę widzi autor „Zmór” w poło-
żeniu obecnym Żydów w Polsce...
„Nasz Prześląd* poświęcił wywo-

dom p. Zegadłowicza już dwa arty-
kuły wstępne, widząc w nich tak da-
wno oczekiwane i tak dotąd rzadkie
„głosy e: i rozsądku” ze stro-
ny pisarzy polskich. Czy jednak
Zegadłowicza można oe a
czać do polskich iiteratów?

P. ZAREMBA
PRZECIW P. BORSKIEMU

, W odpowiedzi p. Borskiemu zajął
inny socjalista, redaktor „Walki Lu-
du“, stanowisko wobec kwestii ży-
dowskiej całkowicie filosemickie, a
więc prawowiernie marksowskie. O
wywodach p. Zaremby pisze „Nasz
Przegląd“:

„Zdaniem p. Zaremby emigracja nie
jest rozwiązaniem kwestii žydowskiej.
ryzys gospodarczy zostanie rozwią-

zany za pomocą gruntownej przebudo-
wy gospodarki, Socjalizm rozwiąże
a żydowską, usuwając gospodar=

cze podstawy antysemityzmu, przeware
stwawiając ludność żydowską, i wpro=
wadzając ją w masie na pozycję twór-
czej i pożytecznej pracy dla państwa
i społeczeństwa”.

Powinni- — wynika z tych
wywodów -- Żydzi czekać, aż socja*
lizm zwycięży w Polsce ,a z nim doje
dą do głosu decydującego pp. Zareme
bowie.

Zawsze tak twierdziliśmy: socja*
lizm jest pasem ratunkowym dla ży”
dostwa. F:otscy są tylko wyjątkami
od regu'v, którą tworzą Zarembowie,

S. P. Ks. BISKUP ŁOSIŃSKI
. O WOJSKU >

„Orędownik” przypomina jedną ®
mów Ś. p. ks. biskupa Łosińskiego,
wypowiedzianą w zaraniu niepodle-
głości, podczas poświęcenia sztanda«
ru pułkowego:

 

  

 
 

   

żcie — mówił biskup do żoł«
że nie dajemy Wam płachty
socjalistycznej, bo nie I

ducha nerodu powstała, lecz ze krwł
bratniej, zbrodniczej — z ciemnych sił,
niszczących i hańbiących kraj i na*
ród, — a wojsko polskie ma być naro«
dowe. Polskę ma ochraniać, nie rozbi-
jać i niszczyć; ma wspierać jej po-
wsławanie, odradzanie się i rozrost, a
nie rozdrapywać i oddawać jej części
wrogom; spokój i ład w życiu społecz
nym podtrzymywać, a nie pożogę
wzniecać i na siebie przekleństwo na-
rodu ścingać, — jak to przekleństwo
spadło na rozmaite socjalistyczno-
bols ie wojska, czy czerwone  

 

wardie w Rosji...
Dajemy Wam sztandar narodowy na

znak, że wojsko polskie ma mieć su-
mienie jasne, białe, czyste, W sercu je-
go ma żarzyć się ogień miłości dla bra
ci swych, dla Ojczyzny całej”.

W mowie, której wyjątek zacyto-
waliśmy, wyraził się z mocą płomien-
ny i odważny patriotyzm tego tak
przez złe siły zwalczanego biskupa.
Był to pasterz chrobry — jak.go tu
już nazwano — człowiek wielkiego
charakteru, obywatel, nie przecho-
dzący obok zła bez prolestu.

PIŁAT SKRZYWDZONY

Czylaray czieroszpaltowy tytuł w

piśmie popularnym: „Piłat skrzyw-
dzony przez sędziów". Piłat dostał
się przed sąd za swoje urzędowanie
м /erozolimie? Gdzie i kiedy? Oka-
zuje się jednak, że to pięściarz Piłat
został w Mediolanie uznany niesłusz-
nie przez sędziów za pobitego. Może
sędziowie chcieli się zemścić na nim
za innego Piłata? Lepiej, mając ta-
kie nazwisko, nie wchodzić w kon-
takt z żadnym sądem.

Z ARYSTOTELESA

W „Odnowie” cytuje p. E. Romer
kilka zdań z „Polityki“ Arystote-
lesa:

  
   

  

„Nie ma konstytucji bez suwerenno-
ści praw... Rządy stosując pospolicie
dekrety, śwałcą konstytucję...

„Sprawiedliwość domaga się udzia-
łu we władzy i w znaczeniu w mia-
rę zasłuć obywatela.

Zbyt długie pozostawanie przy wła-
dzy powiększa niebezpieczeństwo nadu
żyć.

Nie wszyscy ludzie znoszą pozycje
szczytowe — władza psuje ludzi”.

Pomyślmy: napisane to zostało
przed prawie 2300 laty. A brzmi tak,
że cenzor mógłby to jeszcze dzisiaj |
skonłiskować — w tym _lub innym

„ państwim 0%, 777ib
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>0ži czystości Korondcyjnych
królestwa Anglii

skiej i przedstawicieli państw  ob-

cych.

O godz. 9.15 ukaże się pochód

Program uroczystości ikoronacyj-|
nych został już oddawna opracowa-
ny w najdrobniejszych szczegółach.|

O godz. 10.30 dn. 12 maja karoca premiera, przedstawicieli Indii, Bur-

królewska, wioząca króla Jerzego 6 | my i władz kolonialnych.

i królową Elzbietę, zatrzyma się u| Rodzina królewska opuści pałac

wrót opactwa Westminsterskiego. | buckinghamski dopiero o godz. 9.49.
Będzie ją ciągnęło 8 śniadych koni, V/ pierwszym powozie będą jechały

z których każdy będzie kierowany | obie księżniczki — ks. Elżbieta, przy
przez „pocztyliona” w tradycyjnym puszczalna następczyni tronu i lks.

kostiumie. Czterej pierwsi jeźdźcy | Margaret Rose. Towarzyszyč im bę-

będą ubrani w czerwone żakiety, oz- |dzie lord Lasoellan: W. drugim powo
dobione złotem i czarnymi naszycia-| zje będą jechały księżna: Gloucester

i księżna Kentu, w trzecim ks. Ar-

thur of Cannaught wraz z małżonką
oraz ks. Alicja.

O godz. 10.13 ze swej rezydencji

w Marlboroush House wyjedzie
swym powozem królowa matka Ma-

ria, będzie jej towarzyszyła królowa

| norweska. Wszystkie powozy rodzi-

ny królewskiej są otoczone eskortą
wojskową.

Dopiero o godz. 10.13 z pałacu
Buckinghamskiego wyruszy orszak,
towarzyszący królowi i królowej. W
orszalku tym, który otwiera oficer w
towarzystwie 4-ch członków gwar-

dii królewskiej, będą kroczyły różne

oddziały "wojska, przede wszystkiem

j konnicy i artylerii wraz z orkiestra-

mi, indyjscy adiutanci króla, adiutan
ci lotnictwa, armij terytorialnych,

adiutanci marynarki. Następnie uka-

wiciele sztabu generalnego, członiko-
wie rad: lotniezej, morskiej i lądo-
wej, przedstawiciele admiralicji, od-
dział pieszy halabardników, w tra-
dyłcyjnych 'kostiumach, eskorta ofi-
cerów armii indyjskiej, honorowi in-

 

Krėl Jerzy VI

mi, białe spodnie, czarne buty, na|

będzie trzymał w rękuw wielki bicz. |będą jechali marszałkowie polni. Po

„Uprząż jestwykonana Z CZeTwo- |za sztandarem królewskim ukażą

nej skóry ze słoconymi ozdobami. | się ks, Kentu i ks. Gloucester, liczni

Obok Ikarocy króla będzie kro |
czyło 8 służących mw liberii. Każdy z |
nich idzie obok jednego z koni, za-
przężonych do ikarety. Trzech słu-
żących, rówinież w szkarłatnej, wy-

szywanej złotem, liberii, podąża ©-

bok drzwi karocy. Obowiązkiem ich

jest pomaganie |przy wsiadaniu i

wysiadaniu z karety królowi i kró-

lowej. Obok nich kroczy czterech

członków gwardii królewskiej w sta

rožytnych Ikostiumach z halabarda-

mi w rękach.

