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@ Brześciu nad Ruglem nie ma sklepów
WARSZAWA. 15.5.

nieniu poprzednio podanych wiado-

mości o zajściach w Brześciu poda-
jemy ich szczegóły).

Zajścia trwały od godz. 9-ej rano
do godz. 1-ej w nocy i przeniosły się
na przedmieścia, na  Szpanowicze,

na Wołynkę i na Grajewkę.

odrywał żaluzje

żydowskie, poczym cały towar i u-

rządzenia sklepów wynoszono na u-

licę i niszczono całkowicie.

szono również i

dokonywało się w zupełnym spoko-
ju, przy czym przestrzegano  nie-
ustannie, by. nie rabowano niczego,
natomiast niszczono całe mienie ży-

dowskie.
Handlowe ulice Brześcia przed-

stawiały dziwny widok: były zarzu-

cone poniszczonymi towarami i po-

łamanymi meblami, tak że nie moż-

na było przejść, ani przejechać. Nie
oszczędzono też aptek i składów

aptecznych żydowskich, gdzie po-

niszczono cały zapas perfum i kos-
metyków. Tłum wdarł się też do ju-
bilerów żydowskich, gdzie powyno-
sił i powyrzucał na ulicę zegarki i

biżuterię, depcząc ją nogami.

Wie wszystkich magazynach ży”

dowskich  dentonstrujący  niszczyłi
księgi handlowe, oraz darli i wyrzu-
cali na ulice pliki weksli. Były to

weksle wystawione na zobowiązania
ratalne przez mieszkańców miasta.
W. ten sposób Brześć gruntownie
„oddłużono”.

W. sklepach i w oknach miesz-
kań Polaków powywieszano święte

obrazy, ikrzyże, szkaplerze i różań-
ce. .

Gdy żydzi zorientowali się w sy-

tuacji, jęli w oknach swych miesz-
kań wywieszać krzyże robione z pa-
pieru. Nic to nie pomogło. Miesz-
kańcy domów wskazywali tłumowi
mieszkania i sklepy żydowskie.

Podkreślić należy znikomą ilość

ASS TSISI STIT S IIS IRIAA ES

NA SEZON LETNI
ostatnie nowości już się ukazały w sprzedaży

| Kostiumy kąpielowe — Stroje plażowe marki „O CE

Bielizna jedwabna — Koszule sportowe —

Pulowery — Ubranka dla dzieci i t. d.

L. PLIHAL || ska, Ui, Krzemieniecka 10wyroby
firmy

W Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 36, 100, 288,
w Warsżawie przy ul. Marszałowskiej 115

„ Nalewki 28
i we wszystkich pierwszorzędnych sklepach galanteryjnych i sportowych

|

Tłum |
i otwierał sklepy

Wyno-
łamano meble z

mieszkań żydowskich. Wszystko to

(Teleionem od własnego korespondenta),

jnie rabowano — miszczono tylko.

| W ciągu nocy z czwartku na pią-
tek żydzi masowe opuszczali Brześć
samochodami i autobusami. Pociągi

|idące w stronę Warszawy są prze-
, pełnione uciekinierami żydowskimi.

W. ciągu piąlku sytuacja w Brze-

ściu uległa całkowitemu  opanowa-

niu. Przybyły oddziały policji z Go-

lędzinowa. W pierwszym rzędzie za-
jęły one szose wylotowe by nie do-

puścić do miasta włościan, których

masowo zatrzymywano na rogat-

kach.

Na wszystkich drogach do mia-

sta utworzyły się prawdziwe obozo-
wiska chłopów, którzy porozpalali

ognie na polach i rowach przydroż-

|nych i czekali wiadomości z miasta.
Jak donosi koresp. „Wieczoru War-
szawskiego' wiadomości o zabój-

stwie Kędziora, oczywiście przesa-
dzone, dotarły szybko do wiosek i

miasteczek w okolicy Brześcia i

spowodowały wszędzie niemal nowe

zajścia, których iłości i przebiegu

narazie nie można ustalić. M. in.

wybuchły zajścia antyżydowskie w

Sławatyczach.

W; ciągu piątku miasto jęło przy-

bierać wygląd normalny. Usunięto z

 

WARSZAWA. 15.5. W| dniu dzi*

siejszym

Apelacyjnego na oskarżonych w

procesie t. zw. „lewicy akademic-

kiej U. $. В.”. Sąd Apelacyjny uznał

za winnych Drutę, Smala i Lifszyca

(skazując ich na takie same kary

 

Zdrowie artretykom
przywraca kuracja w

Busku- Zdroju
Ceny kąpieli i zabiegów umłarkowane 

Do nabycia we własnych sklepach

w Wilnie
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w letnią jedwabną bluzeczkę,

e różnych odcieniach płaszcz impregnowany od zł. 28.—nieprzemakalny,

ezochy, które poleca w wielkim wyborze
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Gdy Cię pociąga urok powietrza i słońca!
CHCESZ UŻYĆ LATA W 100%» — UBIERZ SIĘ ODPOWIEDNIO:

modny szlairoczek, bieliznę, koszulkę sportową, lekki cienki,

   
  

(NAKTIS

WYROK W PROCESIE LEWICY AKADEMICKIEJ
(Teletonem od wlasnefo korespondenta).

ogłoszono wyrok Sądu |

w Warszawie przy ul. Chlodnej 12

POLSKA SKEADNICĄ GALANTERYJNA
FRANCISZEK FRLICZKA

WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 9 tel. 6-46
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10 gr.

AWILEN.KI
Redakcja I Administracja al. Mostowa Nr. 1, telefon 12- 44,
Redakcja czynua w godzinach ой 12 40 13 I od 20 do 24,

KontoB.[£. O.Nr. 700.206.

Wilno. 16 i 17 Maja 1937 r.

żydowskich |

|
|
|

(W uzupeł- wypadków pobicia żydów. Nie bito, ulic sterty zniszczonego towaru. Po-
(zabijano deskami wystawy i powy-

| łamywane drzwi sklepowe. Wszyst-|

„kie sklepy żydowskie są zamknięte |

li nie mogą być otwarte z powodu!
| braku towaru. Żydzi w Brześciustra |

jcili materialnie wszystko. |

Ulice są puste. Krążą silne pa-'

trole policyjne. Žydėw nie widać'

wicale, jakby ich w Brześciu nie|

było. |

Przed  piekarniami potworzyły |
się ogonki kupujących chleb,gdyż |

w mieście są tylko 2 piekarnie!
chrześcijańskie, a z pozostałych 38!
żydowskich żadna nie ocalała. , |

Piekarze jednak nie podwyższyli

cen na chleb, zarobili jednak bardzo!

wiele. |

Sprawca zabójstwa 48-letni Aj-|

zyk  Szczerbowski (nie jego sym|

Wiulf jak to pierwotnie podawano)|

przebywa w szpitalu więziennym.

Dziś, w sobotę, odbywa się w

Brześciu pogrzeb ś. p. Stefana Kę-

dziora. Na klepsydrach rozlepionych

po mieście, pogrzeb wyznaczono na

jednych na godzine 16.30, na innych|

na godzinę 17-tą. Pogrzeb jednak

odbędzie się prawdopodobnie jutro

rano, a godzina wyprowadzenia

zwłok będzie oznaczona w ostatniej

chwili przez władze. 
jak i Sąd Wileński) i K. Petrusewi-

| cza, którego skazał na 4 lata więzie-

(nia, darowując mu 2 lata na podsta-

wie amnestii. ! Wykłady na U. J. P.
WARSZAWA. 15.5. W myśl u-

chwały senatu akademickiego z dnia

11 maja 1937 r. wykłady nawszyst. |

kich wydziałach U. J. P. w Warsza-

wie z wyjątkiem wydziału prawa,

zostaną wznowione z dniem 18 ma-  
ANA"
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Kronika telegraficzna
— Estońska Izka rolnicza zawarła u-

mowę z 620 robotnikami z Polski, przyby-|
wającymi na sezonowe roboty rolne w

Estonii.
— Mimo interwencji rządu litewskiego,

konsulat niemiecki w Kownie odmówił u-|
dzielenia wizy tranzytowej wycieczce zbio-|
rowej na wystawę paryską, ze względuna |

udział w niej żydów.
— Wskutek gwałtownych wstrząsów

podziemnych uległo zburzeniu miasteczko
Cajabamba w Peru, liczące 3.000 mieszkań-

, ców. W czasie ewakuacji miasteczka kil-
kadziesiąt osób zostało rannych,
— Włosi budują w  Abisynii (między

Gerc a Girenem), potężną bazę wojenną.

| Równccześnie buduje się drogę samocho-

|dową od Addis-Abeby przez rejon wiel-
kich jezior do granicy somalijskiej.
— Posłowie niemiecki i włoski zapro-

testowali wobec ministra spraw zagranicz-
nych Meksyku przeciwko temu, że w po-

chodzie 1-majowym niesiono postacie, ka-

rykaturalnie _ przedstawiające Hitlera i

Mussoliniego.
— Wczoraj na cmentarzu rakowickim|

w Krakowie odbył się pogrzeb zmarłego w

Warszawie redaktora naczelnego „Слази“

ś p. d-ra Antoniego Beaupre,

— Wczoraj po południu nastąpiło uro-

J czyste otwarcie dziewiątych targów kató-|

| wickich,
| — Król Jerzy 6-ty przyjął wczoraj w

pałacu Buckingham' wszystkie delegacje

| państw obcych ma uroczystości korona-

cyjne.
— Dziś w Rzymie nastąpi uroczysta

inauguracja na Forum Mussoliniego placu

Imperium, który rozpościera się na prze-

strzeni 16,000 m2? i jest całkowicie pokryty

Kto wygrał na loterii?
Pierwsze ciągnienie.

5.000 zł, 69875
15.000 zł. 65717
5.000 zł. 90565 133462

Drugie ciągnienie.

20.000 zł. 45948
15.000 zł. 30779
10.000 zł. 36554 104937

„ 5.000 7636 22594 37219 47884

ASSUEI TRZE ZECOWROTOZOZZEZOKZORB

ZJAZD POLAKÓW
AKADEMIKÓW MOSKIEWSKICH

| Wy koleżeński zjazd byłych wychowań-
ców wyższych uczelni miasta Moskwy od-

| będzie się w Wilnie od 27 do 30 maja 1937
roku. Informacje udziela i przyjmuje zapisy

|na udział w zjeździe sekretariat zjazdu *
Wilnie: Państwowa Szkoła Techniczna, Ho-
lendernia 12, inż, Jan Gumowski, tel. 283,
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JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORZKICH.

TANI SEZON MAJ — CZERWIEC.

Informacje: Zarząd Zdrojowy Morszyn — Zdrój i wszystkie

placówki Orbisu.
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ZNOWU
P. Philip Kerr, był w czasie kon-

ferencji Pokojowej w Paryżu osobi-
stym i przybocznym _współpracow-
nikiem p. Lloyd Georgea. Gdy
wszechwiadny wówczas pierwszy
minister brytyjski, zadziwiający
świat mieznajomością spraw  euro-
pejskich, choćby geograticzno-poli-
tycznych, w marcu 1919 wymuszał
wydzielenie przyznanego już Polsce
Gdańska w osobne wolne miasto,
lub gdy w czerwcu 1919 narzucał
oddanie sprawy Górnego Śląska, już
przyznanego w «całości Polsce,
rozstrzygnięcie głosowania ludności,
współpracownikiem tych jego pomy-
słów i działań na rzecz Niemiec był
p. Philip Kerr, PoKonferencji Poko-
jowej, jako kierownik pisma „The
Round Table“, w idaiszym ciągu nad
skakiwał Niemcom. Obecnie p. Phi-
lip Kerr, mianowany od kilku lat
lordem pod nazwiskiem lord Lo-
thian, zasiada w Izbie Lordów i w
dalszym ciągu piórem i słowem po-
Piera stale politykę Niemiec, nie
zrażając się nawet . Trzecią Rzeszą,
z której |kierownikami utrzymuje
styczność w podróżach do Berlina,

Mała grupka lordów, sprzyjają-
cych Niemcom, postanowiła niedaw-
no wytoczyć sprawę zmiany: polity-
ki Anglii w Izbie Lordów i wtekiy
lord Lothian wygłosił 2 marca r. b.
mowę, w której mówił, że w Euro-
pie jest za dużo państw obecnie, bo
26, gdy przed wojną było 14, oraz
dodawał:

Rzeczywistym zadaniem
przed jakim stoją mężowie stanu
naszej dolby, jest nie tyle zapobie-
ganie wszelkiej wojnie, jak znalezie-
nie sposobów by wojna, jeśli wy-
buchnie, nie rozszerzyła się w woj-
nę światową,więc czyż to nie mož-
liwe, by więcej uczynić dla umiej-
scowienia wojen zamiast zmieniać
je w światowe w drodze bezpie-|
czeństwa zbiorowego?

W. ten sposób lord Lothian po-;
wtarzał myśl przewodnią mów kan-|
clerza Hitlera z lat 1934-36, Trze-'
cia Rzesza wolałaby zostać sam na,
sam z napadniętym: bez wtrącania
się innych. Lord Lothian wyraźnie
zalecał zachodniej Europie pozosta-,
nie 'w bierności, gdy Niemcy. podej-
mą pochód zdobywczy w Europie
środkowej i wschodniej, by zmniej-
szyć ilość państw, gdyż tu przybyło:
po wojnie tyle nowych.

Przeciw tym wywodom wystąpili
wówczas wybitni członkowie Izby|
Lordów i jednocześnie tegoż dnia,
kierownicy grup w lzbic Gmin wraz z
rządem, odrzucając «ia Angiji dzi-
siejszej politykę cdosobnienia się.

Ale wytrwały lord Lothian nie
daje za wygraną. W majowym ze-
szycie „Nineteenth Century" augiel-
skiej i jednocześnie „Europaische
Revue" niemieckiej pisze o porozu-
mieniu angielsko - niemieckim.
świadcza tam, bez. zająknięcia, że
nacjonal-socjalizm stanął na gruncie
poszanowania innych narodowości,
jakby nie wiedział, iż Trzecia Rze-
sza tylko to głosi, ale /'w rzeczywi-
stości choćby los półtoramiljonowej
ludności polskiej świaldczy, jak poj-
miuje to poszanowanie. Lecz lordowi
Lothian twierdzenie to jest potrzeb-
ne, by dojść w tych wywodach w
„Nineteenth Century“ i w „Euro-
paische Revue” downiosku,że Trze
cia Rzesza, uznając tę zasadę po-
szanowania niezależności gospodar-
czej i politycznej narodów, staje na

E GSNIKSALSSNORASLOSE

KS. KAROL SZWEDZKI ZRZEKA
SIĘ PRAW DO TRONU

 

   

Ks. Karol szwedzki, brat zinasiej kró
lowej belgijskiej, Astrid, zrzeka się
praw do tronu, by poślubić hr. Elizę

von ,  
„Składkowskiego posiedzenie Rady

projekity ustaw ratyfikacyjnych po-

rozumień i układów międzynarodo-

wych,

Wi dalszym ciągu posiedzenia

uchwalono rozporządzenie Rady

Ministrów o przedłużeniu terminu
zgłaszania okresów działalności nie-
podległościowej

Rady Ministrów ó okręgach  szkol-

pomorski z siedzibą kuratora w To-

 

gruncie pojęć Imperium Brytyjskie |
go. A wobec tego dalszy ciąg snuje

„się jak z płatka w jego pomysłach:
— Czyż Niemicy nie mogłyby,

stworzyć podobnego wolnego związ
ku narodów w Europie Środkowej?
Jeśli tak, to śrupy narodowe nie-
mieckie w tych okolicach będą
czynnikami zespolenia, zupełnie
taksamo, jak angielskie mniejszości
w Kanadzie, Afryce Południowej i
śdzieindziej. Nie powinno to być
zbyt trudne.

POd| sagi

 

W€> DAR СЕА МПЗ‘Ё@’УЁЁЁА i sół krystaliczna lub prosz-
kowana - znakomite środki w nawykowym zaparciv stolca Żądać w aptekach i składachapt.

i2 kim. oc
Czerwony rząd Largo Caballeropodał,siędodymisji

 

SALAMANKA. 15,5. Jak donosi|
korespondent Flavasa, wojska pow-|
stańcze coraz energiczniej naciskają
obrońców Bilbao. Szczególnie zacię-
te walki toczyły się pomiędzy, miej-
scowościami Maruki i Menaga. Woj-
ska powstańcze wzięły licznych
jeńców.

SALAMANKA. 155. Główna
kwatera powstańcza donosi: Na
froncie aragońskim artyleria pow-
stańcza ostrzeliwała skutecznie po-
zycje nieprzyjacielskie, Zwycięski
pochód wojsk powstańczych na fron|
cie biskajskim trwa. Nieprzyjaciel|
został, po zaciętej walce, zmuszony
do odwrotu na odcinku położonym
na zachód od masywu Sollube. Pow-
stańcy zajęli posiadające duże zna-
czenie strategiczne wzgórza  Jata.
|Na froncie Santander ponowiły od-
|działy rządowe rozpaczliwe ataki
na odcinku Sargentes de Lora, zosta
ły jednak z wielkimi stratami od-
parte.
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itteieuropa
Tak więc, w dwadzieścia lat od

czasu wielkiej wojny, zjawia się zno
wu ówczesne hasło niemieckiet
zw. Mitteleuropy. Wysuwa ją poli-
tyk angielski, niepoprawnie zasle-
piony; 'w popieranie polityki nie-
mieckiejj  Wmawia w świat, że
Niemcy szanują niezależność naro-
dów. Alle tutaj, w Europie środko-
wej i wschodniej, wiedzą sąsiedzi,
jak Ikto siedzi, a wiedzą od tysiąca ,

at
Stanisław Stroński.

 

12 KM. OD BILBAO
RABAT. 15.5. Rozgłośnia w Kor-|

dobie zawiadomiła wczoraj wieczo-
rem, że powstańcy ma froncie ba-
skijskim znajdują się w odległości
12 kim od Bilbao.
DURANG. 15.5. Havas donosi, že

na froncie baskijskim po raz pienw-
szy stwierdzono obecność żołnierzy
rosyjskich w szeregach piechoty
rządowej.

SYTUACJA POD BILBAO
DURANGO. 15.5. Havas donosi:

Wojska powstańcze zstępując na
froncie biskajskim ze zboczy łańcu-
ghów górskich, posuwają się stale
naprzód. Wiczoraj zajęły one miej-
scowošci Achagorta, lresaele i Otu-
sugoico. Większość wsi położonych
na równinie została opuszczona
przez miejscową ludność. Na wszyst
kich drogach spotyka się gromady
wieśniaków, postępujących z biały-
mi chorągwiami i „pędzących | przed
sobą trzody bydła.

Front powstańczy ciągnie się o-
becnie od morza Kantabryjskiego
między miejscowościami Basigo i Le
moniz, poprzez iańcuch górski Jata,
zaginając się w okolicy Munguia na
skrzyżowaniu „dróg do Bermeo i
Fiancia, i dalej przez wyżynę domi-
nującą nad odcinkiem Morga przez
wzgórza położone ma zachód od
Vizcargui aż po Amorebieta.

AMOREBIETA OTOCZONE
BURGOS. 15,5. Tutejsza rozgłoś-

nia nadała następujący komunikat:
Wojska powstańcze zajęły ważne
pozycje w okolicy Amoriebieta. Miej
scowość ta została ze wszystkich
stron otoczona z wyjątkiem odcinika
wzdłuż drogi do Bilbao, który znaj-
duje się pod ogniem artylerii pow-
stańczej. Samoloty rządowe usiło-
wały wczoraj po raz pierwszy bom-
bardować Guernica, zostały jednak
zmuszone do odwrotu.

 

Posiedzenie Rady Ministrów
WARSZAWA. 15,5. W dniu 15

b. m. odbyło się pod przewodni-

ctwem p. premiera gen. Sawoj-

Ministrów.

Rada ministrów przyjęła m. in.

projekt ustawy o przedłużeniu okre-

su urzędowania tymczasowych or-

śanów ustrojowych gminy m. st.

Warszawy, |który przewiduje prze-

dłużenie tego okresu do dnia 1-go

października 1938 r.

Następnie Rada Ministrów przy-

jęła projekt noweli do ustawy o

szkołach akademickich.

Z kolei Rada Ministrów przyjęła

do dnia 31 grudnia

1938 r., mastępnie rozporządzenie

nych, przywracając okręg szkolny

runiu, wreszcie uchwalono nowelę

do rozporządzenia Rady Ministrów

z czerwca 1932 r. o wyłączeniu nie-
których rodzajów świadczeń pie-  niężnych z pod egzekucji urzędów

skarbowych,

Ponadto Rada Ministrów — га-
twierdziła statut Państwowego In-

stytutu Naukowego Gospodarstwa

Wiejskiego w Puławach oraz upo-
ważniła wojewodę śląskiego o wnie-

sienie do Sejmu śląskiego projektów

ustaw o wyrażeniu zgody Sejmu

śląskiego na rozciągnięcie na obszar
woj. śląskiego ustawy o układach

zbiorowych pracy i ustawy o skra-

caniu czasu pracy w górnictwie

węglowym.
 

Nowy Nuncjusz
w Warszawie

WARSZAWIA. 15.5. Dziś przy-
był do Warszawy nowy nuncjusz pa-
pieski ks. Arcybiskup Filip Cortesi.

Ks. nuncjusza powitali na dwor-
cu dyrektor protokółu M. S. Z. p.
Romer, przedstawiciele wyższego
duchowieństwa z arcybiskupem Gal-|
lem, reprezentanci M. S.W. i miej-|
scowych władz wojskowych z płk.|
Kilińskim, delegaci organizacyj ka-/
tolickich ze sztandarami, oraz
chowieństwo świeckie i zakonne.

Ks. arcybiskup Gail powitał J. E.|
ks. Nuncjusza w imieniu ks.Kardy- |

|nała Kakowskiego,

Ks, nuncjusz przeszedł wadliż|
sztandarów organizacyj katolickich,
ustawionych na dworcu, witany ser-|
decznie przez zgromadzonąpublicz-
ność,

Bilbao

du-|

|, Kariera życiowa Dos. Pacholczyka

Sąd okręgowy w Warszawie roz-
Aaa Eproces o izniesławienie po

sła Pachclczyka, dyrektora Związku
Zawodowego Pracowników samorzą
du terytorialnego. P. Pacholczykkowi

postawiono wiele zarzutów, że roz-
począł swą karierę życiową jako)
chłopiec ma posyłki w gminie, że|
miał giętkie plecy, że za okupacji |
niemieclkiej umiał się wysługiwać i

| współpracować z okupantami, że

 

 

| mieszkanie prywatne przy ul. Ziel-

| DYMISJA CABALLERO

PARYŻ. 15.5. Havas donosiz

jro wręczył prezydentowi
dymisję gabinetu. Prezydent Azana
rozpoczął niezwłocznie narady w
sprawie uiworzenia nowego rządu.
O godz. 16.50 w -Paryžu otrzyma-

no wiadomość, iż Cabalero otrzymał
ponownie misję tworzenia rządu,

BOMBARDOWANIE MADRYTU

MADRYT. 15.5. Agencja Havasa
donosi: Wiczoraj około godz. 19.30
upadło w śródmieściu "Madrytu
giównie w okolicy Gran Via kilka-
naście ciężlkich pocisków artyleryj-
skich, Wiele osób odniosło rany,
wyrządzone szkody są dosyć znacz-
ne.

przedmiotem rozprawy sądowej
nej 30 zajmuje kupione i przeznaczo
ne przez związek na bursę dla przy-
jezdnych członków związkui za mie
szkanie to mie zwrócił odstępnego,
że pobiera prowizje od obrotów dru
karnizwiązku, że unika ofertipize-
targów na dstawy.

Oskarżonymi o zniesławienie są:
inspektor samorządu ś$minnego Ka-
rol Moraczewski i redaktor „„Dzien-
nika Brzeskiego” Woskobojnik.

P. Pacholczyk utrzymuje, iż Mo-
raczewski rozpoczął przeciwko nie-
mu kapanię po wyroku sądu kole-
żeńskiego wykluczającym Moraczew
sikiego ze związku za czyny przeciw
ne etyce,

StrajkArabów
w Palestynie

LONDYN. 15.5. W Haifie i Acre

Arabowie proklamowali strajk na
znak solidarności z 200 arabskimi
więźniami politycznymi, którzy roz-
poczęli głodówkę mw więzieniu w
Acre. W obu miastach wszystkie

, Walencji, że premier Largo Caballe- | wm e tj
republiki.

 
„ABC” pisze: P. premier Skład-

kowski na czwartkowej konferencji
z marszałkami obu izb ustawodaw-|

czenie, że rząd nie zamierza starać|

powiedział się równocześnie ża zwo-
tywaniem izb w miarę potrzeby na-
wet w okresie letnim.
Fo tej deklaracji p. premiera Skład

kowskiego, duże zainteresowanie w
sterach parlamentarnych wywołała
akcja min. Poniatowskiego, który sta
ra się o uzyskanie pełnomocnictw dla
przeprowadzenia w drodze dekreiu
jednej tylko ustawy, kodyfikującej, a
w rzeczywistości zmieniającej treść o

żnamienne wydarzenie
„Stół wyłącznie dla Polaków”.

wokackim w Warszawie.
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o mdywicualmaj

w sprawie reformy го!ле]са`

się o uzyskanie pełnomocnictw i wy-

Znamienne wydarzenie w pokoju ad| niem telefonów,

©ОАНORZESZE| znana

MILIONY KOBIET
_ Ма СВЕММ 5Ш!ЕС|Е
| STOSUJE SŁAWNE KOSMETYKI

TUSZ DO RZE
POMADKA Rej

| SdewvapeNiAaaalubdrogeri  

Pełnomocnictwa dla min. TO)

 

bowiązującej obecnie ustawy orefor-
mie rolnej.

W, razie uzyskania pełnomoc-
czych złażył, jak wiadomo, oświad-| nictw min. Poniatowski odniósłby w

izbach sukces, „wzmacniając znacz-
nie swą syliuaoję polityczną.

Min. Foniatowski przeprowadził
szereg rozmów z posłami: Żeligow-
skim, Kielakiem, Tomaszem Kozłow
skim i prowadzi je nadal, celem za-
pewnienia sobie poparcia tych grup
parlamentarnych.