Cała droga, którą będzie podążał

orszak królewski do katedry i z po-

wrotem do pałacu Buckingham:

go, a więc przestrzeń, wynosza

przeszło 6 i pół mil angielskich, Dę-

dzie obstawiona podwójnym s-pale-

rem żołnierzy, którzy na u:o-zystoś

ci te wystąpią w nowych n.etieskich

uniłormach. Spodnie będą zdobiły

czerwone lampasy.

Chwilę koronacji obwieszczą Lon-

dynowi salwy: armat, ustawionych w

parku św. Jalkuba i w Fower. W par

ku św. Jakuba ustawiono 21 armat,

w Tower 62 armaty, które ldadzą |

strzały w chwili, gdy arcybiskup

Canterbury włoży na głowę królew-

ską koronę św. Edwarda.

Oddziały 'wojska, biorące udział

w pochodzie, występują konno. Hala

bardnicy w historycznych kostiu

mach oraz służba królew.'ka będą

szli pieszo.

Orszak otwierają karety lorda| pactwa.

majora Londynu i speakera lżby. W drodze powrotnej z pałacu

Gmin, który ukaże się w starożytnej Buckinghamskiego pochód będzie

karocy, wyłkonanej w Holandii wr.| otwierał powóz jednego z egzotycz-

1698. nych wiałdców, premier będzie je-

Następnie będą jechały samocho| chał w 11-tym powozie, „Król i kró-

dy kilku członków rodziny królew- lowa ukażą się w swej karocy, w ko-

FIGARARARR ARARATRAARAA

: Specyfiki ziołowe

Oskora QOojnooskieg0
ko cierpieniom kanału pokarmowego — zn. sŁ „IROTAN*

ko cierpieniom narządów trawienia i wątroby —
za, si. „CHOGAL“
si. „GARA*

ELMIZAN*
i tschiasowi —

  

 

  
   

Królowa Elżbieta.

adiutanci, oficerowie sztabowi i wre

szcie eskorta.

Po przybyciu do opactwa Mest-

minsterskiego król i królowa opusz-

czą Ikaretę i w otoczeniu świty będą

powitani przez wielkiego marszałka

dworu przy zachodni

 

   

 

Zicia przeciw.
Zioła p:zeciw

Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek — zn.

Zioła przeciwko chorobom piucnym i biednicy — zn. sł. „

, artretyzmowi, podagrze
Zioia przeciwko reusmatyzmowi

zn, sł. AAAROLIN“

Zicia przeciwko niedomaganiom skrofulicznym — zn. sł, „TiZ Г.

Ziożaprzcchyko chorobom nerek i pęcherza — zn, Sł. „UROTAN:

Zioia przeciwko chcrobom nerwowym i epilepsji — Zn. sł „EPILOBIN*

Кар!е 1е siarkowo-roślinne — zn. sł. „SULFOBA!

Są do nabycia w apiekach i składach aptecznych,

Adres dia bezpośrednich zamówień:

BR SAL al 2 JA E л

OSKAR w0JN0WSKI — WARSZAWA

ul. Wojciecha Górskiego 3 m. 4 (dawniej ul. Hortensja). *

aa LLL

2а się marszałkowie polni, przedsta-

o Ka sd dyjscy adiutanci krėla i t. d. Po mich'

głowie ARelibiateperuki | la się Ikaroca Ikrėlewska z Ikro-

ne czapki dzokejskie. Każdy z nich | em i królową, Bezpośrednio za nią'

  

   

ch wrotach o-,

ronach na głowie z berłami i jabł-
kiem królewskim w ręku.

, W powrotnej drodze pochód bę-
dzie o wiele liczniejszy. Wezmą w
nim udział nowe oddziały wojska.
Na placach i ulicach będą ustawione
głośniki, a wzdłuż całej drogi będą
znajdowali się specjalni sprawozdaw
cy rajdiowi. Wewnątrz samego tylko
opactwa westminsterskiego znajdu-
je się 20 mikrofonów.

Organizatorzy uroczystości po-
myśleli również o bezpieczeństwie
tłumów, które przybędą na korona-
cję do: Londynu. Na ulicach, którymi
przejdzie orszak królewski,
znajdowało się kilkadziesiąt
lansów, około 100 lekarzy, liczny
personel pomocniczy i przeszło 1.400
pielęgniarek.

r Dekoracje uliczne oraz ilumina-
cja gmachów państwowych i domów
będą trwały do 20 maja,

Kiedy byłem młodziutkim stu-
dentem, udzieiałem  korepetycyj
dwóm braciom uczniakom.  Siaba
strona zagadnienia polegała na tym,
że uczniowie w matematyce (właś-
nie „wykładany” przedmiot!) orien-
towali się lepiej od nauczyciela. Te-
mu ostatniemu zaś równowagę, umy-
słu odbierała gra na fortepianie w
sąsiednim pokoju: trzeci, najmłodszy
z braci wprawiał się w pianistow-
skim kunszcie, Był to właśnie Wi-
told Małcużyński, którego ustysze-
liśmy, w piątek w „Lutni”.

Od tego czasu upłynęło lat z gó-
rą idziesięć. Witold Małcużyński
skończył Konserwatorium w №аг-
szawie, odniósł szereg sukcesów
(Wiedeń), a na Konkursie Chopinow
skim zajął miejsce trzecie, jako naj-

( lepszy z pianistów Polaków.
Ścigałem go wczoraj po wszyst-

kich hotelach — nikt o nim nic nie
wiedział, Pianista zakonspirował się
że zaś wywiady są rzeczą męczącą

dla „wywiadowanego'”, przeto kon-
spiracja nie była niczym. zdumiewa-
jącym. Aż — spotkałem go w hallu
„Lutni“ gdzie z kolei poszedłem go
poszukiwać

FP. Małcużyński przyszedł wypró-
bować fortepian. _Umówiliśmy się
przeto na popołudnie.

Wi oznaczonej porze znalazłem
się wi domu PP. Dyr. Bortkiewiczów,
krewnych pianisty. P. Małcużyński
jest bowiem po kądzieli Wilniani-
nem od kilku pokoleń, W. Wilnie
koncertuje po raz pierwszy, miasto
jednak zna już а@ dawna—wymaśga
tego chociażby tradycja rodzinna.
"Rozmowa nasza miała charakter

sztandartowy, czego nie mogą się
ustrzec czasem i wielcy spece... Te-
dy, jalko mie celujący w tym rodzaju

| dziennikarskim, mie martwię się
| zbytnio...
|  — Gdzie pan bawił ostatnio?
|  — Wracam właśnie z małego tou-
jrnóe za granicą. Koncertowaiem w
| Helsinkach i Tallinie. Przyjmowano
mnie wszędzie bardzo serdecznie i
gościnnie.

—- Czy po konkursie Chopinow-
skim koncertował pan w Polsce?

|  — Odbyłem rówineż tournėe po

| większyci! miasta Polski. Grałem w

(Łodzi, Katowicach, Krakowie. Ostai

nim etapem w tej wędrówce jest wła
śnie Wilno.

—Jakie ma pan wrażenia z Kon
kursu Chopinowskiego
— Oh! była tam niemal wyścigo-

wa atmosfera. „Startowało” stu pię-

ciu pianistów z całego świata...
— Udzielenie dwóch pierwszych

nagród pianistom sowieckim narobi-

ło wówczas dużo hałasu! Co pan o

nich sądzi?
— Moim zdaniem pienwsze miej-

sca jury przyznało im najzupełniej

 

PARYŻ. Ambasador Rzeczypo-
spolitej Polskiej, na specjalnej au-
sa PTSDYDISkit ITT IONE TTB

 
 

będzie |
ambu-|

Rozmowa z Witold
zasłużenie! fo jest moje głębokie|

(W, Warszawie w dniu 27,4. odby-
ło się posiedzenie Komisji prasowo-
propagandowej Komitetu uczczenia
pamięci ś. p. Ferdynanda Ruszczyca.