Jak się dowiadujemy, wyżej wy-
mienieni parlamentarzyści wypowie
dzieli się przeciwko pełnomocnict-
wom, powołując się na deklarację
premiera Składkowskiego.

„Stół wyłącznie dla Polaków”
wpokoju adwokackim

| Adwokackiej zajęty był przyjmowa-
jacyś dwaj ludzie

wnieśli duży stół do pokoju adwo-
W. pokoju adwokackim przy są-| kackiego i ustawili go pośrodku, Na

dach grodzkich w Warszawie przy
ul. Diugiej 50 wydarzyło się dziś ra-
no znamienne zdarzenie. 0 wczes-
nej porze, E 2 gi

stole tym pod szybą jest oryginalny
napis „Stół tyllko wyłącznie dla ad-
wokatów Polaków, żydom nie wol-
no przy nim siadač“.

  
o ile Pani będzie zabezpieczała
ia przed nadmierną opale-
ппа ! р!еоатіstosując przy
pierwszychblaskach wiosen-
nego słońca usuwający piegi
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CZAS NAGLI
Znając metody żydowskie, można z

łatwością przewidzieć, że ostatnie zaj-

ścia w Brześciu nad Bugiem zostaną

przedstawione jako nowy dowód „dzi-

kiego antysemityzmu” oraz barbarzyń-

stwa Polaków.

Istotny powód rozruchów i bezpo -

średnia przyczyna oburzenia polskich
mieszkańców Brześcia zostanie zata-

jona, w świat zaś pójdzie legenda o

niewinnych ofiarach  „endeckiego

zdziczenia“ i polskiej nietolerancji.

Tymczasem przebieg wypadków w

Brześciu nad Bugiem odznaczał się

pewną dla rozruchów antyżydowskich

typowością. Pierwsza ofiara, jak to z

reguły bywa, padła po stronie pol-

skiej.

Starszy wywiadowca policji pań-

stwowej Kędzior został zamordowany
przez rzezaka Ajzyka Szczerbowskie-

go. Zbrodni dokonano wtedy, kiedy

policjanci układali na dorożkę zajęte

mięso, pochodzące z potajemnego u-
boju. Tłum Żydów zamierzał im w

tym przeszkodzić i zajął wobec nich
zaczepną postawę. Korzystając z tej

postawy swoich  współplemieńców,

Szczerbowski wbił Kędziorowi w pra-

wy bok majzę rzeźniczą.

Zamordowanie Kędziora w obliczu

rozjuszonego tłumu żydowskiego
stało się bezpośrednim powodem

zajść i krwawych bójek pomiędzy lud

nością polską i żydowską, które za-

mieniły się w poważne rozruchy, stłu-

mione, zresztą, przez wzmocnione od-

działy policji.

Podobnie rzecz się miała w Mińsku

Mazowieckim wtedy, kiedy Żyd za-

mordował tam wachmistrza Bujaka.

Czego nie wypisywała po tym wy-
padku prasa żydowska? Usiłowano

zrobić z mordercy Bujaka — obłąka-
nego. Dowodzono, że już w szkole

zdradzał objawy nienormalności umy-

słowej, że później, będąc w wojsku,

spadł z konia i uderzył się w głowę.

Snuto całe legendy obliczone na to,

aby zaciemnić fakt, iż powodem roz-
ruchów antyżydowskich byli sami Ży
dzi i że winowajców należy szukać po
ich stronie.

Niewątpliwie w ten sam sposób zo-
sianą spreparowane wypadki brze-

skie, zanim zaś to nastąpi, zaczną się

długie interwencje u władz, narzeka-
nia na antysemityzm i temu podobne
korowody. Prasa żydowska donosi, że
senator Schorr i poseł Sommerstein
interweniowali już u władz central -

nych w Warszawie, i „otrzymali za-

pewnienie, że spokój w Brześciu nad
Bugiem zostanie przywrócony”.

Zajścia brzeskie raz jeszcze dowo-

dzą, jak dalece nienormalne stosunki
panują w naszych miastach i mia-
steczkach. Fakt, że mieszkają w nich
dwa odrębne społeczeństwa, że rzą-

dzą się one dwoma odmiennymi ko-
deksami moralnymi, że jedno z nich

systematycznie i obrotnie wyzyskuje

drugie, że, krótko mówiąc, miasta te

nie są czysto polskie, wytwarza sy-

tuącję, w której coraz częściej docho-
dzi do poważnych zamieszek.
Pod wpływem takiego czy innego

wydarzenia, naturalny podział miesz-
kańców tych miast na grupy narodo-
we, staje się nie tylko bardzo wyraź-

ny, ale zważywszy agresywność ży-
SĄ doprowadza do otwartej wal

Ten stan rzeczy nie może być dłu-
żej tolerowany. Terytorium narodowe
musi być mocno ujęte przez naród, do

którego należy, musi stanowić nie tyl-
ko prawno - polityczną, ale fakiyczną

jego własność, Dopóki na tym teryto-
rium są liczne ośrodki obcego społe-
czeistwa, dopóki to społeczeństwo
trzyma w swoich zrękach większe i

mniejsze centra życia kraju jakimi są

z natury rzeczy miasta i miasteczka,

dopóty naród nie będzie posiadał.na-
leżytego bezpieczeństwa u siebie i nie
urzeczywistni w całej rozciągłości za-

- sady ładu i pokoju wewnętrznego.

Wypadki w Brześciu nad Bugiem,
jak i wiele innych, zmuszają nas do

£nergiczniejszego zajęcia się koloni-
и ® a t

 

W Irlandii i w Indiach |
Po Źwięcie koronacyjnym, które

wypadło wspaniale, prźychodzą dla
kierowników polityki angielskiej dni
powszednie. Przypomina o nich w

sposób efektowny wysadzenie w po-
wietrze pomnika króla Jerzego Il w
Dublinie i mniej wprawdzie eiektow-
ny, lec zza to o wiele groźniejszy boj-
kot nowej konstytucji przez nacjona-
listów indyjskich, t. zw. stronnictwo
kongresowe, w którym wciąż bardzo
dużą rolę odgrywa Gandhi.
Od czasu, gdy Irlandia otrzymała

statut dominialny, głównym węzłem

łączącym ją z W. Brytanią była ko-
rona. Nic przeto dziwnego, że zwo-
lennicy zupełnej niezależności Irlan-
dii dążą do tego, ażeby rozciąć i ten
węzeł. Kierownik polityki irlandz-
kiej, p. de Valera, idzie drogą legal-
ności i umiarkowania, opracował
projekt nowej konstytucji dla Irlan-
dii, w którym osoba monarchy zosta-
ła całkowicie pominięta. Projekt ten
ma być przyjęty przez referendum
ludowe. Radykaliści irlandzcy mani?
festują te same tendencje w sposób
o wiele śwałtowniejszy — przez wy-
sadzenie w powietrze pomnika króla
angielskiego, stojącego w stolicy Ir-  landii. Jest to jednak tylko różnica

 

Plan podziału Palestyny
Niech polityka polska spełni swe zadaniel

| Już od paru lat zwracaliśmy na ła-

mach naszego pisma uwagę na dy-

skretną, ale konsekwentną, prowa|
dzoną w Anglii, a niewątpliwie inspi-
rowaną przez Żydów propagandę za
podziałem Palestyny na dwa kanto-
ny: arabski i żydowski, Obecnie po-
dział ten zdaje się nieodwołalnie
dojdzie do skutku. W związku z tym
rozpętała się w Palestynie i w świe-
cie burza gwałtownych protestów,
zarówno arabskich, jak i żydowskich,

przeciwko projektowanemu przez
Anglię podziałowi.
Czy jednak te protesty ze strony

żydowskiej są szczere? Wydaje nam
się, że protesty te, to jest tylko ma-
newr taktyczny w interesie Anglii,
mający wykazać Arabom, że Anglia
jest bezstronna, że Żydzi są również
niezadowoleni, że nie są oni przez
politykę brytyjską jednostronnie u-
prżywilejowani, lecz że przeciwnie,
polityka ta stara się znaleźć rozwią-
zanie, wprawdzie budzące niezado-
wolenie po obu stronach, ale kom-
promisowe i uwzględniające równo-
miernie interesy obu stron. |
Wydaje nam się bowiem, że plan

podziału Palestyny na kantony, jako-.
by uchwalony już przez Komisję Kró-
lewską i już tego lata mający
wejść w życie, jest Ży-
dów wybitnie korzystny. Przynosi
on bowiem możliwość szybkiego i
znacznego podwyższenia liczby lu-
dności żydowskiej w Palestynie, co
nie było możliwe przy zachowaniu u-
stroju dotychczasowego, wobec licze-
nia się Anglii z oporem Arabów,
zwłaszcza w okresie obecnych za-
drażnień politycznych w basenie mo

rza Śródziemnego i kokietowania
Muzułmanów przez politykę włoską.

Palestyna, licząca dziś około
1.200.000 ludności, w czym około na obszarze owego kantonu żydow-
zostałaby podzielona w ten sposób,

formy, treść pozostaje ta sama, a

wybranie na ten wyczyn dni korona-

cyjnych ma swoją wyraźną wymowę,

Jest chyba rzeczą całkiem jasną,

że postępy Irlandczyków na obranej

przez nich drodze politycznej może

powstrzymać tylko siła, nie dadzą się

już zastosować żadne układy ani

kompromisy.
Czy na zastosowanie siły zdecydu-

je się Anglia? Trudno na to odpo-

wiedzieć. Rząd i naród angielski był

zajęty koronacją króla, wszystkie in-

ne sprawy na chwilę odsunięto na

plan drugi, a z nastaniem jednak dni

powszednich trzeba będzie powrócić

do spraw bieżących i zająć się spra-
wą irlandzką.
Trzeba będzie także zwrócić uwa-

$ę na położenie w Indiach. W, tych

sześciu prowincjach, w których na-

cjonaliści przy ostatnich wyborach

uzyskali większość, odmówili oni u-

działu w rządach prowincjonalnych i

gubernatorzy byli zmuszeni do sfor-

mowania rządów pochodzących z ło-
ńa mniejszości.

Okazuje się dziś, że nacjonaliści

wzięli udział w wyborach przede

wszystkim dlatego, by policzyć

swoich zwolenników i mieć możność

że na wybrzeżu morskim, w dolinie

Jezreel, w Galilei, oraz w pewnych

okręgach na południe od Jaffy zo-

stałby wykrojony kanton żydowski o

mniej więcej 400 tysiącach ludności,

w większości żydowskiej, a reszta,

po połączeniu z liczącą 300.000 miesz

kańców Transjordanią, utworzyłaby

kanton arabski o 1106.000 ludności,

przeważnie arabskiej. Otóż jakoby.

na obszarze owego kontonu żydow-

skiego, po zainwestowaniu odpowie-

dnich kapitałów, zwiększeniu uprze-

mysłowienia, intensyfikacji uprawy

roli i t, d. istnieje możliwość pomiesz

czenia ludności z górą milionowej.

Kanton żydowski sam będzie decy-

dował © rozmiarach dopuszczalnej

immigracji w swe granice — a więc

niewątpliwie w krótkir: czasie spro-

wadzi na swe terytorium taką ilość
Żydów, jaka się tam tylko będzie
mogła pomieścić.

To znaczy, że w krótkim czasie

staną naprzeciw siebie w Palestynie
dwa kantony: żydowski i arabski, o

ludności riemal równej (powyżej mi-

liona każdy), ale o bardzo nierów-

nym obszarze. Kanton bowiem žy-

dowski będzie mieć najwyżej 7.000

km. kw. obszaru, mniej, niż owa

wojew. pomorskiego „natomiast kan-

ton arabski, łącznie z — bardzo w
niektórych okolicach żyzną, ale bez-

ludną — Transjordanią, mieć będzie

poza obszarami pustynnymi, sporny-

mi z Irakiem, 60.000 km. kw. obsza-

ru (tyle, co wojew. pomorskie, po-

znańskie i łódzkie razem wzięte).

  

Czy utrzymanie się obok siebie

dwóch kantonów o jednakowych wa-

runkach naturalnych, lecz tak nieje-

dnakowej gęstości zaludnienia, bę-

dzie długo możliwe — należy wąt -
pić. Należy przypuszczać, że ze spię-
trzonego mrowiska ludzkiego w kan-
tonie żydowskim już wkrótce zacznie

MOREE ss]

„Dwa lata, a jednak cała epoka”
Prasa żydowska snuje dalej reflek-

sje, łączące obecny stan sprawy Ży-

dowskiej ze śmiercią marsz. Piłsud-

skiego. P. Stupnicki pisze w „Mo-

mencie":
4Wszystkiego minęly dwa lata. Za

ten krótki okres czasu leksykon nasz
wzbogacił się o słowa, których przed
tym nie znano, a które nawet wstydzo-
no się wspominać. Któż to wiedział o
pikietach, straganach? Któż to słyszał
o zajściach? Któż to znał Przytyk,
Mińsk, Czyżew i dziesiątki innych
nazw, które są dziś tak dobrze znane
każdemu dziecku? Któż to słyszał o |
permanentnych _ napadach  studenc-
> Któż to słyszał tłuczenia tylu |
szyb?...

a lata wszystkiego minęły i jakże
aciliśmy' się za ten czas i jak j

zubożeliśmy w tym okresie. Dwa lata, |
a jednał cała epoka. Odczuwamy dla- ›
tego, co Polska straciła, ile my siraci- :
liśmy z Jego zgonem”. |
Ale nie to jeszcze jest najsorsze —

komeniuje p. Einhorn w „Hajncie”:
„O wiele gorsze jest to, że ci, któ- |

rzy winni byli strzec spuścizny po|

   

zacją miast i miasteczek, wyparciem z

nich Żydów oraz nadaniem im czysto

polskiego charakteru.