Sekretarz Komitetu  Wiylkkonaw-
czego p. inż. Widawski poinfonmo-
wał, że w ramach Komitetu powsta-
ły 4 komisje:

a) wystawowa — przewodniczą-
cy dyr, Lorentz, która ma za zada-
nie urządzanie wystawy zbiorowych
dzieł Ruszczyca w listopadzie b. r.
Wystawa ta ze względu ma dość
szczupłą ilość eksponatów zostanie
zorganizowana prawdopodobnie w
„Zachęcie”, aczkolwiek w Muzeum
Narodowym lub Zachęcie mieścić
się będzie centrala, do której należy

| kierować wszystkie eksponaty, Pod
| kreślić trzeba, że wystawa dzieł Ru-
szczyca zostanie otwarta wpierw w

Wilnie na 2 tygodnie przed Warsza-
wą i uzupełniona. Niezależnie od te-
go projektuje się urządzenie wysta-
wy w grudniu w Krakowie. 
      

em M

 

ałcużyńskim

przekonanie!
| — Jak słyszałem, przed Konkur-
sein gościł pan u Mistrza Paderew-
skiego?
— Owszem. W. Konserwatorium,

które skończyłem przed rokiem, by-
tem uczniem prot. lurczyńskiego. W.
styczniu zostaiem zaszczycony za-
proszeniem Mistrza i pracowałem
pod jego kierunkiem.
— Jakie są dalsze pańskie zamia

ry obecnie?
— Przede wszystkim mam  za-

miar pogłębić swoje umiejętności.
Dalsze studia: stawiam na pierwszym
planie. O poważniejszym angažowa-
niu się w koncertach narazie nie

myślę.
Po czym przeszliśmy na kawę :

słonecznym salonie r.r. Bortkiewi-
czów. Rozmawialiśmy bardzo mile z
catym towarzystwem o_ Finlandii,
Paderewskim...

Alle to już „inna historia...

Jan Ł. Pągowski.

 

J

Na zwróconą do nas prośbę za-

mieszczamy treść podania, jakie zo-

stało złożone do Magistratu miasta

Wilna.
Do

Magistratu m. Wilna

na ręce Pana Prezydenta
 

róg Placu Sw. Piotra:i Pawła, na wy-

sokości wylotu ul. Holendernia.

Dnia 14 kwietnia b. r.

przeniesiony przystanek autobuso-

iwy z Placu św. kiotra i Pawła (wy-

Ilot ul. Holenfiernia) na róg ul. Prze-

' jezd, bez uprzedniego podania tego

do publicznej wiadomości,

Przeniesienie przystąnku nastą-

piło z pominięciem istotnego celu,

Miejska t. j. zaspakajania potrzeb

dogodnej komunikacji mieszkańców.

Dotychczasowy. przystanek od-

powiadał temu celowi, łożony był

bowiem w: punkcie, który wskazuje

ulic, jako miejsce najbliższe, najdo-

godniejsze dla skupienia mieszka-

niowego i szeregu pobliskich zakła-

dów. | :

Przystanek ten był bowiem po-

łożony:, 3

1) Najbliżej, kościoła, który jest

|celem rzesz wiernych i turystów.

2) Najbliżej zakładów tej miary

co: a) Klinika Chorób Nerwowych i 
Żydzi na Madagaskar

Badanie możliwości imigracji żydów z Poiski

diencji, przedstawił. ministrowi kolo-

nii Mariuszowi Moutet'owi, polską

komisję do badania możliwości imi-

gracyjnych dla żydów z Polski.

W. skad komisji wchodzą: dyrek-

tor żydowskiego towarzystwa emi-

gracyjnego J. E. A. S. p. Leon „Alter

oraz specialista od spraw. rolniczo -

osiedleńczych inż. agr. Salomon Dyk

Prośba o przywrócenie przystanku

komunikacji miejskiej („Arbonu”) na

został

jalkiemu winna służyć Komunikacja

matura terenu, konfiguracja placu i

Uczczenie pamięci
Ś.p. Ferdynanda Ruszczyca

Komisja wyda również katalog -
monografię artysty.

b) teatralna — przewodniczący
dyr. Szytman: idzie w kierunku wy-
stawienia w listopadzie b. r. w Te-
atrze Polskim w Warszawie Balla-
dyny w opracowaniu scenicznym
Ruszczyca z roku 1914 — dla wspom
nianego Teatru.

c) finansowa — przewodniczący
nacz. Zawistowski — winna znaleźć
pokrycie finansowe na realizację za
mierzeń Komitetu.

Tymczasowe koszty bez insceni-
zacji teatralnej wynoszą w projekcie
zł. 5.000 't. j. bez uwzględnienia e-
wentualnej pomocy, Funduszu Kultu-
ry Narodowej i Min. Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego.

"Wspomnieć należy, że Komitet
Wileński ma za zadanie: urządzenie
wystawy, wyldanie właściwej mono-
grafii ewent. pracy zbiorowej i po-
stawienie popiersia.

d) prasowo - propagandowa, któ-
ra winna twórczość artystyczną i
wielostronną działalność Ruszczyca
przypomnieć społeczeństwu i spopu-
iaryzować akcję Komitetu.

Jako pisarzy, mogących pisać na
tematy związane z Kuszczycem wy-
mieniono m. in. następujące nazwi-
ska: pp. Bułhak, Morelowski, Ro-
mer, Mieczysław Sterling, rektor
Pruszkowski, Witold Bunikiewicz,
Maciej Masłowsk,i Mieczysław Wal-

lis, Leon Chrzanowski, Mieczysław
Grydzewski, Wacław Husarski, Jan
Kleczyński, Bejlinówna,  Zrębowiez,
Treter, Wal. Charkiewicz, H. Romer
Ochenkowska, St. Lorentz.

Jako pisma, które należałoby
skłonić do wydania numerów —оКо-

licznościowych m. in. Arkady, Wia-

domości Literackie, Pion, Tygodnik

Ilustrowany oraz pisma Wileńskie.

W, tolku obrad wysunięto ponad-
"to projekt wydania albumu, zawie-
| rającego kilka barwnych reproduk-
cji obrazów Ruszczyca, wraz z ob-

szernym życiorysem artysty oraz u-

| stalono konieczność zwrócenia się
|do szeregu osób w Wilnie o dostar-
jczenie bibliografii książek i artyku-

|Jłów dotyczących Ruszczyca.

 
eszcze przystanek autobusowy

na Antokolu
Umysłowych U. S$. B, do której
przyjeżdżają autobusem studenci na
wykdady i ćwiczenia oraz lekarze i

personel klinik; b) Państwowy: Szpi-
tal Psychiatryczny; b) Lecznica dla
chorych gruźliczych, do których to

zakładów przyjeżdżają liczne osoby:

z pośród rodziny odwiedzające cho-
rych, personel, a także i sami cho-
rzy; dj Najbliżej centrum mieszkal-
nego, skupionego koło kościoła;
e) Najbliżej cmentarza antokolskie-
go.

Cofnięcie przystanku w kierunku

ulicy Kościuszki na wysokość wylo-

tu ulicy  Przejagd,  przekreśliło
wszystkie jego dotychczasowe zale-

ty, niedając żadnych stron dodat-

nich, Niema też żadnego uzasadnie-
nia z punktu widzenia użyteczności
publicznej. Jest 'on dogodny tylko

dla mieszkańców domu Nr. 14 przy

ulicy Kościuszki i kilku domów przy
ulicy: Przejazd.

Mimo jednostronnego ruchu, jaki
odbywa się po obu stronach założo-

mych przed 2 laty w pośrodku jezdni
zieleńców, jest dosyć miejsca na

wymijania autobusu na poprzednim

postoju i stan ten dotychczas nie

sprawiał nikomu żadnych niedogod-
mości.

Gdyby jednak ta okoliczność to-

lerowana tak idiugo i zapewne bra-

ma w rachubę przy zakładaniu zie-

leńców, miała być przyczyną prze-

sunięcia przystanku, to należałoby

raczej usunąć zieleńce ze środka

jezdni, jako nieużyteczne, bezcelo-

we i poddane już dostatecznie i zde-
cydowanie ujemnej krytyce tak ze

względów 'estetycznych, urbanistycz
nych, jalkoteż użyteczności i wygo-
2
Podpisami mieszkańcy centrum

mieszkaniowego, skupionego koło
placu św. Piotra i Pawła, z poda-
nych wyżej powodów, zwracają się

za tem |do Pana Prezydenta i Ma-

gistratu m. Wilna, jako gospodarzy

miasta z prośbą, by:
Pan Prezydent i Magistrat m.

Wilna zechcieli zarządzić względnie

(Wymieniona komisja, pod prze-|poczynić odpowiednie i, celem

wodnictwem dyrektora. Mieczysta- |przywrócenia przystanku autobuso-

wa Lepeckiego, wyrusza, dla prze- |wego na Plac św. Piotra i Pawła na

na Ma-prowadzenia swyich studiów,

dagaskar, zarail

wysokość wylotu ulicy Holendernia,

Następują 153 podpisy. —



 

     

 

Być УЙ jeden,=
/ A Ksiądz Kneipp — i jest tylko jedna prawdziwa

‚ - ЗА kawa słodowa, kłóra szczyci się właśnie
* nazwiskiem swego wynalazcy. — Istnieje więc

tylko jedna prawdziwa

kawa Stodowa,kneippa/
 

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda naogół chmurna z rozpogodze-

miami. „Na zachodzie i w środku kraju

miejscami deszcze. Skłonność do burz.

Temperatura bez większych zmian.

Słabe wiatry lokalne.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Rozprawa sądowa o objekty

po-Dominikańskie, W dniu 13 maja
odbędzie się w Sądzie Okręgowym
rozprawa  wytoczona  przeciwko
Zarządowi miasta przez zakon Do-
minikanów o zwrot części posesyj i
objektów budowlanych zajmowa-
nych obecnie przez szpital św. Ja-
kuba. (h)

Z MIASTA.
— Ceny mydła. Starostwo Grodz-

kie Wileńskie komunikuje, iż Mini-
sterstwo Przemysłu i Handlu w dro-
dze porozumienia z Centralnym
Związkiem Przemysłu Miydlarskiego
w Polsce ustaliło następujące ceny
detaliczne mydła, obowiązujące na
terenie całego kraju od dnia 1 ma-
ja rb.:

Mydło do prania I gat. — 1.50 zł.
za 1 kg., II gat. 1.25, III gat. 1.00 zł.

Do gatunku I-go t. zw. „mydła
markowe” bez opakowania: „Jeleń
Schicht', . „Rewolwer Mażde”, „A-
damczewski z wieżą”, „Kołłontaj z
pralką”,  „Czwitlicer”, „Społem”,
„Rajskie“, „Polset“, „Tukan“ i t. p.

Il-gi gatunek — mydło ciemniej-
sze — znane jest tylko jako mydło

powszechnego użytku. Naogół nie
jest ono firmowane.

Do gat. Ill-go należy mydło nie-
bieskie i marmurkowe.
— Zmniejszono subsydium dla

szkolnictwa żydowskiego. Zgodnie
z uchwałą rady miejskiej, magistrat
na ostatniem posiedzeniu postano-
wił skreślić w preliminarzu na rok

1937/38 z wydatków na szkolnictwo
żydowskie powszechne zł. 16.000.

Oszczędności te idą w kierunku

zmniejszenia świadczeń rzeczowych
przyznawanych szkolnictwu  žydow-
skiemu.

Remont teatru Letniego.

Zarzaji miejski postanowił odremon-

tować teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim w celu przygotowa-
nia go do zbliżającego się letniego
sezonu teatralnego.
—Remont domów. Inspekcja bu-

dowlana zarządu miasta przeprowa-

dziła lustrację domów  wymagają-

cych remontów. Około 100 właści-

cieli domów w śródmieściu otrzyma-

ło wezwanie, aby niezwłocznie

przystąpili do remontów swoich ka-

mienic.
W. celu ułatwienia właścicielom

kamienic zachowania wymagań e-

stetycznych przy malowaniu elewa-

cji domów, inspekcja budowlana za”

rzajdu miasta służyć będzie chętnie

wszelkfemi wskazówkami. a
Informacji zasięgać można w za-

rządzie miasta, pokój nr. 55, tel. 214.

SPRAWY SZKOLNE.

— Egzamina maturalne w szko-

łach średnich. W dniu 10 moją roze

poczynają się egzamina maturalne w

całym szeregu prywatnych szkół

średnich na terenie Wilna. (h)

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Zebranie  Chrzešcijaūskiego

Związku Zawodowego  Szewców

odbędzie się dnia 10 maja br. o go-

dzinie 18 (6-ej wieczór) w Wilnie,

przy ul. Metropolitalnej Nr. 1. Na

porządku jdziennym sprawy organi:|

zacyjne. Obecność członków ko-

nieczna. Stawcie się koledzy wszys-

cy punktualnie. a

SPRAWY WOJSKOWE.

— Pobór rocznika 1916. Jutro

10 maja przed Komisją Poborową

(ul. Bazyliańska 2) winni stawić cię

wszyscy mężczyźni urodzeni w roku

1916-m z nazwiskami rozpoczyna-

jącymi się na litery H, Li J. (b)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

| — Zarząd Kola Wileńskiego 2

O. R. Rz. P, wzywa swych człon-|

ików do przybycia na zebranie in

formacyjne, które się odbędzie w|

myśl polecenia Zarządu Głównego

Z. O. R. Rz.P. w dniu 9 maja (nie-

dziela) rb. w lokalu związkowym o,

godz. 19-ej Porządek dzienny: 1)od- |

czytanie Komunikatu Zarządu Głów|

!
| działek o 8.30 wiecz. w sali

nego Z. O. R. Nr. 1/37, 2) Dyskusja
nad trzema zasadniczymi pytaniami:
a) praca wojskowa Koła i jego człon
ków — dotychczasowe: wyniki tak
na terenie własnym, jak na terenie
miejscowych  organizacyj  wojsko-
wych, dezyderaty, wnioski dla jej
wzmożenia, (czy pożądany przymus
ustawowy?) b) wychowanie obywa-
telskie, prace ideowe, tak na tere-
nie Koła jak i w organizacjach po-
krewnych (Z. R., Z. S., Harcerstwo,
L.O.P.P. itp.), c) praca nad wzmoże-
niem polskiej siły 'gospodarczej w.
rejonie terytorialnym Koła.

— Związek Polskiej Inteligencji
Katolickiej. Zebranie ogólne Z. P.
l K. odbędzie się w poniedziałek
dn. 10 bm. punktualnie o godz. 7
wiecz. w lokalu własnym (Zamkowa
8 I p.). Zebranie będzie poświęcone
omówieniu zagadnienia hitleryzmu,

1) Red. St. Stomind podzieli się
wrażeniami z dłuższego pobytu w
Berlinie, Goście mile widziani,

Zarząd Wileńskiego Koła
Zjednoczenia Polskich Lekarzy ka-
tolików powiadamia, że dnia 10
maja br. o godz. 20-ej w lokalu So-
dalicji Mariańskiej (Zamkowa 8 pię-
tro II) ddbędzie się zebranie refera-
towo-dyslkusyjne. Referat pt. „Za-
gadnienia „etyki lekarskiej' wygłosi
p. prof. dr. Adam Wrzosek. Wstęp
wolny dła lekarzy i studentów me-
dycyny. B

й NADESŁANE.
„ — Otwarcie Wystawy zbiorowej

prac art. mal. ZNAMIEROWSKIE-
GO Czesława nastąpi dziś o godz.
13-ej w lokalu Targów Północnych
w ogrodzie po-Bernardyńskim.

1000 od sprzedaży biletów wej-
ściowych — przeznaczone zostało
na Fundusz Obrony Narodowej.