Czasnagli! |

Marszałku Piłsudskim, dali się porwać
nacierającej fali. Oni, zwycięscy dali
się pokonać ideologicznie przez zwy-
ciężonych'.

„I stała się — zapewnia žargonowy
publicysta — „jedna z największych
krzywd” marsz. Piłsudskiemu: „Wy-
chowawcę i nauczyciela ubóstwia się
i czci, ale jego naukę się zarzuca”.
Czy piłsudczycy nie zaprotestują

przeciw temu — dość nietaktowne-
mu — nadużywaniu pizez Żydów na-
zwiska Piłsudskiego i przeciw anek-
towaniu go jako obrońcy ich intere-
sów?

Jeśli chodzi o różiicę, jaką widzi
prasa żydowska między chwilą obec-
ną a latami 1926-35, to polega ona
tylko na większym napięciu walki z
żydostwem. Sama wala trwala i
przedtem, a tylko politycy żydowscy
ją bagatelizowali.
Prawdą jest, że nacjonalizm zrobił

w ostatnich dwóch latach ogromne
postępy. Jest to w dużej mierze sku-
tek represyj, jakie wobec nieso da-
wniej stosowano. Bereza stała się
punktem wyjścia do jego triumfalne-
$0 pochodu. Bardzo niemądrzy byli
publicyści żydowscy, którzy wów-
czas z teśo powodu udc;zali w ton
triumfalny. УНЕ T

 

przeprowadzenia szerokiej propa

gandy. Położenie obecne wyzyskują

dla tych samych celów. Jak donoszą |

korespondenci pism włoskich, którzy |

dziś interesują się tym, co się dzieje

w posiadłościach angielskich, nacjo-
naliści indyjscy zwrócili się obecnie
ze szczególną starannością do ludno-

ści wiejskiej, która do niedawna ma-

ło się zajmowała sprawami politycz-

nymi.
Są wśród zwolenników partii kon-

gresowej ludzie mniej i więcej rady-

kalni, niektórzy stoją na samym po-

graniczu komunizmu, wszyscy jednak

są zgodni w swych dążeniach do usu-

nięcia panowania angielskiego w In-

diach.
Administracja angielska w tym

kraju ma coraz większe trudności.
Wprowadzenie nowej konstytucji za-
miast te trudności zmniejszyć, po-
większyło je, dając nacjonalistom in-
dyjskim okazję do wytężonej propa-

gandy ich idei i do szerokiej agitacji.

Irliandia i Indie — oto dwa kraje

Imperium Brytyjskiego, którymi rząd
angielski będzie się teraz musiał za-
jąć bardzo starannie.

SK:

się ludność przesączać do Palestyny
arabskiej. 4
Pamiętajmy o tym, że oba kanto-

ny będą w sumie tworzyć jedno pań-

stwo: Palestynę (pogłoski, że nie bę-

dą to kantony, ale dwa oddzielne

państwa, nie brzmią prawdopodob-

nie). Państwo to przecięte będzie

wewnętrzną granicą, wykrojoną w

sposób bardzo dowolny i nienatural-
ny. Z konieczności życie obu kanto-

nów będzie się nadal ze sobą zazę-

biać i Palestyna nadal będzie two-

rzyć jeden organizm. W. owej Pale-

stynie, w której dzisiaj, na o wiele

mniejs: obszarze (bo bez Trans-

fordanii), Żydzi tworzą 30 z górą

procent ludności, a Arabowie blisko

70, odsetek Żydów i Arabów będzie

się wówczas rażać cyframi „50

proc. i 50 proc. Żydzi, ze względu na

swą większą zamożność, większe wy

robienie polityczne, oraz poparcie

brytyjskiego arbitra z pewnością

będą wówczas w życiu Palestyny na-

dawać ton. Znajdą więc też zapewne

sposobność do przebicia jakichś

szczelin w wewnętrznym murze gra-
nicznym i umożliwienia osiedlania się
w kantonie arabskim — nie Żydów 

 

z Polski i t.'p., ale mieszkających

wszak o miedzę obywateli żydow -
skiego kantonu.
Na początek, owi obywatele zdo-

będa zapewne możność osiedlania się

w okręgach neutralnych: Jerozoli- mie, Haifie i t. d. Potem zjawi się

dla nich prawo zarobkowania w po-
granicznych śminach arabskich, bez
prawa osiedlania się w nich. A po-
tem, pod naciskiem różnych koniecz-
rości, albo w wyniku arbitrażu

władz brytyjskich, rząd kantonu a-

rabskiego zgodzi się i na owo osie-

dlanie się, A gdy choćby sto, lub
dwieście tysięcy nowych Żydów o-
siedli się w kantonie arabskim, a

takaż ilość nowych immigrantów zaj

mie ich miejsce w kantonie żydow-
skim — Palestyna będzie mieć więk-
szość żydowską. Wystarczy wów-
czas ograniczyć kompetencje kanto-
nów i zaprowadzić system bardziej
centralistyczny — aby całą Trans-
i Cisjordanię zamienić na państwo
żydowskie.
A więc, Żydzi na całym projekcie

zyskują:
1) Możność wprowadzenia w czyn

natychmiastwej immigracji do Pa-
lestyny jakichś 600.000 Żydów.

2) Objęcie natychmiastowe w swe
ręce władzy państwowej na sporym
skrawku Palestyny, a więc zdobycie
lam możności nieograniczonych zbro

jeń, prowadzenia polityki agrarnej,
zgodnej z interesem żydowskim itd.

3) Przyłączenie Transiordanii do
Palestyny, a więc bądź co bądź stwo”

rzenie dla Żydów niejakiej nadziei
na zdobycie nad tym krajem  poli-
tycznej władzy.

Są to wielkie zyski! Sirała w po-
staci umocnienia się Arabów i ogra”
niczenia praw żydowskich w części

Cisjordanii zysków tych nie jest w
stanie zrównoważyć.
Przemiana palestyńska ma  zna-

czenie również i dla nas. Pomijamy
tu rozważania na temat, czy powsta-
nie państwa żydowskiego nad  mo-
rzem Śródziemnym jest dla nas ko-
rzystne, czy nie, bo państewko to zdaje się tak czy siak nowslanie. Ma

' więc dla nas znaczenie praklyczne 

PRZEGLĄD PRASA
O PLAN „ŻELAZNY”

Istotna potęga kraju zależna jest w
dużej mierze od żelaza — pisze „Ga-
zeta Polska”. A tymczasem „na od-

cinku żelaza” sytuacja nasza nie jest

dobra. Zużycie żelaza w Polsce jet
wielokrotnie mniejsze niż w Niem-

czech i Sowietach. Hutnictwo nasze

nie jest nastawione na spelnien'e
ciążących na nim zadań, „Gaze'a

Polska” stawia pytanie, jak w szyb-

kim tempie powiększyć produkcję
hutnictwa? Czy metodami liberalny-
mi? Czy przez upaństwowienie? Pa-

miętać zresztą trzeba, że państwo
jest włe - cielem większości produk-

cji żelaza.
„Gaz. Polska” uważa za niezbędne

„wypracowanie i realizację przez mia-

rodajne czynniki rządowe konkretne-
o i zharmonizowanego z wielkimi a

istotnymi potrzebami Polski — pro-
gramu żelaznego na szereg lat nad-
chodzących. i
Program ten musi uwzględniač ko-

nieczność Sz Aecę wzrostu zużycia

żelaza w Polsce. Wykonanie jego po-

winno się opierać na świadomej swych
celów i swej powaśi centralnej dyspo-
zycji państwowej i na zwartej organi-

zacji hutnictwa w terenie, której kie-
rownicy byliby odpowiedzialni za wy-

pełnienie programów etapowych, na-

tomiast „odciążyliby centralny ośro-
dek dyspozycji od trosk o szczegóły.
W ten sposób pomyślana organizacja
hutnictwa, bezwzględnie w ogólnych
wytyczne podporządkowana nad-
rzędnemu kierownictwu państwa, prze
stałaby być czymś oderwanym od ży-
cia polskiego, czymś kierującym się
starymi wzorami, nie mającymi nic
wspólnego z rzeczywistością świata
dzisiejszego.
Dla nowej organizacji hutnictwa, ma

ącej swój wieloletni plan, powinno
yłoby znaleźć się miejsce w rozdziale

funduszów ogólnego programu  inwe-
stycyjnego, $dyż wówczas miałoby się

ojmię celowego zużycia tych sum,
„Nowe“ hutnictwo polskie niewątpli-
wieosiągnęłoby szybkie usprawnienie

odukcji ,a tym samym i potanienie
osztów własnych. Rozwiązałoby ono
w należyty sposób problem tworzyw i
rud krajowych”.
Projekt ten winien być przedysku-

towany przez fachowców. Sprawa
jest bardzo ważna.

WALKA Z RELIGIĄ

Walka hitleryzmu z Kościołem ka-
tolickim przyciąga coraz bardziej u-
wagę opinii publicznej. „Mały Dzien-
nik” zestawia ją z antychrystianiz-
mem Sowietów,

„W. religijnym chaosie Trzeciej
eszy uderza nas przede wszystkim

podobieństwoO jakie w walce
ościz chrześcijaństwem i ołem przy-

świecają zarówno Riaśaeota,jak i Ro-
sji sowieckiej, Tu i tam tryna po-
A osługuje się walką religijną

jako środkiem mającym uświęcić im=
erialistyczne, podbojowe dążenia po-
s państwa.

owiety i Niemcy wychodzą z błęd-
nego założenia, że tylko narody po-
zbawione zasad chrześcijańskich, a
więc moralnie i politycznie a
ne,atają się ślepym narzędziem -
ktryn hitleryzmu i komunizmu”.

Antychrystianizm Sowietów  wy-
pływa z samej doktryny komuni-
stycznej, jest jej częścią składową.
Marksizm nie może uznać religii o-
bjawionej ani też nie może wobec

niej zachować neutralności, Musi z
nią walczyć jako z wrogiem.
W Niemczech natomiast walka z

katolicyzmem nie ma tego charakte-
ru konieczności. Podyktowały ją
względy polityczne, Odwrót z tej fa-
talnej drogi jest jeszcze ciągle mo-
żliwy, bez szkody dla doktryny hit-

lerowskiej, a z wielkim pożytkier”
dla Niemiec. <
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Sprostowanie

Do artykułu p. Giertycha „Przesz-

łość, teraźniejszość, przyszłość” we

wczorajszym numerze wkradł się błąd

zecerski, który wypaczył myśl autora,

co niniejszym prostujemy. Mianowi-

cie w trzecim ustępie nawias, zaczy-

nający się w 14 wierszu powinien

brzmieć, jak następuje: „nie. wyłą-

czam możliwości, że popełniłem omył

kę gdzieś w jakimś drugorzędnym
szczególe, — każdy człowiek jest о-
mylny, — ale jestem zupełnie spokoj-
ny o przebieg rozprawy, dotyczącej
moich zasadniczych tez”.

tylko jeden fakt: wkrótce będzie mo-

gło wyemigrować do Palestyny z &6-
rą 600.000 Żydów.

Jest zadaniem polityki polskiej
depilnować, by byli to Żydzi polscy,

a nie Żydzi niemieccy, rumuńscy,
węgierscy, czy inni. 600.000 — to du-
że cyfra. Cyfry tej nie wolno zlekce-

ważyć, Wysłanie tylu Żydów z Pol-

ski skompensowałoby cyłrę owych
600.000 Żydów rosyjskich, którym p.
snin. Sławoj - Składkowski w roku,

bodaj, 1927, dał polskie paszporty. .



UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE W LONDYNIE,
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Orszak królewski opuszcza opactwo Westmisteru

DIESE ABE ii Ia i I IESTTSS

Z pomocą głodnym i bezdomnym
We czwartek odbyło się posiedze ska (oratorium),

mie Rady Instytutu CARITAS Archi gła uczyć się jakiegoś rzemiosła pad
dicezji Wileńskiej, któremu  prze-|troskiliwem i fachowem
wodniczył |ks. kan. Jan Kretowicz, | ciwem zakonnem.
prezes Instytutu. W. wyniku obrad Największą przeszkodą w rozwo
uchwalono: 1) zorganizować w tym| ży akcji dla bezdomnej młodzieżyroku dwie półkolonie wakacyjne dla jest brak odpowiedniego domu na
najbiedniejszych idzieci Wilna, prze-|urządzenie takiego zakładu. Trzeba
znaczając na ten cel około 5.000 zł, |prosić Boga o natchnienie nie dla ja
2) wysłać kilkadziesiąt q zboża i ty-| kiejś instytucji lub duszy szlachetnej
siąc złotych na pomoc dla głodują- któraby na ten cel zbożny ofiarowa-cych w Brasławszczyźnie, 3) udzielić| łą chociażby  najskromniejsze po-
różnych zapomóg w Wilnie na kwo-|mieszczenie z ogródikiem.
tę 250 zł. Na zakończenie wyjaśnienie: w

Instytut CARITAS postanowił|okresie -od ikwietnia 1936 Ido końca
nadto otworzyć w tym roku od wrze |marca 1937 r. wydano w jadiodaj-
śnia bursę dla młodzieży wiejskiej, |niach Caritasu około 50.000 obia-
mczęszczającej do szkół i terminato- |dów dla głodujących. Bielizny, odzie
rów, žy i t. p. zapomóg w naturze wyda-

Zarząd Caritasu rozpoczął też |19 w Centrali na około 5.000 zł, Na
alkcję opieki nad ulicznikami i bez- | półkolonie „wakacyjne wydane 5
domnemi |dziećmi, którzy w miarę Ra. około 5.060 zł. Ogólnie na akcję
mulżności otrzymują (grupkami) do- charytatywną wydała Centrala Cariżywianie i są przygotowani przez tasu 26,000 zł. Bliższe dane będą po-

SS. Marianistki do pierwszej spowie |'"A1e w prasie.
dzi i Komunii świętej pod opieką ks. Całą tą akcję zawdzięczać nale-
kan. Kretowicza. Rada przyjęia bar- | ży sercom. współczującym, które nie
dzo przychylnie i przyobieczła po- skąpiły grosza i trudu dla nieszczęś-
parcie projektu Zarządu, dotyczą- liwej braci. Niech im Bóg za to hoj-
cego stworzenia dla młodzieży ogni- mie zapłaci swojemi łaskami.

gdzieby dziatwa mo
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"STANISŁAW| CYWIŃSKI,

Bezrobocie
Nakladem nowej firmy wydaw-

niczej, Stetana Dippla w Poznaniu,
wyszły oto dwie nowe powieści:
jeana dobrze znanego Wiinu lade-
usza Łopalewskiego rzecz pt. Prawo

    

 

w powieści
dopodobniejszy, postaci odmalowa-
ne są doskonaie przeciętne, akcja
się rozciąga na jakie dwa lub trzy
lata. Tymczasem u Balickiego rzecz
się koncentruje w ramach dwu nie-przyjaźni, druga — Steiaaa Balic-|spełna dni i tempo, zwłaszcza miej-kiego Ludzie „na zakręcie, Akcja| gcami, jest niemal błyskawiczne.

pierwszej dzieje się w Warszawie,| Tu i tam, oczywiście, poza głów-
drugiej zaś bodaj w Poznaniu czy
też we Lwowie, bo autor, jak widać
z języka, zdaje się ze Lwowa mpo-
chqazi.

Jak głosi tytuł tego artykułu, w
obu utworach jest mowa o bezro-
botnych. lu i tam glėwnemi ligura-
mi są tak zwani inteligenci, iudzie
w pełni sił, gdzieś między 30 a 40
rokiem życia. W obu wypadkach
wicale zajmujągo, z dużą przenikli-
wiością jest odtworzona psychologja
tego rodzaju biedaków, których bie-
da z nędzą doprowadzają niemal na
skraj przepaści, i z tego względu
obie powieści to swego rodzaju do-
Ikumenty historyczne i obyczajowe.
Jednak u Balickiego, przyznać to
trzeba, kryzys powyższy, tak indy-
widualny, jak i społeczny, został |je, kocha i nienawidzi, cierpi, cho-
odmalowany bardziej zajmująco. ruje i.. umiera. Jest to w dodatkiu

Obadwaj ci bohaterowie (jakże|o;ziec.

tu wyjątkowo ironicznie brzmi ten| Z dwu niewiast Balickiego słabo
wyraz!) wydobywają się „wreszcie | dość została zarysowana lza, śpie-
na powierzchnię życia: u Lopalew- waczka. Góruje nad nią dziewczyna
skiego dcpomaga tu owemu bezro- | lekkich obyczajów, Marta, o ktamli-
botnemu jego przyjaciel szkolny, wej i leniwej naturze, bezsilnej o-
Balicki zaś uruchamia w tymcelu przeć się czarowi bagna, w którem
dziwny zaiste spiot wypadków,za- żyje,
trzymując go o krok przed wierut-'  Wszysikie te ligury

nym bohaterem, mamy całą galerję
postaci, ale u Balickiego o wiele
iiczniejszą i rozmaitszą, o zróżnicz-
kowanej psychologii Mamy więc
tu Ikilka tinansistów, ludzi, którzy
za główny, niemal jedyny ceł życia,
stawiają zrobienie majątku, co im
daje jednak tylko niepokój i troskę.
(Jakżeby inaczej?). Każdy z nich
ma zresztą swe przejścia erotyczne,
które u jednego zwłaszcza, naj-
miodszego, mającego opinię uwodzi-
siela, dzegrywają rolę mawet wy-
dainą. Znajdujemy tu też świetną
sylwelkę kelnera, o ileż głębiej uję-
tą, niż owe tigury Wijorcla w jego
£akiętych rewiach. Kelner Bialo-
wąs u Balickiego, to bynajmniej nie
automat, to cziowiek, co czuje, ży- 

powiązane
ną bajką. Tempo opowiadania jest są ze sobą nićmi wcale mocnemi i
u Łopalewskiego znacznie powol:|sugestja, płynąca z książki, ani na
niejsze, tok zdarzeń o wiele praw-| chwilę nie słabnie, Niekiedy np,

Ikierowni- |
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Częstochowa, w maju.

Stosunkowo nie tak jeszcze daw-|
„no, bo zaledwie przed  kilkunasto-
|ma laty, Częstochowa podobnie by-
„la zažydzona, jak wszystkie miasta
| Małopolski, Podówczas handel ży-
;, dowski dominował w życiu gospo-
| darczym, rozprzestrzeniwszy się nie
tylko w śródmieściu i w dzielnicach,
zamieszkałych przeważnie przez
chrześcijan, lecz też docierał i do
stóp Jasnej Góry, wciskając się po-
między stragany z dewocjonaliami.
| chociaż przy tym zawsze przewa-
żała ilość straganów  chrześcijań-
skich, to jednak w większości były
zaopatrzone w towary, pochodzące
z fabryk żydowskich.

Obecnie sytuacja uległa radykal-
nej zmianie na lepsze. Dzięki akcji
narodowców _ częstochowskich, z
którymi na gruncie częstochowskim
"współdziała każdy, kto nie jest ko-,
munistą lub żydem, wszystko zmie-
niło się nie do poznania. Ožywiona .
i, trzeba to podkreślić, pomysłowa
propaganda  kupiectwa polskiego
WOZEBATRREKCOWOREZZIEZAWYECZAROCĄLRTZUD |
GŁOSY CZYTELNIKUW |
Pod adresem izby
Rzemiesiniczej

Instytut Nowogródzko - wileński|
przy Izbie Rzemieślniczej w Wilnie|
prowadzi m. in. także wzorową pra-|
cownię garbarską, mieszczącą
przy ui. Źwierzynieckiej 16.

v pracowni tej znajdują
uczniowie w liczbie  15-tu, którzy
odbywają normainy |kurs  termina-|
torski, by w przyszłości, po Zda-|
niu egzaminu czelaaniczego uzyskać
przewidziane w ustawie uprawnie-|
nia rzemieślnicze, '

, Mimo, iż w dniu 1-go maja b:.
minęto awa lata od chwuli przyjęcia|
na naukę wspomnianych i5-tu ucz-,
niów, dotychczas nie dopeiniono w |
stosunku |do mich tych wymagań,
które nakładają na pracodawcę od-
powiednie przepisy:
nimi żadnych umów, nie wyznaczo-
no też im żaanych wynagrodzeń,|
Uczniowie

 

i
się |

!się|

'
i
Н
i

całkowity: kurs nauki, są pracowni-

nie uzyskali jeszcze dyplomów, pra-

sytuacji nic nie słychać.
Ponieważ osobiste

w lnstytucie i w lzbie Rzemieślni-
czej nie odnoszą skutku,

kich wymienionych uczniów i ich!
rodzin.

Jeden z ojców. |

niepokój przeżywany przez akito-
rów dramatycznych przejść, udziela
się czytelnikowi z taką siłą, że mi-
mowoli przypomina się lektuaa Do-
stojewskiego. Bagatela! Sielanka
jełinak ikoncowa uspokaja zupełnie.

Z /uznaniem wreszcie trzeba
podnieść, że każda z postaci prze-
mawia własnym językiem, reflefksje
zaś, które snują, charakteryzują je
najdokładniej. Ot, jak np. medytuje
owa Marta: „Więc ma  powierz-
chowność już tak wyraźną i jedno-
znaczną. Gdzież „to” się ukrywa?
'Wi oczach? czy w ubrani? czy w
ustach?” (222), A tak zmėw pocie-
sza się alkoholem finansista: „Rato-
wał się zamroczeniem przed męczą-
cą nawałą rozmyślań. /W * takich
chwilach odsłaniato mu się oblicze
jego życia, puste, zatrważająco pu-
ste. Wszystko, w czem się obraca,
,to jakieś malowane dekoracje, za-
słaniające to prawdziwe życie — о-
gromnym nonsensem. Omytki. Nie-
ustanne omyłki i mieustanne kio-
potliwe dobieranie fałszywych klu-
czy do drzwi, nieprowadzących ni-
gdzie.“ (70). \

Łopalewski w pomyśle jest nieco
głębszy. Miniej mu chodzi o problem:
społeczny bezrobocia, ile o rozwią-
zanie pewnej tezy natury psycholo-
gicznej. Olto pragnie on piol:azač, jak
uczucie wdzięczności woibec przyja-
ciela może się stać u człowieka
szlachetnego pewnego rodzaju przy-
musem wewnętrznym i ziródłem dłu-
giego ciągu ofiar, które druga stro-
na przyjmuje (świadomie: lub  nie-
świadomie), jako rzecz naturalną,
nie tylko nie dostrzegając krzywdy
ofiarnika, ale też nie zdając sobie
sprawy, jak taki sybarytyzm -i sa-
d duchowy wypacza jej własny
charakter.
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mie zawarto. z |

ukończyli już wśtaściwie'

kami wykwalifikowanymi, chociaż|

cują za darmo, a o uregulowaniu ich,

inter=\

tą drogą)
poruszam sprawę ważną dla wszyst|

babGWADŁLALKiss eRA

równoczesnym  systematycz-;
nym uświadamianiu ludności spowo- |
dowała to, że handel żydowski, któ: |
ry nie tak jeszcze dawno domino-|
wał w całym mieście, skurczył się|
do kilku dzielnic. Przy tym najwięk
sze przedsiębiorstwa i wszystkie lo- |
kale rozrywkowe od dawna stano-
wią własność chrześcijan. W nich|
zaś nie bywają żydzi, bo w Często-|
chowie nie ma mieszanego towarzy-|
stwa. Tam, gdzie uczęszczają chrze-
ścijanie, żaden żyd miejscowy po-
prostu nie ośmieli się wejść, bo by
$o publiczność z miejsca usunęła,

Częstochowa liczy obecnie oko-
ło 150 tys. mieszkańców, w tym zaś
przeszło 24 tys. żydów. Jest to jed-
nakże nie mały odsetek, Mimo to
na ulicach nie dużo ich się widzi. A
samo miasto wyglądem zewnętrz-
nym wcale nie przypomina nawet,
że są w nim żydzi,

Gdym przyjechał do Częstocho-
wy, odbywał się w mieście pierwszy
bodaj w Polsce tydzień kupca pol-
skiego. Częstochowa była udekoro-
wana chorąświami zielonymi (anty-
żydowskimi), spływającymi z ol-
brzymich masztów, ustawionych w

kilkudziesięciu metrów
wzdłuż głównych arteryj miasta.
Pomiędzy masztami  rozstawiono

 

Jak Gród Jasnogórski
oczyszcza się z żydowskiego handlu

iReportaż korespondenta „Dziennika Wileńskiego”.

piectwa polskiego oraz pismamii
czasopismami narodowymi. Oprócz
tych, innych ogłoszeń ani plakatów,
a szczególnie żydowskich, nigdzie
nie można było spotkać. Wystawy
wszystkich przedsiębiorstw na czas
trwania owego tygodnia miały spe-
cjalną dekorację, w której domino-
wały chorągiewki zielone. Również
na ulicach miasta sprzedawano ta-
kie chorągiewki dla przystra'ania
nimi mieszkań prywatnych.

Na zakończenie tygodnia kupca
polskiego zorganizowany został po-
chód propagandowy, który przeciąż
nął ulicami miasta. Był to pochód,
którego nie powstydziłaby się nie
tylko Warszawa, ale nawet nie jed-
no większe miasto zagraniczne.

(W, tym samym czasie odbył się
w Częstochowie tydzień przebudo-
wy społecznej kraju, który miał na
celu uświadamianie jaknajszerszych
warstw ludności 0  destrukcyjnym
wpływie żydów na nasze życie go-
spodarcze i społeczne, Trzeba. tu
podkreślić, @е wszelkie imprezy 1
pogalianki, organizowane w związ-
ku z nim cieszyły się niebywałą
frekwencją.
W krótkim reportażu nie spo-

sób wyszczególnić wszystkich fra-
gmentów walki częstochowian z za- kilkadziesiąt olbrzymich figur, wy-

obrażających kupca polskiego i roz-
wój handlu chrześcijańskiego.
ry miasta pozalepiane były ulotka-
mi 1  

 

uratowanego przez przyjaciela, są
mnogie i rozmaitego gatunku, do
ofiary z ukochanej kobiety - włącz-
nie. Alle nie można rzec, by Łopa-
lewski umiał wycisnąć z poszcze-
gólnych sytuacyj całą ich esencję.
Kaczej prześlizguje się nad trudno-
ściami, mie borykając się z niemi,
tembardziej zaś nie pogłębiając ich.
Pewna przeciętna poprawość po-
staci i sytuacyj — oto cecha domi-
mująca utworu. Nieledwie możnaby
tu użyć słów Krasińskiego: „Ni cno-
ta, ni niegodziwość; ni sroga trage-
dja, ni idylla niewinna”. Np. samo-
bójstwo młodego oficera staje się w
wylkonaniu autora epizodem niezna-
czącym. Tak samo nikle wypadła
katastrofa budowiana oraz jej kon-
sekiwencje, tak przecież opłakane
dla głównego bohatera, Już mocniej
bije serce czytelnika, gdy tKzyta
scenę zbliżenia się dwojga młodyich,
zakochanych w sobie. Kównież ma
wymowę opowiadanie innego bezro-
botnego, ojca dwu małych córeczek,
o zamiarze ich zamordowania na tle
strasznej nędzy.

Prócz tego ojca, Lopalewski daje
nam sylwetki dwu innych ojców,
zwłaszcza dobrze jest zarysowany
jeden z nich, tonący w  egoizmie
stary, emeryt.

Powieść czyta się łatwo i jed-
nym ciągiem, jednak bez owego mie-
pokoju, który wieje z kart Ludzi
na zakręcie. Jak tam, tak i tu nie-
borak też głębszych retleksyj, w ro-
dzaju: ,„Nastręczało się teraz pylta-
mie: czy gdy będziesz się wybierał
w ostatnią symboliczną podróż i
sięgniesz pamięcią 'wstecz, czy uj-
rzysz celowy i rozumny kształt swej
minionej stojącej u kresu egzysten-
cji? Czy ujrzysz tylko chaos i mgła-
wicę? I od czego to zależy? A ofiary owego, Ipezrobpinego, kogo?" [88),

Mu-

lakatami propagandowymi kiu-'

lewem żydowskim. Ale z tych kilku
faktów, zaobserwowanych w ciągu
parudniowego pobyłtu, już widać, że

|jest ona prowadzona p!anowo i sku-
tecznie. m.r.S.

LONDY.
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UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE W NIE
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Pomimo woli przypominamy tu
znany wiersz Norwida:
Czy popiół tylko zostanie i zamęt,
Co idzie z burzą w przepaść? czy

й zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dia-

ment,
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?
Spotykamy też w Prawie przy-

jaźni parę żywych opisów przyrody.
(Jakżeby wielbiciel Żeromskiego
mógłby się bez tego obejść?),

Obie książki są w zasadzie dru-
kowane nową pisownią, jednak u
Balickiego na 277 str. tekstu mamy
58 zastosowań pisowni dawnej, gdy
u Łopalewskiego ma 247 str. aż 196
takich wypadków. Czas już najwyż-
szy, by pisarze stanowczo zażądali
od swych wydawców zaniechania
tych szykan i powrotu do pisowni
dawnej, której przecież wszyscy się
trzymamy. Przecież nie ulega wątpli
wości, iż lada dzień ta nieszczęsna i
bezmyślna pisownia nowa zostanie
odwołana. ‚

Jeszcze słówiko o języku  Balic-
kiego Aż się tu roi od takich
szpetot, jak mp: we Wiiejdniu (261),
ze za drzwi (239), człowiek, któremu
sądzono było uczynić się (16). Czyż
nie lepiej mówić poprostu: w Wie-
dniu, zza drzwi, któremu sądzone...?
Ale już najgorsze to „niczego”, w
takich np. zwrotach: nie mógł ni-
czego rozświetlić (10), gość niczego
nie zamawia (34), niczego nie potra-
fimy zrobić (172). Czyż nie wystar-
czy*tu wyraz: nic? Nic nie potrafi-
my, nic nie zamawia, nic nie roz-
šwietla. W w. XVIII była specjalna
sekta t. zw. niczegoistów, o czem
pisze Linde. Dziś, dzięki Żydom,
co tak zaśmiecają nam język, zdaje
się znów ona powraca, tąk często
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„Złoty wieniec" komedia w 3 aktach Jope -Slade'a

 

а Pohulance
i Stokesa, przekiad P. Huiki-Laskowskiego

Dziesiąta muza dużo szkody na-
robiła w społeczeństwie, zwłaszcza
wśród pół i ćwierć inteligencji. Co
piąta maszynistka czy ekspedjentka,
zo dziesiąta manikurzystka, tryzjer-
ka, szwaczka, modystka, kelnerka a
nawet niańka czy pokojówka, marzy
o filmiei laurach Garbo, Negri, Die-
trich, Colbert, Crawford etc. etc.
Odejmując sobie od ust wyrzucają
pieniądze na kino i pisma filmowi
poświęcone, wczytują się w nie, za-
rzucają gwiazdy i gwiazdorów całe-
go świata nieortograficznemi  elu-
kubracjami a potem stroją miny
przed lustrem i posyłają do różnych
„Kin”, „Ekranów*, „Światów filmu“
własne „fotosy'* do działu: „czy je-
stešmy lotogeniczni?“ lub innego.
Gdy pismo tego rodzaju, (schlebiają-
ce głupocie swych czytelników w
interesie własnej poczytności) u-.
mieści szereg podobnych mniej lub

więcej ładnych, często baranich i
tępych, przeważnie nieciekawych fi
zjonomij, ich żywe  sobotwėry  za-
czynają.. marzyć a w wielkich mia-
stach i wydeptywać schody i przed-
sionki wytwórni filmowych. Jedna
na tysiąc może, dostanie engagement
statysiiki w tłumie, w jakimś jednym
obrazie, jedna na _ stotysięcy rolę,
jedna na pół miljona zostanie gwia-
zdą -— ale łudzą się wszystkie,

Gdy taką „adeptkę' spotka za-
wód i odprawią ją z kwitkiem od
drzwi wytwórni —- zaczyna się tra-
gedja. Żyła „marzeniami o bajecznej
karjerze — inic z tego, Powraca jak
z innego Świata,” a dotychczasowa
praca i skromny byt wydają jej się
wstrętne.

1 talk powstają legjony malkon-
tentek, wykolejonych.

Ta aktualna sprawa i jeszcze
druga 0 demoralizującym wpływie
nagie spadłego pieniądza, który ro-
dzi pogardę «la pracy, kiedyś z tru-
dem i radością zdobytej i wyzwala
najgorsze w człowieku instynkty —
jest tematem ostatnio w Teatrze
Miejskim granej sztuki „Złoty wie-
niec.
W ubogiej tej rodzinie z dwu izb

KRÓLEWSKIM

na 5-em piętrze jedynym  człowie-
kiem mającym mocne poczucie ele-
mientarnej uczciwości i dobrodziej-
stwa pracy — to matka, prosta
praczka i posługaczka w wywwórni
iimowej, kobieta na zewnątrz suro*
wa, sercem cata oudana swym dzie-
ciom. dy widzi jakie zdobyta przez
nią niespodzianie i prawie wbrew jej
woli duza stuna, czyni w jej rodzinie
moralne spustoszenia, bez wahania
po pierwszym eksperymencie rzuca
pohatersko iabtwo zdobyty -chleb i
wraca do swej balji i szorowania
podłóg, ze siowami pod adresem
swych dzieci: „bo gdy niema musu
nie będą pracować”.

, Autorzy tworząc swą komedję
mieli niewątpiiwie jaknajlepsze  in-
tencje tratienia do wiasciwych kół i
serc ale prawdopodobnie pewne nie
dociągnięcia w konstrukcji nie wy-
dobyty na jaw wszystkich walorów
pomysiu. Zwiaszcza zagubiła się
gdzieś pointa w niezupeinie wyzy-
skanych sytuacjach, czemu nie mo-
gia zapobiec i najlepsza reżyserja,
tak że kuiminacyjny punkt wycho-
dzi blado, bez etektu, 'oddziaiywu-
jąc na widza niedość przekonywu-
JĄCO.

Natomiast postacie same w so-
bie zarysowane śmiało i konse-
kwentnie zwłiaszcza prostolinijna w
swych zasacach, miezrównana w
energji a wzruszająca w mądrej mi-
łości macierzyńskiej „matka Bolto-
nowa". Typy: lsrutza, kierownika
wytwórni, histeryczki gwiazdy fil-
mowej Kussel, zawieazionej „a-
depiki“ ekranu Polly, bezrobotnego
Freda, pijaczyny Boltona dozorcy
hall, plotkarki Wigglesowej uchwy-
cone ciekawie, peine charakteru a
niektóre szczerego humoru.

Bardzo inteisgentnie, psycholo-
gicznie, wiernie uczuciowo, głęboko
odtworzyła p. Żmijewska główną
postać rubasznej a mądrej Bolto-
nowej, zdobywając dla interpretacji
tej posltaci szczery podziw. Russel
niezupełnie była w genre,p. Wie-
czorkowskiej w każdym razie gtu- pota llivy miała w jej grze swój do-
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|zwlaszcza dobrze była oddana|
| wściekłość dziewczyny gdy się do-|
| wiaduje, że nie ją angażują dofilmu.|
P. Czengery bezwarunkowo o wiele|
lepiej wyreżyserował sztukę
nauczył się roli Britza. Sympatycz-
nym  Jones'em reżyserem byt |
Staszewski, p. Surowa uczuciowo.
dobrze ujął Freda, natomiast mało
miał pola dla zaznaczenia swych
wartości par excellence komika.
Niewiele mówiącego ale dobrze pi-
jącego Boltona grał p. Wołłejko, p.
Jasińska śmieszyła w  przezabaw-|
nym typku igglesowej. Małych
rólek, narzeczonego, właściciela do-
mu i restauratora podjęli się pp. Za- |
strzeżyński, Dzwonkowski, ik.

wa.

Opinia publiczna Krakowa żywo
jest zainteresowana sprawą ewentu-
alnych zmian granic wojew.: kra-
kowskiego i śląskiego. Sprawa aktu
alna nie od dziś. Upecnie jednak ze
względu na wygaśnięcie konwencji

genewskiej, ktore nastąpi w dniu 22
czerwca br. — zmiana granic wcho-
dzi w stadium decydujące, Sprawa
niezmiernie ważna. Zanacza ona nie
tydko o interesy Katowic czy Kra-
kowa, ale wiąże się ściśle z intere-
sem caiego państwa.

Cały problem polega na tym, że
Śląsk sto1 na stanowisku utrzymania
województwa i rozszerzenia jego
granic o powiaty: bielski, Żywiecxi
1 chrzanowski, wchoazące obecnie
w skiad woj. krakowskiego, Mra-
ków zaś uważa, 1% maieży Sląsk i

ziemię Ńrakowską ziączyc w jeamo
wojewoaziwo ikrakowsko-Siąskie ze
stoucą w Krakowie.

(W, aniu 21 kwietnia odbyło się w
Krakowie wspoine posieazenie Fre-
zyaium m. Nrakowa. Frezyaium 1Z-
by moimiczej, Nzemiesiniczej I Frze-
mysiowo-iianaiowej, na kiorym ро-
wzięto jeanomysinie TEZOLUCjĘ,  U0-
magającą się uvworzenia woj. kra-
kowsko-siąskiego. Ustatnio znowu
Sprawa powyzsza byia przeainio-
tem ayskusji ma zebraniu lowarzy”
svwa E«onomicznego w Mrakowie,
w którym wzięty udziai siery nau-
kowe i gospoaarcze Nrakowa.

Referaty wygłosili prof. Dybo-
ski, oraz prof. Langrod, r'rot, Lypo-
Ski, aczkowwiek sam pochodzi ze
Siąska, doceniając wielką roię kul-
turainą Krakowa uwaza, iż izolowa-

nie go od Siąska byioby rzeczą nie-

wiascywą, z arugiej strony wiączenie
Sląska do 'wojewódziuwa krakow-
skiego wważa za projekt nierealny,

Wysuwa więc komcepcję wspoinego
samorządu  terytoriainego 1 $oSpo-

aarczego z pozostawieniem  Oarę0-
ności adminisuracyjnej. MW, Копве-
kwencji aosziopy ao podziału Polski
na kika prowincyj. Frzebudowa wo-
jewództwa krakowskiego i śląskie-

$o w tym kierunku stanowiiaby,
zdaniem prof. Lyboskiego, wstęp do
takiego podziału Polski.

  
  

jsadny wyraz. P. Ściborowa odegra-
jła gęś Polly z temperamentem, |
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Na zupełnie innym stanowisku

stanął prof. Langrod. Spór między

Katowicami a Krakowem uważa za
czysto prestiżowy i wypowiada się

za stworzeniem jednego wojew.

krakowsko-śląskiego za czym prze-

mawia, jego zdaniem, interes pań-

stwa, Zachowanie odrębnego woje-

wództwa śląskiego jest niepotrzeb-

ne, gdyż tak z punktu widzenia $o-
spodarczego i wojskowego stworze-

nie jednego województwa jest nai

bardziej odpowiednie. Natomiast
przeciwko okrajaniu województwa

krakowskiego na rzecz śląskiego

przemawiają względy spoleczno-śo-

spodarcze. Powiaty. bialski, ż с

ki i chrzanowski związane są z zi

  

 

 

    

  

amoaqaiakowiia eilė,

śprawa oojewództoa, krakowska - Śląskie$0
Stanowią silną pozycję gospodarczą
dla Krakowa i oderwanie tych po-
wiatów byłoby błędem tak z punktu
widzenia administracyjnego, jak go-
spodarczego i politycznego. Sądzi
bowiem, że stworzenie jednego wo-
jewództwa przy ewentualnym pozo-
stawieniu ekspozytur władz woje-
wódzkich w Katowicach zespolilo-
by Śląsk całkowicie z Polską.