RÓŻNE.
— Kurs pszczelarski, Kierow-

nictwo zespołów pszczelarskich Ko-
ła Wileńskiego Rodziny Kolejowej
urządza dziesieciodniowy kurs
pszczelarski, który rozpoczyna się
18 maja.

Zapisy! przyjmuje i  informacyj
udziela biuro koła codziennie
godz. 17 do 20 w Ognisku K. P. W.
Wilna ul. Kolejowa (naprzeciw
dworca kol.).

WYPADKI.
— Trup noworodka. 8 bm. w jamie

kloacznej posesji nr. 15 przy ul. Kwaszel-

nej znaleziono zwłoki noworodka płci mę-

skiej w wieku około 2 miesięcy, bez pra-

wej nogi.

— Wypadek samochodowy, 7 bm. o
godz. 12 samochód nr. 14379 kierowany

przez szofera Władysława  Stalowskiego,

zam. w Szczuczynie, na ul. Ostrobramskiej
najechał na Emilię Stankiewiczową, zam.

we wsi Horowo, gm. mickuńskiej. Stankie-
wiczowa upadła na bruk i doznała ogólne-
go potłuczenia ciała.

— śmierć samobójcy. W dn. 6 bm.
zmarł w szpitalu św. Jakóba Jan Nieczy-
porowicz, zam. przy ul. Mickiewicza 22,

który w dn. 5 bm. wypił w celu samobój-

czym większą dozę kwasu octowego. Przy-,

czyny samobójstwa narazie nie ustalono.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Po-

żegnalne występy Steiana Jaracza, Po-
žegnalne gościnne występy Stefana Jara-

cza dane będą w dniu dzisiejszym w dwuch

przedstawieniach; popołudniu o godz. 4.15

po cenach zniżonych oraz wieczorem — ©

godz. 8.15 po cenach normalnych, w ko-

medii A. Birabeau „Woźny i Minister”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś o godz. 8.15 op.

„Taniec szczęścia”. W roli tytułowej J.
Kulczycka. Ceny propagandowe od 25 gr.

— Popołudniówka niedzielna w „Lut-

mi”, Dziś o godz. 4 pp. op. Hirscha „Tan-

cerka z Andaluzji" z Kulczycką, Wawrz-

kiewiczem i Tatrzańskim, Ceny propagan-

dowe.
— „Złoty ptak* w „Lutni* Dziś o g.

12.15 w poł. bajka Łysakowskiej i Kisiele-

wicza „Złoty Ptak". Ceny zniżone. R

— Teodor Szalapin przyjechał wczoraj

do Wilna. Już jutro w  ponie-

kina „Mars“

(Ostrobramska 5) długooczekiwany koncert,

Bilety do nabycia w kasie sali od godz.

12 do 19.

wieczorem  |ne są dalsze środki pieniężne.

Wyjazd pielgrzym

chała
pielgrzymka _ Archidiecezjalna,
której bierze udział

ma pociągami,
Wilna, drugi zaś z Grodna.

nastąpi w sali Oficerskiego Kasyna
Garinzonowiego vernissage  Jubileu-
szowej Wiystawy dzieł najsłynniej-
szego polskiego batalisty — Woj-

ki Akcji Katolickiej
do Częstochowy

Wczoraj o godz. 18 m. 21 odje-| odjazdem z Wilna uczestnicy piel-
do Częstochowy b. liczna| grzymiki

w|Ostrej Bramie,
6 ) przeszło 1000|krótkie nabożeństwo

osób. Pielgrzymka udała się  dwo"|błogosławieństwa
jeden wyruszył z! którego udzielił

Przedtropolita Wileński. (m)

Jubileuszowa wystawa Wojciecha Kossaka
w Wilnie

W. dniu dzisiejszym o godz. 12-ej| ciecha Kossaka.

wileńskiej
gdzie

zebrali się w
odbyło się

i zielenie
arcybiskupiego,

Arcypasterz Me-

Zgromadzi ona szereg obrazów;
Mistrza. Szczegółowe (dane o wysta-
wie podamy bezpośrednio po jej o-

 

FILATELIŚCI
zbieracze całego świata czytają największe

pismo  filatelistyczne — najskuteczniejszy

organ ogłoszeniowy.

„Filatelia-Kurier" administracja, Кого-

nowo, skrytka 15, żądajcie bezpłatnie pro-

spektów — poszukujemy współpracowni-

ków. twarciu (mtr.)

 

pomoc potrzebującym, rygory na opieszałych
Wywiad z dyrektorem Lombardu Miejskiego|

Sądziłem, że pożar, czy inny wy-
padek  naglej i ni ziewanej
śmierci. Tłum ciżba.

Okazuje się, że nikogo nie za-
mordowano, nic się nie pali, wogóle
nie stało się jakieś wielkie niesz-
częście, To setki drobnych niesz-
część, maluczkich niedoli ludzikich.
To lombard miejski.

Tu półkilometrowa kolejka ludzi,
którzy coś niosą do zastawu: ten pal
ta zimowe, które stało się narazie
zbędne, inny zegarek, czy pierścio-
nek. Zażywna paniusia ugina się pod
cięlżanem futra, statuetki Mickiewi-
cza i wazy japońskiej,

Obok druga, jeszcze dłuższa ko-
lejka prolongaty pożyczek i wykupy
zastawów. Bo sprawa jest paląca: za
killka dni licytacja. Ten i ów opie-
szały dłużnik nie chciałby dopuścić,
by jego rzeczy poszły „pod miotek“
licytanta. Wystarczy opłacić zaległe
procenty — kilkanaście, kilkadzie-
siąt groszy...

Zwracam się do dyrektora lom-
bardu p. Sobolewskiego. Jest to
człowiek o niezmiernie miłym spo-
sobie obejścia, zawsze pogodny i u-
śmiechnięty. Alż dziwne.  Przyjpu-
szczałem, że w lombardach i zakła-
dach pogrzebowych można spotkać
tyllko ludzi posępnych, skwaszo-
nych.

 

Tragedia epileptyka
OmalJnie zamordował kolegi

Poszło o drobiazg: o latarkę elek
tryczną. A omal nie skończyło się
śmiercią człowieka.

Czesław Dzienachowski i Jan Ro
dziewicz — obaj zam. w Oranach —
byli najlepszymi kolegami. Pewnego
dnia Rodziewicz zaproponował Dzia
nachowskiemu partię bilardu. Obaj
udali się do pobliskiej restauracji i
oddali się grze. Stawka była zniko-
ma: 50 gr. Ale demon hazardu opa-
nował obu kolegów. Gra stawała się
coraz bardziej namiętna, aż wresz-
cie Dzianachowski znalazł się bez
grosza. Pragnąc grać dalej, zapropo-
nował partnerowi latarkę elektrycz-
ną, jalko ekwiwalent trzech stawek.
Przegrał jedną partię, a Rodziewicz
odmówił dalszej gry, jednocześnie
zabierając latarkę.

Od słowa Ido słowa — poszły w
ruch kije bilardowe.

Pod silnem uderzeniem  Rodzie-
wicz? padł ze strzaskaną kością
skroniową.  Nieprzymną ofiarę w
stanie niemal beznadziejnym odwie-
ziono do szpitala, gdzie przez dłuż-
szy czas Rodziewicz walczył ze

śmiercią, dzięki jednak gorliwym za-
biegom udało się go uratować.