W czasie dyskusji zabrał głos ks.
dr. Machay, który w imieniu Księ-
cia Metropolity Sapiehy oświadczył,
iż Książę Metropolita z zaniepoko*
jeniem śledzi akcję mającą na celu
oderwania kilku powiatów od woj.
krakowskiego, gdyż wcielenie ich
do wojew. śląskiego wywołałoby
lrudności w administracji kościelnej.
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Koronacja Królowej.
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Uroczystości,Korónacyjne
_ Wadawnej„Polsce

Bi.
Majbieżącego. roku żywa god

znakiem koronacji angielskiej pary

królewskiej w Londynie. Gazety co-

dzienne, tygodniki pełne są opisów
ceremoniaiu koronacji, strojów  or-

szalku, przybranych świątecznie ulic
stolicy Wielkiej Beytamii elio Ads
pomniano poprostu o niczem, cob

mogło rozsławić imię Angliipopaw

cie, przypomnieć wszystkim o uro-

ku i sile tradycji najpotężniejszej
monarchii na świecie. Potęga trą-

dycji angielskiej przeżywa znowu w

dniu koronacji swój złoty dzień, Pi-

sze się o niej, jako o niezwyciężonej,
wspaniałej sile, dzięki której liczne
itak bogate kolonie angielskie en-

tuzjazmują się uśmiechem przypusz-

czalnej następczyni tronu, miłej

księżniczki
w s 12 maja w miastach Indyj

megafony na ulicach poddają ty-

sięcznym tłumom pierwsze słowa

hymnu „God save the king”. |

Drobiazgowe opisy ceremoniału

Lilibeth, i dzięki której| głoś koronacji podają i wszystkie pisma

polskie, Od paru tygodni
angielska” jest ulubionym
artykułów i felietonów. Rozpistje-
my się o niej istotnie z takim po-
dziwem, jakby Polska była krajem
parweniuszów, który w ciągu wie-
ków nie zdobył się na żaden oby-
czaj własny, nie wyrobił w sobie
żalanej długotrwałej i pięknej tra-
dycji.

Zmiany polityczne zmieniły w
Polsce formę rządu, po przeszło stu-
letniej niewoli dawna monarchiczna

„tradycja
tematem

rzeczpospolita zmieniła się w rzecz-| q
pospolitą z prezydentem na czele.
Rojalistów w Polsce prawie niema.
Nie dowodzi to, że obecna Polska
niepodległa zapomniała o swych
dawnych królach, że zerwała  cią-

ć dziejową, jaka łączy Polskę
1937 roku z Polską królewską. Ale

К у żadnym piśmie polskim w
ostatnich czasach nie ióbadć nic by-
ło znaleźć o dawnej Polsce apropos
obecnych uroczystości w Anglii.

koronie św. BPdwarda, o udziale du-
chowieństwa w obrzędach — Когопа-
cyjnych, o strojnym orszaku i o in-
nych, czasem mało znaczących
szczegółach ceremoniału, nikt jakoś
nie pomyślał o tem, że również
starymi tradycjami _ obyczajowymi
może się poszczycić Polska, że i u
nas koronacja króla była faktem,
interesującyrn całę Europę.

Źródła, jalkie się mam
tych spraw dochowaly,
cenne. Najszczegółowsze  opivy U-
roczystości koronacyjnych  meżna
zaczerpnąć z relacji numcjuszów
apostolskich w Polsce. Ciel tawy jest
opis koronacji królewskie| w pi-
smach Monsignora Fulwiu: iza Ru$g-
gieri z r. 1565.

„Królowie polscy koron owali się
iawniej w Gnieźnie, dziś koronują

się w kościele katedralnyna w Kra-
kowie. Arcybiskup. gnieźni eński w
asyście biskupa z mitrą na. głowie,
obnażywszy naprzejd barki, królew-
skie, namaszcza pl ecy i peilec ole-

odnośnie
są liczne 1

dostrów miecz Pisząc z najgłębszym podziwem © nie koronę Bolesł jawa  ( ;hrobregaą

jem świętym, potera podaj: krółowi
miecz, którym król na krz yż przaci-
na powietrze na cz tery str ony šwia-
ta; arcybiskup, włc żony pi zez mini-

pochwy, ргаура-
sawszy krėlowi, wl dada m u na skno

daje mu w prawą rękę berło, w le-

wą jablko. MW czasie Mszy, król

zjijąwszy z głowy koronę, przystę-

puje do Stołu Pańskiego, poczem

siada na tronie i po prześpiewaniu

hymnu wraca do zamiku, gdzie w u-

biorze królewskim z koroną na gło-

wie siada do stołu. Nazajutrz w licz-

nym orszalku senatorów i rycerstwa
jedzie konno na rynek;poprzedzają

go senatorowie świeccy, z których

dwaj pierwsi niosą berło i _ jabilko,

trzeci za nim miecz nagi, poczem

idą biskupi, Na rynkiu król siada na

tronie, gdzie odebrawszy hołd od

książąt lennych i przysięgę od urzęd

ników miasta Krakowa, pasuje na

|rycerzów niektórych mieszczan, za-

leconych przez senat.

I nai królowej odbywa się

(tym samym prawie sposobem w

przytomności króla, który jej towa-

rzyszy na rynek, z tą tylko różnicą,

że jej nikt nie składa przysięgi .
Sam ceremoniał koronacyjny о-

pisany jest szczegółowo mową suto

makaronizowaną (wyrazy obce tłu

maczymy na polskie) w „Starożyt-

nościach polskich'* Grabowskiego.
„W przededniu koronacji po о-

biedzie król z pany Radami świec-

kimi ma zajechać do Św. Stanisława

na Skałkę, a tam kwięża biskupi i

 

 

opaci wraz z klerem katedry kra-

kowsikiej w procesji mają przyjść.

A kkidży król będzie in suo stallo w

pomienionym: kościele, mają Jego

Królewską Mość wziąć między sie-

bie dwaj biskupi starsi (krakowski i

płocki) i tak ma iść między nimi w

procesji, w ubiorze swoim śweckim,

aż do kościoła głównego krakowskie

go (do katedry) i tam przyszedłszy

ma słuchać nieszporu, a po nieszpo-
rze P. Senatorowie świeccy mają

doprowadzić JKMość na pałac, a X

biskupi w kościele zostaną.

Nazajutrz, tj. w niedzielę, w dniu

koronacji, mają zaś iść biskupi z

procesją do pałacu królewskiego, a
insi z duchowieństwawszyscy i

im biskupów koronnych, którzy

mają wejść na pałac do króla) zosta-

ną na dole.

do króla JMC. Król JMC. przez P.

Marszałka _ wielkiego koronnego,

albo przez mistrza ceremonii, allbo

komu to JKM. zlecić będzie raczył

| ma być ubran w sandały, w humerał,

w albę, w dalmatykę(części stroju

| kapłańskiego), w kapę kościelną i

rękawice. ‚ №

(Dok. nastąpi). 3 zupa 
A przedtem już przyjdą biskupi-
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Flota angielska gotuje się do koronacji: wielkie pranie bander

EETST SIT TT NTA TTTA ITA S AASTAIS

owe przedsiębiorstwa I fabryki chrzeŚć.
Rozbudowa przemysłu w Wileńszczyźnie

(ы 'i Nowogródczyźnie
Z wiosną rb. zanotowano w Wil- | wych w postaci nowych cegielni, wy:

leńszczyźnie © i  Nowogródczyźnie| bwórni, tabryk drutu, gwoździ, tektu

znaczne ożywienie w rozwoju prze- rowni, młynów i t. p.

mysłu chrześcijańskiego. Rozbudowa .przemysłu najsilniej

W. ciągu pierwszych czterech mie-| uwydatnia się w powiatach: osz-

sięcy rb, władze administracyjne u- miańskim, dziśnieńskim, postawskim

dzieliły zezwoleń naa budowę i u- wilejskim,  wołożyńskim, trockim,

ruchomienie 94 zakładów przemysło lidzkim i baranowickim, (h)

Sieć straganów T-wa Oświaty
Zawodowej

Jak już donosiliśmy, na rynku Łu w powiatowych miastach i miastecz-

kiskim zainstalowało się 6 straga-| kach założą sieč wzorowych  stra-

nów Towarzystwa Oświaty Zawodo- | ganów z wyrobami taniemi, pierw-

wej. W straganach tych urządzo- szorzędnej jakości, a nieodzownemi

nych wzorowo, odbywają praktykę dla wsi i miasteczek.

uczniowie lkursów straganiarskich. | Wobec organizacji straganów, po

W związku z tym, że stragany z| wstała myśl założenia spółdzielni,

towarami pierwszej potrzeby cieszą| która bęćzie zaopatrywała 'w odpo-

się wielką frekwencją, Towarzy-| wiednie kredyty -na zakupy  towa-

stwo Oświaty Zawodowej szkolić bę| rów, lub w nieodzowne wyroby, na-

dzie dalsze kadry pracowników, któ| dające się na sprzedaż.

rzy po* ukończeniu kursów  straga- Inicjatywie powyższej należy ży-

niarskich udadzą się na teren woj.| czyć jaknajpomyślniejszego rozwoju.

wileńskiego i nowogródzkiego, gdzie (b)

Budowa ośrodka hodowli leszcza
nad Naroczem

wylkończony zostanie w m. lipcu br.

iw ciągu lata rozpocznie produkcję

narybku. We 'wsześniw ma nastąpić

wpuszczenie wyhodowanego maryb-

ku leszcza do państowych jezior na
(h).

Dnia 18 bm. nastąpi wznowienie
robót, przerwanych w okresie zimy,
przy budowie ośrodka hodowli. le-|

szcza. Ośrodek buduje Dyrekcja La-
sów Państwowych w Wilnie.

Nowy ośrodek obejmujący 60 ha Wileńszczyźnie.

5.700 bezrobotnych zatrudniono

na robotach sezonowych
„Do dnia 15 bm. przy robotach za-

punktach pro trudnionych jest 5,700 bezrobotnych

fi. z czego około 4.000 z samego Wil-

Pracy. na. (b).

Na terenie województwa Wilen-
skiego w przeszło 250
wadzone są roboty. inwestycyjne,

Fundusz”nansowane przez
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Fundusz Obrony Narodowej

W PORCIE HAMBURSKIMWIOSENNA.

Straszna śmierć krewnej
siostry króla Jerzego

zmarła wskutek odniesionych cięż-
kich obrażeń.

Ojciec dziecka został powiado-
miony o tragicznym wypadku dopie-
ro po zakończeniu ceremonii korona

Mary, 4-letnia Charmion Joan Ha- cyjnej w opactwie westminsterskim,
zaś matka została wezwana do łożamilton Russel, zginęła świercią tra- ; matka zosta wa A

giczną podczas samych uroczystości| śmierci córeczki. Powróciła ona jed-

koronacyjnych niemal w chwili, gdy ‚ па natychmiast do opactwa west-

jej ojciec Gustaw Hamilton Russel, minsterskiego, ponieważ nie chciała

który był paziem Princes Royal, po- | Przez swą nieobecność nasunąć przy

dawał jej koronę książęcą. | puszczenia, że zdarzyło się jakieś

Dziecko wpadło do „Brae: nieszczęście i w ten sposób zamącić

Lgo otworu windy w domu lorda Pe-| uroczystości koronacyjne.

arsted w Carlton - Gardens, gdzie Królowa matka Mary, która jest

miało się przyglądać orszakowi kró-| bardzo zaprzyjaźniona z rodziną Ha

lewskiemu. Mała Joan została prze-| milton Russel, boleśnie odczuła ten

wieziona do szpitala, gdzie wkrótce| tragiczny wypadek.

W Ameryce zapowiadasię urodzaj
Federalny Departament Rolnic- nie, przyśpieszyło siejbę: również

twa w Waszyngtonie podał do wia- |i deszcze spadły w prowincjach,

domości, że, według doniesień far-|w których zeszłego roku panowała

Wstrząsająca tragedia pogrążyła

w żałobie rodzinę jedynej siostry

króla Jerzego, lks. Mary, noszącej ty
tuł Princes Royal.

Mała siostrzenica małżonka ks.