Po 6-cio miesięcznym pobycie w | względem Dzianachowskiego posta-

szpitalu Rodziewicz powrócił do do- nowienia art. 18 i 59 KK., dotyczą-

mu. W dniu wczorajszym Rodzie-

wicz, Iktėry, jak to się powiada, ш- | zmniejszonej poczytalności oskarżo-

ciekł grabarzowi z pod łopaty, sta- nego i skazał go na 5 mies. aresztu

nął przeki Sądem Olkręgowym w Wil

nie w roli świadka i poszkodowane-

Kwesta na rzecz Bazyliki
Po długich wysiłkach i trudach lem ich zdobycia. Zarząd Koła Pań

dzieło przywrócenia Bazylice Wi-|przy Komitecie Ratowania Bazyliki
leńskiej dawnej świetności zbliża się|Wileńskiej urzzjdza w dniu 9 maja

Droga sercu jr. b. wielką zbiórkę uliczną i w lo-do pomyślnego końca.
Polaka Sikarbnica pamiątek, miej-
sce spoczynku Patrona Wilna św.
Kazimierza i prochów królewskich,
żywy świadek pełnej chwały prze-
szłości Ojczyzny — Świątynia na-
sza już otworzy.a swie podwoje. Jed-
nakże dla ukończenia prac Lęgi

a

— Panie dyrektorze, czy zaw-
sze jest taki olbrzymi napływ klien-
teli i zawsze panuje taki gwałt i
rwetes, tłok i cižba?

— Nie, normalnie wydajemy od
150 do 200 pożyczek dziennie, nie
licząc prolongat, spłat i innych ope-
racyj. Teraz jednak jest okres zwięk
szonego ruchu, a to z powodu zbli-
żającej się licytacji.

Trudno, publiczność sama sobie
winna, że zwleka ido ostatniego dnia,

— Czy nie byłoby możliwe na ta
ki „gorący” okres czasu przydzielić
większą ilość urzędników do prolon-
gat i wylkupów, z chwilowym zawie-
szeniem innych, mniej pilnych czyn-
ności?
— W. zasadzie nie, gdyż personel

jest bardzo szczupły, liczy zaledwie
15 osób, z których każda ma swoje
funcje, w pełnieniu których wyspe-
cjalizowała się i za które ponosi od-
powiedzialność. Ale gdyby to było

nawet możliwe, nie pozwalają na to
warunki lokalu: sala operacyjna

 

Chcesz zapobiec klęsce analiabe-

tyzmu — złóż ofiarę na

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

g0, gdy kolega jego, Dzianachowski,
zasiadł na ławie oskarżonych.

Nie obwiniał kolegi, starał się,
odwrotnie znaleźć  usprawiedliwie-
nie jego czynu.

W. świetle zeznań świadków i ć-
nych z akt sprawy, Dzianachowski
nie jest złym chłopcem, nie jest
skłonny do awantur. Badany przo-
downik policji miejscowej twierdzi,
że naogół cieszy się on kobrą opinią.
Niestety — cierpi na zwyrodnienie
psychopatyczne na tle padaczko-
wym, co zostało stwierdzone przez
wojskową komisję lekarską, która
na skutek tego zwolniła go z wojska.
Na tle tego cierpienia nadchodzą
nań chwile nadwrażliwości i wzmo-
żonej pobudliwości, podczas których
nie jest on w stanie rozeznawania
swoich czynów, ani ich skutków.

Sprowadzony ze szpitela psychja
trycznego przy ul. Letniej w charak-
terze biegłego dr. Witek bada oskar
żonego w przyległym do sali вабо-
wej pokoju i stwierdza, że Dziana-
chowski istotnie cierpi na zaburze-
nia psychiczne i w pewnych momen
tach stopień jego rozeznania może
być znacznie zmniejszony.

Sąd uznał za możliwe zostosowac

|

cych łagodzenia kar w wypadkach

z zawieszeniem wykonania kary.
(mikъ

kalach zamkniętych i ufając nigdy
niezawodzącej ofiarności społeczeń-
stwa na cel powyższy zwraca się do
wszystkich, komu sprawa podźwig-
nięcia Bazyfiki jest droga, z prośbą,
aby i tym razem z gorącym sercem i

zbyt mała, lokal biura, w którym
pracuje 15 osób — jeszcze mniejszy,
a co ważniejsze — są tylko 3 okien-
ka, w których muszą być załatwia-
ne 'wszystkie operacje.
W trakcie naszej rozmowy zbliża

się jakaš Ikobiecina, Idžwigając stare
futro.
" Panie dyrektorze, takksator nie

przyjmuje mego futra, u innych
przyjmuje, u mnie nie. Ładne, dobre
futro. Koty.
— Niestety, proszę panią — tłu-

maczy uprzejmie p. Sobolewski —
kotów nie przyjmujemy; stały się nie
modne i nikt ich nie wykupuje , nie
możemy: ponosić strat.

Zmartwiona kobiecina odchodzi.
— W zasadzie — wyjaśnia p. dy-

rektor — nie mam wpływu na opera
cje talksatora, który! jest pieniężnie
odpowiedzialny za straty lombardu,
wynikłe z czynności taksatorskich.
Czasem jąddnak, w wyjątkowych wy-
padkach idziemy na rękę klienteli
nawet przy pewnym ryzyłku. Trud-
no. Zakład nasz nie jest nastawiony
na zysk, a ma przedewszystkiem na
widoku niesienie pomocy potrzebu-
jącym.

Teraz pracujemy w warunkach
wyjątkowo niesprzyjających. Jedną
z największych naszych bolączek —
to lokal. Ale chyba niedługo to po-
trwa. Zarząd К.К.О. projektuje w
najbliższym czasie budowę: nowego
gmachu, specjalnie dostosowanego
do potrzeb lombardu. Wtedy wszyst
ko zmieni się na lepsze. k

Żegnam p. dyrektora  Sobolew-
skiego życzeniami lepszego jutra dla
tej pożytecznej placówki miejskiej.

Oby istotnie panujące dotych-
czas stosunki uległy  jaknajrychlej
zmianie: na lepszel...

Kleoias Łazęga.

Ча 7р
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Z KOGUTKIEM
wsuwa ból, pieczenie, nobrzmienie nóg, zmiękcza
«odciski. które po tej kąpieli dają się usunąć, nawet
paznokciem. Przepis użycia no opokowaoiu.

 

 

       

  

 

COCOECGEOCEELELEELELI

Podziękowanie
Tą drogą czuję się w obowiązku wyra-

zić najserdeczniejsze podziękowanie Panu

Doktorowi Napoleonowi Baniewiczowi, któ-

ry dzięki swej wiedzy lekarskiej, trałnie

postawił diagnozę i przyśpieszył powrót do

zdrowia, oraz P.P. Siostrom Puławskiej,

Wojciechowskiej i Kibortównie za wielce

troskliwą opiekę.

TERESA FELDMANÓWNA.

ELCEZEEEECELCLCJI

O0tfiary
złożone w Administracji „Dzien. Wil.*.

Inż. Br. Chądyński zł. 5— dla wdowy

ciężko chorej z córeczką.

Emerytka zł. 1 — dla najbiedniejszych

dzieci.

Zygmunt Więcławowicz zł. 10— dla

najbiedniejszych do uznania Administracji.

A. T. zł. 10,— na Pols, Macierz Szkolną.

N. N. zł. 1.— na odzież dla studentów chętną dłonią potśpieszyli na pomoc
dobrej sprawie. | ogłoszonych przez „Caritas”,



STOSUJE SŁAWNE KOSMETYKI

 

  
JUTRO ]

w poniedziałek
o godz. 8.30 wiecz.

W programie: arie operowe,
pieśni i romanse. |

Uwaga. Sprzedaż biletów dziś

Sala kina „MARS“|
Ostrobramska 5.

=ŽaLAPįNi w kasie kina „Mars* od godz. 12)
do 19-ej bez przerwy |

2 Jeden z najrozkoszniejszych filmów sezonu

w bajecznych kolorach

TAŃCZĄCY PIRAT
Oryginalnie traktowany temai, | Fantazja. — Połot. — Brawura. —

Dowc p. — Humor. Świetna oprawa muzyczna.

Nadprogram: Wyjątkowo piękny dodatek „Rumba i inne.

i
k
i

 

Polskie Kino Dziś pełna niefresobliwego humoru polska komedia muzyczna p.t

Światowid! fmerykańska OWAMIUKA
W rol. gł. Bodo, Nakoneczna, Ćwiklińska, Znicz, Siełański.

i Frenkiel. Nad program atrakcje|

HELIOS| 53 CZAROWNICA 7 SALEMdzień
—7"JUTROPREMIERA CLĄUDETTE COLBERT

RNA DUMNE иии Bolesławskiego

TEODORA kawe_ KARIERĘ
MARS|

DINKY

 

Nieodwoltai-

  
Parter od 50 gr. na wszystkie seanse

Wzruszający dramat a Za-

razem rozbrajająca humo-

rem komedia. Nad program
Piękna kreskówka i aktualia

 

 

Feodor;

| 4 J i ЫН

Pocz. o ,2-ej Dziś ceny letnie. Baikon 30 gr.)
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FUTRA
Leon Łopuszański

Zamkowa 4

PŁASZCZE damskie modele
Wielki wybór. Leny niskie

  
Е
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Głusi 2
2%. Axustik —

Podajcie odwrotnie Wasz adres, aby nasz
przedstawiciel mógł Was odwiedzić w Wil-

nie dnia*15 b. m.
Warszawa 1. Wilcza 53 m. 9. —
ORIGINAL - AKUSTIK. :

AAADADAAAAAAAŁAA.

  

 

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy
inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 m 5.
 ч amaНН

HERBATA
Oryginalną herbatę Indyjską O.P.|

w skrzynkach po 5 kg. za zaliczeniem pocztowym

ABA
 

   

bez doilczenia jakichkolwiek kosztów

Zamówienia będą wykonane kolejno

BEZPOŚREDNI IMPORT HERBATY
Stanisław.Lurski I S-ka

GDYNIA
Gatunek Dobry i tani

herbaty gatunek herbaty :

przysparza klijentów

| gwarantowany —-

MILIONY KOBIET.
NA CAŁYM ŚWIECIE

 

Paczka 5 kg. wynosi

zł. 72.—
FRANKO sklep

 

    

 

  
  

TUSZ DO RZĘS 25 ROŽ 4
ла ЧЕ ApoUST M LECZKA

Zadajeie w aj nerfwnariilub drogorii bezplalmajbrożwny
Cedub 6 indywidualnej £roejonalnej pielęgnacji korų.

Nasz Inst. Kosmetyczny J. HRYNIEWICZOWA, Wilno, Mickiewicza 1.

-PUDRY+KREMY>

   

W zawroinym tempie życia

    
  

  

 

  

   

  

TT dobie rekordów, zdob — $
BLOHM] bijewszystkierekordy ®
mw“ kto dobrze czas liczy š i

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE BE
I

е į Mickiewicza 4, iR

; w. JUREWICZ tel.25-15wWilnie SĘ

в ZR (RASTITTSTATE 3:

arETER Ы
lt Nate BLEU į BLiŽNIM| į i;

Mury 0400444744466007045

PERFUMY. PUDER AWER est i

+W00Y KOLOŃSKIE giem dzieci 1*/: roku 3  i 8 lat, bez żadnych
środków do życia

POLECA POLSKI SKŁAD APTECZNY Biot o jakąkolwiek

Farm. WŁAD. TRUBIŁŁYŹE pomoc. J. Jasińskie-

i i Igo 1—12 Witko Emil-
Wilno, Ludwisarska 12, róg Tatarskiejj 69

: 3 . Ija lub do adm, „Dz.
Specjalność zioła lecznicze.

A žin An DZiDS)Wad

w. DOWGIAŁŁOJ
ul, $-to Jańska 6

tel. 22-35,

 

 
М,

 

)’)ШНХЗТПАЗС]А; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od todz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, a odnosreniem do domu lub przesyłką pocztową sł. 2 gr. 50, kwarialnie

GENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty ał. 1-- xa mm. jednoszp,, nekrologi 40 gr. xa tekstem (10 tam)

Mowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna | komunikaty za wiersz druku 30 gr. Zz oglossemia cytrowe i tehelaryosne O 25%/e drożej. Dla poszukujących pracy 50% raiski.

|

MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią, przedpok.
światłem elektr. do wynaj, Konarskiego 40.

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

4. я

Leiniska
LETNIISKO Dwór kresowy przyjmuje let-
ników. Zdrowa, sucha miejscowość, las,

Wilja, — kilometr od stacji, Kaplica, pocz-
ta, doktór, apteka. Dobra kuchnia — djeta
uwzgiędniona. Zalesie koło Smorgoń Zeb-
rowska. —2

LETNISKO przy kolei z utrzymaniem. Las
sosnowy. Od  Walna 40 minut koleją, tu-
dzież organizuje się kompiet chiopców w
wieku 9—14 iat pod tachową opiesą, oraz
w Uruskienikach na Pogance pokoje z
utrzymaniem. Informacje: Wilno, Źawal-
na 1 m. 1. 926

LETNISKA po-3 pok. z kuchnią w uroczej
miejscowości, las, woda, w stronę Zamecz-
ka, 6 km. od Wilna. Informacje: Lipowa 4,
tel 13-92. —2

LETNISKO w Konarach nowowybudowane
blisko kolei, 2 mieszk. po 3 pokoi, przed-
pokój i kuchnia. 2 miesz. po 2 pok. przed-

pokój i kuchnia, ul. Emilji Plater dom Ju-

rewicza.

 

 

| LETNISKO przy Zielonym. Jeziorze, cu-
downa miejscowość 3 pokoje z kuchnią
mogą być wydane pojedyńczo, produkty na

miejscu. Dojazd autobusem. lniorm, Mic-

|ikiewicza Nr. 19 m. 8 od 10—12 i 230 do
947! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

 

13 popołudniu.

Nauka
STUDENT bez środków utrzymania prosi

o jaką pracę dorywczą, dobry ogrodnik

wszystkich działów. £gioszenia do Admin.

„Dzien. WilL' pod „Pomoc studjującemu.938 5

INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-

chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium

Szkoln).

STUDENT U. S$. B, iachowy korepetytor,

udziela lekcyj z matematyka, fizyki i che-

mii. Ceny przystępne. Zarzeczna 7—5.

STUDENT U, S. B.udzielalekcjiwzakr.
gimn., specjalność niemiecki, łacina, ma-

tematyka. Adres w adm, „Dzien. Wil”

STUDENTU.S. B. przygotowujejak rów-

wynikiem śwarantowanym — może być

za mieszkanie lub obiady — zgłoszenia do

Admimistracji „Dzien. Wil” pod. korepe-

tytor”,

LLSABN šii 2оааОвЫыЫ

kupno i sprzedaz
27 HA ZIEMI z budynkami i inwentarzem,

4 klm, od Jaszun i 25 klm, od Wilna do

sprzedania, Iniormacji udziela Bank Wła-

ścicieli Nieruchomości, Wilno,  Mickiewi-

cza 22. 892

KILKA DOMÓW, majątek i młyn sprze-

daje się. Inform. Tatralna 2-b m. Z. 942

SKLEP spożywczy sprzedam, względnie

przyjmę spólnika. Adres w administracji.

 

  

 

KAJAK dwuosobowy; nowy model sprze-

dam niedrogo. ul. Strycharska 12—3. 944-3

FOLWARK 1235h w 16 km. od Wilna,
pięknie położony ma samą Wilją i szosą

sprzedam. Wilno, ul. Połocka Nr. 9 m. 9.

PLAC825m*na Zwierzyńcu V
T. Zana do sprzedania tanio.
Zakretowa 15—%6, godz. 15—17,

 

  
  

wpobliżu ul.
Informacje:
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to dia Was nowe žycie

nież udziela lekcji z zakresu gimnazjum #

 

Polskie Radio Wilno -
Niedziela, 9-go maja 1937 r.

8.00 Sygnał czasu i pieśń. 8.03 Gazetka

rolnicza. 8.21 Muzyka. 8.27 Rozmaitości rol-

nicze. 8.35 Pieśni poranne. 8.50 Dzien. por.

9,00 Transm. z kość. Św. Krzyża. 10.30 Poc-

cini: Opera Cyganeria. 11.57 Sygnał czasu

i hejnał. 12.03 Transm, ze studia R, P. na

Międzynarodowych Targów Poznańskich.

13.00 Co się dzieje w Wilnie — pog. 13.12

D. c. poranku z Targów. 14.00 Reportaż z

życia. 14,30 Kapela ludowa Feliksa Dzier-

żanowskiego i chór Alojzego. Zaremby.

15.30 Jak zwiększyć wydajność naszych są

dów — pog. 16.00 Oj dziś, dziś dana, dana.

dowe w opracowaniu chėralnym, — 16.25

wam|Wymowienie słuchowiska „Żona Lota" J.E.

Skiwskiego. 17.00 Podwieczorek przy mikro

fonie — transm. z Bristolu. 17.55 Pogdan-

ka aktualna. 18.00 D. c. podwieczorku.

19.00 Kultura czytania — szkic literacki.

19.20 Koncert życzeń. 20.00 Wiadomości

sportowe ze wszystkich Rozgłośni. 20.40

| Przegląd polityczny 20.50 Dziennik- wiecz.

|21,00 Na zielone trawce — rewia majowa.

| 21.30 Utwory Aleksandra Skriabina w wyk.

Józefa Smidowicza. 22.00 Transm. zakończe

"nia VII raidu motocyklowego. 22.15 Koncert

jrozrywkowy i taneczny. 22.55. _ Ostatnie

|wiadomości dziennika radiowego.

& га kotar studio
NIEDZIELNA MUZYKA RADIOWA

w domach radiosłuchaczy.
Niedzielne programy Polskiego Radia

układane są pod znakiem rozrywki i weso-

łości. Muzyka radiowa w dn. 9 maja wpro-

wadzi miły nastrój do domów radiosłucha-

czy. Przedpołudnie wypełni „Poranek* mu-

zyczny o godz. 12.03 transmitowany ze

studia radiowego na „Targach Poznań-

skich” o programie złożonym z utworów

lekkich w różnorodnym wykonaniu. Biorą
w nim udział śpiewacy, zespół dwuforte-

pianowy, chór i orkiestra. Niedzielny pro-

gram przewiduje ponadto koncert Kapeli
ludowej _ Dzierżanowskiego z udziałem

Chóru Zaremby o godz. 14.30. Kilka audy-

 

I

„B UD
DZIAŁ BUDOWLANY

ul. Zamkowa 18

 

ostałaЁ

KAWIAR

Poleca smaczne i zdrowe šniadania, 
eks niskie

l

ZA
DOSOL KLAWIOL

POSESJA 2 DOMY murowany i drewniany
na własnej ziemi 816 sąż.* z ogrodem owo-

cowym do sprzedania w centrum Landwa-

rowa przy ul. Kościelnej 23. Informacje na

miejscu. 939—6

 

DO SPRZEDANIA srebro stołowe pełny

komplet. 12 osob. skrzynia około 100 st.

Okazyjnie tanio. Adres w Administracji

„Dziennika Wil”.

eVAAT

Praca zaofiarowana

POTRZEBNY wspólnik do uruchomienia

cegielni. Oszmiana, Piłsudskiego 35 m. 2.

i Šia oea

Praca poszukiwana
SIOSTRA z długoletnią praktyką szpitalną

i prywatną przyjmuje dyżury oraz wykonu-

je wszelkie zabiegi pielęgniarskie. Poważ-

ne referencje. Wilno, ul. Wiłkomierska

Nr. 3 m. 8 vis A vis Kościoła Św. Rafał

 

a. 
zobia prawo zmizny termiax draku ogłoszeń | xie przyjmuje zastrzeżoń miejsca,

.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1,

 

16,10 Audycja świetlicowa. 16.20 Pieśni lu-|

cyj muzyki lekkiej i tanecznej z płyt, kon-|

ČSSR Ii UE ij IiI
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Dla turystów i wycieczek 10 proc.

15 gr. Drobne ogłoszen w

Odpowiedzialny Redaktor: STAI

cert Wileńskiej Orkiestry rozrywkowej O
godz. 22.15 i „Podwieczorek przy mikrofo-

nie“ godz. . 17.00 do 19.00 z udziałem
świetnych solistów — jest zapowiedzią po-

godnej niedzieli radiowej.

o

W, niedzielnym programie znajdą — га-
diosłuchacze również dwa koncerty o cha-

rakterze poważniejszym. Będzie to o godz.

19.20 koncert z płyt, obejmujący „Niedo-

kończoną Syimionię* h-moll" Schuberta w

najnowszym nagraniu — w wykonaniu #-

harmoników wiedeńskich pod dyr. Bruno

Waltera. Poza tym o godz. 21.30 Jozei Smi-

dowicz wykona przed mikrofonem  szereg

utworów Skriabina.

NA ZIELONEJ TRAWCE
Wesoia audycją radiowa.

Aktualny wiosenny dialog Szczepka i

Tońka, monolog pana Strońcia, piosenki

Henryka Zbierzchowskiego, skecz Zandlera

pt. „Sciany mają uszy” — złożą się na we-

sołą rewię majową pt. „Na zielonej traw-

ce". Muzyka do audycji, która się odbędzie

dn. 9 maja o godz. 21.00 opracował Cze-

sław Halski.

DRAMAT HENRYKA iBSENA
„MAŁY EYOLF"

w Teatrze Wyobraźni.

Dramaty Henryka Ibsena  kiikakrot-

nie znajdowały już miejsce w repertuarze

Teatru Wyobraźni: Tym razem tj. dn. 10

maja o godz. 21.00 nadany zostanie ira-

gment „Maiego Eyolia“ w opracowaniudr.

'"ymona Terleckiego. Dzieło to napisał

dramaturg norweski, mając już prawie 70

lat, Dramat „Mały Eyolf' odznaczający się

przejmującym liryzmem, skupionym nastro-

jem i kameralnością jest jakoby predesty-

nowany do interpretacji radiowej. Jest to

tragedia trojga ludzi, której osią jest los

dziecka kaleki. Mały bohater, ukazawszy

się w pierwszym akcie, nad dalszymi sce-

nami unosi się jako wspomnienie, jako

wyrzut mieustanny, by stać się wreszcie

źródłem „moralnego odrodzenia dwojga lu-

dzi. Opracowanie radiofoniczne utworu,

które objęło także całkowitą rewizję prze-

kładu idzie po linii usunięcia na plam dai-

fantastyczno-symbolicznych,
psychologicznego i

szy motywów

a wysunięcie sensu

moralnego „Eyolia”. 
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - INSTALACYJNA

w A“

DZIAŁ ELEKTRO-TECHNICZNY
о

DZIAŁ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY.

Porady prawno - techniczno - budowlane.

niczny. Terminowe kopiowanie planów
elektrycznej.

li

Projekty, kosztorysy, nadzór tech-

i rysunków na rotacyjnej kopiorce

telefon 25-23

YvYYYYTY"

otwarta

NIA-RESTAURACJA
w Ogrodzie Bernardyńskim

obiady i kolacje. Gra orkiestra

zniżki

Obsiuga kulturalna

AAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAASAAAA

 

POBIEGA WSZELKIN
LEGLIWOŚCIOM NOG

 

PSZCZELARZ ogrodnik z długoletnią prak-
tyką pszczelnictwa i ogrodnictwa, poszu-
kuje posady od zaraz, dobre świadectwa
Wilno, ul. Žakretowa 42 m. 1-a dla M. S. S.
Michał Rynkowski.

KUCHARZ poszukuje pracy, posiąda świa-
dectwa i dyplom ul. Jelenia 3—9.

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

MŁODA inteligentna Si Rae)
Szkoły Przem. Handl, umie dobrze szyć,
przyjmie z wdzięcznością każdą pracę —
„najchetniej jako bona wychowawcz. do
|dzieci, względnie za służącę do solidnego
|domu. Posiadam b. dobre referencje. Ła-
jskawe oferty do admin. „Dz. Wil'* sub

|„praca'. 928—5

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

121 u Kaczyńskiego.

 

 

si 50, zagranica rl. 6—

dziaie ogłoszeniowym ва
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Administracja uaztrzega

NISŁAW JAKITOWICZ,
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