 

 

Termin otwarcia
wystawy paryskiej
„Echo de Paris“ oglasza komuni-

ikat, stwiendzający, że w kołach rzą-
dowych oświadczają, że oficjalna i-
nauguracja 'wszechświatowej Wysta
wy paryskiej odbędzie się nieodwo-
łalnie w dniu 24 maja. Natomiast nie
jest rzeczą pewną, czy wystawa bę-
dzie otwarta dla publiczności w. dniu
25 maja, jak to było projektowane.

  merów, w całych Stanach  Zjedno- | posucha.
czcnylch tegoroczny urodzaj wszyst- Zbiory ma farmach, które w roku

kich płodów rolnych zapowiada się zeszłym osiągnęły wartość 9.530 mi-

nadzwyczaj dobrze, przy czym
niulkitura _ gospodarcza pozwala
przewidywać zwyżkę cen na pro-
dukty rolne. Ciepło, panujące obec-

WŁoRomóe
PRZECIW MOLOM

Rozrachunki w handlu zagranicznym
"Otrzymaliśmy wiadomość, poży- cą zbyt wszelkich artykułów pol-

teczną ldla maszych importerów i.skiego gospodarstwa rolnego, będzie
eksporterów, że Polski Instytut Roz|miał możność dokonania swych roz-
rachunikowy: w dążeniu do ułatwie-|rachunków z Polskim Instytutem
nia rozrachunków i _ uproszczenia Rozrachunikowym w każdym  mie-
manipulacji z tytułu naszego handlu| ście wojewódzkim, w którym Bank
zagranicznego współpracować _bę-| ten posiada swójOddział.
dzie z Państwowym Bankiem  Rol- Niewątpliwie, to ułatwienie

cym zbliżyć się do rekordu z 1929 r.,

kiedy to wartość ich wyniosła 12000

milionów dolarów. 
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W torebkach, kulkach i kostkach.

 

re-

ko - | lionów dolarów, mogą w roku bieżą- |

nym, w iktórym ma swój rachunek
czekowy. Dzięki temu nasz impor-
ter względnie elksporter, który i
tak ma dużo stosunków z Państwo- |
wym. Bankiem Rolnym, jako czoło- |
wą instytucją kredytową, finansują-

odroczona do 6
Projektowana ma niedzielę, dn.

23 maja rb. doroczna ogólnopolska
pielgrzymka młodzieży akademic-
kiej na Jasną Górę uległa odrocze-
niu do niedzieli dnia 6 czerwca rb.,
ponieważ jakoby nowy rozkład jaz-/
dy kolejowej nie pozwalał na d. 23
bm. uruchomienia specjalnych po-|

! ciągów. popularnych. i

W, Warszawie zawiązał się ko-
mitet złożony z przedstawicieli wy-|
działu lelk. U. J. .P., depart. zdrowia,
Min. Spraw .Wojsk., depart. służby
zdrowia Min. Op. Sp. oraz Naczel-
nej Izby Lekarskiej, którego zada-
niem będzie realizowanie budowy
biblioteki głównej nauk lekar.

Biblioteka, dostępna dla wszyst-
kich lekarzy, farmaceutów i wetery-
narzy nie tylko w stolicy, lecz rów-
nież w całym państwie, zostanie za-
opatrzona w możliwie dużą liczbę
czasopism obcych i książek obcych
i książek z dziedziny madycyny, о-
raz nauk pokrewnych. Zorganizo-
wanie takiej biblioteki przyczyni się

Nowości wydawnicze
„PROSTO Z MOSTU"

Ukazał się z druku nowy 22 numer ty-

| gowdnika literacko - artystycznego pod re-

|dakoją Stanisława Piaseckiego. Numer przy

nosi artykuł Z. Gaikowskiego „Boski wiatr”

w którym autor na tle ostatniego przelotu

japońskiege do Londynu omawia zagad-

nienia japońskiego odrodzenia narodowego;
d. c wspomnień b. prezydenta St, Wojcie-
chowskiego „Na emigracji”, fragment po-

wieści historycznej T. Parnickiego obrazu-

jący śmierć Św. Mugustyna, felieton A. Ju-
noszy - Gzowskiego „Zachorowałem.”, arty-

kuł H. Radziukinas „Mit współczesnego

człowieka”, początek noweli J. Dobraczyń-

skiego „Dux”, felieton W. Wasiutyńskiego

„Wiojna motorem postępu' i K. ....skiego
„Pan wicesłużący”, 'wiersz satyryczny na

gapę A. M. Świnarskiego oraz bogaty dział

recenzyj (Dobraczyński, Piasecki, Miciński, Mikutowski, Bajkow:yki, Mosdorf, Jesionow

gulacji pieniężnych w naszym obro-
cie międzynarodwym powitają z za-
dowoleniem kupcy, którzy cenią so-
bie wysoko oszczędność czasu oraz
sprawność i szybkość w obsłudze
swych interesów.

czerwca r. b.
Ostatnio po pertraktacjach usta-

lono wyjazd pieigrzymki do Czę-
stochowy na d. 6 czerwca. Dąkąd
zazwyczaj pielgrzymki odbywały
się w maju, a więc przed okresem
egzaminacyjnym. Obecna pielgrzym
ka odbędzie się akurat w okresie
gorącego nasilenia pracy egzamina-
cyjnej.

Biblioteka lekarska powstanie
w Warszawie

do wzmożenia pracy naukowej i do
zwiększania czytelnictwa, co będzie
miało doniosłe znaczenie jeśli cho-
dzi o prace badawcze nad zagadnie-
niami, związanymi z obroną pań-
stwa i o doskonalenie się fachowe
lekarzy, farmaceutów iweterynarzy.

RIKTSSATTAUTOS

Popierajcie
handel i przemysł

chrześcijański

 ski, Regamey). :
Ё. w

SKIE LUINICIWO NIEMECKIE PRZED STARTEM

Sport
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY

KONNE W WARSZAWIE.

W, dniach od 29 maja do 7 czerw-
ca odbędą się w Warszawie wielkie
doroczne zawody konne. Program
zawodów obejmuje 16 konikursów.
Najważniejsze to potęga skoku, kon-
kurs  szyblkości, konkurs miasta
Wiarszawy, konkurs Armii Polskiej,
drużynowy ikonikurs o nagrodę Pol-
ski (t. zw. puhar narodów) i kon-
kurs zwycięzców.

Dotychczas zgłosiły się do tych.

|zawodów pełne ekipy Łotwy i Ru-

„munii. Spodziewane jest zgłoszenie
| ekipy włoskiej i po raz pierwszy w

Polsce elkipy! szwedzkiej. Zapewnio-

ny jest udział szweda, por. Nisa von

Essen'a, który znajduje się na prze-

szkoleniu w Grudziądzu i jego mał-

żoniki Margeritty.

W, roku bieżącym konkurencja

międzynarodowa będzie nieco słab-

sza, gdyż wiele państw  zaproszo-

nych na zawody nie mogło wziąć u-

działu ze względu na odbywające
się w tym roku dwie wielkie impre-

zy światowe, a mianowicie zawody

konne na Wystawie Paryskiej i mię-

| dzynarodowe zawody konne w Lon-

i

| dynie z okazji koronacji Króla Je- -
USEsai USA ABR TTL IRO).AAS rzego VI-go.

Jasnogórska pielgrzymka akademicka
|

| Zniżki kolejowe

| na „Dni Krakowa"
| W dniach od 27 maja do 20 czer-

wca br. odbędzie się w Krakowie

masowy zjazd pod hasłem „Dni Kra-

kowa*. Ministerstwo Komunikacji w

związku z tym przyznało uczestni-

kom zjazdu następującą ulgę. Prze-

jazd do Krakowa adbywa się w do-

wolnej klasie i pociągu za opłatą

normalną przy równoczesnym ostem

plowaniu karty uczestnictwa w cza-

sie od dnia 26 maja do dnia 20 czer-

wca br., powrót bezpłatny w czasie

od 27 maja do dnia 21 czerwca br.,

najpóźniejj jednak ósmego dnia od da
ty wyjazdu pierwotnego, na warun-

kach wyszczególnionych w kartach

uczestnictwa.

„MNUA

PŁASZCZE damskie modele

| iЕ
Leon Łopuszański
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— Od Wydawnictwa. Z powodu
| uroczystości Zielonych Świąt na-

stępny numer „Dziennika Wileńsk:
go' ukaże się we wtorek dn. 18 maja

—Zielone Święta. Już wczoraj, w
wigilię Zielonych Świąt, większość
przedsiębiorstw w  śródmięściu i
mieszkań prywatnych na przedmie-

, ściach udekorowała swe wejścia
miodymi brzózkami, które dostar-
czyli wieśniacy, jak zwykle, w
wielkich ilościach, mimo ochrony
lasów igodpowiednich zakazów.

Na 2 dni świąt zapowiedziano
przyjazd do Wilna szeregu wycie-
czek z Wileńszczyzny i z całej Pol-
ski, Wilnianie zaś wybierają się w
licznych wycieczkach do Trok, We-
rek, na Wołolkumpie, nad Narocz,
it. d.

W. związku ze świętem Zesłania
Ducha św. we wszystkich świąty-
niach katolickich odprawione zo-
staną uroczyste Msze św. z odpo-
wiednimi kazaniami. W Bazylice
Metropolitalnej taką Mszę św. o g.
10-ej rano będzie celebrować J. E.
ks, Arcybiskup Metropolita.

Również w okresie Zielonych
Świąt do Kalwarii wybierają się licz
ne pielgrzymki. * (m)

—Licytacja skoniiskowanej bro-
ni. 20maja rb., o godz. 8.30 starosta
grodizki wyznaczył licytację dowo-
dów rzeczowych, skoniiskowanych
na rzecz skarbu państwa. Na licyta-
cji dokonana będzie sprzedaż
strzelb myśliwskich, 1 floweru, 1 sza
bli policyjnej oraz kilku drobnych
przedmiotów. Ubiegający się o naby
cie strzelb myśliwskich i floweru
mogą jedynie osoby, mające na to
uprawnienia (pozwolenie na kupno
broni).

   

  
  

  

  

 

  
  
  

  

  

     

  
  
  

 

 
RAWY. MIEJSKIE.

— Wiercenia w Szyianach, Jak
@ swego czasu donosiliiśmy, prace
jadawcze na terenie projektowanej
bucowy hydroelektrowni w Szyla-
nach k/Wilna trwają w dalszym cią-
u.

Р Dotychczas wywiercono 17 otwo
rów dla zbadania colnych warstw w
miejscach, gdzie projektowano budo
wę tamy na rzece Wilii. (b).

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja Państowego Gimna-

zjum Żenskiego im. Ks. Adama Je-
rzego Czartoryskiego w Wilnie po-
wiadamia, źe podania o dopuszcze-
nie do egzaminu wstępnego do kla-
sy l-ej kancelaria przyjmuje codzien
nie między godziną 10 a 12-tą do dn.
15.VI 1937 r.

— 20 bm. otwierają się kolonie
letnie, Z dniem 20 bm. Zarząd miej-
ski otwiera w Leoniszkach kolonię
letnią dla dzieci szkół powszechnych
miasta Wilna. Ё

W. pierwszym terminie na kolo-
niach spędzi około 500 dzieci. (h)

— Gimnazjum i Szkoła Powszech-
na OO. Jezuitów w Wilnie, Wiel-
ka 58 przyjmuje wpisy na rok szkol-
ny 1937-8 w kancedarii gimnazjum
w godz. od 10 do 12. Do Liceum ty-
pu humanistycznego i przyrodnicze-
$o przyjmuje wpisy od 16 czerwca
roku bież. :
Egzamina wsiępne: do gimnazjum

now. ustr. kl. I, II, III i oddziałów
szkoły powsz. rozpoczną się gdn. 17
czenwca b. r. 0 godz. 8 rano, do Li-
ceum typu  humanist. i przyrodni-
czego dn. 24 czerwca o godz, 8 rano,

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.

— Koniec sprzedaży mąki wyso-

koprocentowej. Starostwo Grodzkie
Wileńskie przypomina, że 3

 

    

ania 7

maja r. b. upłynął okres ulgowy 2-
tygodniowy na zlikwidowanie wyż-
szych /gatumików aniżeli 70 proc.
mąki żytniej oraz dnia 14 maja r. b.
upłynął okres ulgowy 2-tygodniowy
ta zlikwidowanie wyższych gatun-
ków aniżeli 65 proc. mąki pszennej, 

ALGI Jota PNE ERZE AALI PTE STI

Kronika wileńska

 

Z MIASTA.

 

 

|
||
|
||
|

|
|

 

 

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademicki  Komiteż Ślubo-

wali Jasnogórskich powiadamia, że
z młodzież aka-
demicka przystępuje co rozsprze-
daży pocztówek (z R. Ślubowań)
i pisma „Sprawy Otwarte” Nr. 6.

Główny: dzień i miejsce rozsprze-|
; 17 maja po sumie przed ko-

za zezwoleniem Księży

dniem. dzisiejszym

 

   

cioiami,

 

Z ikolporiažu przezna-
czono na przejazd do Częstochowy
dla niezamożnej młodzieży akade-
micikiej.

Komitet zwraca się z prośbą do
akademików, by się zgiaszali do
Bratniej Pomocy w celu wzięcia do
rozsprzedaży pism i pocztówek.
— Zarząd A. Z. S-u zawiadamia,

że zwyczajne Walne Zebranie odbę-
dzie się dn. 21 maja r. b. o godz. 19
w pierwszym terminie, o godz. 19.30
w drugim bez względu na ilość obec
nych członków.

Gia

  

  

,dyńskim, Dzisiaj i jutro na przedstawie-
| niach popołudniowych (o godz, 4,15), poce-

8.15) po cenach zniżonych — powtórzenie
  

| Detkowska - Jasińska, Ściborowa, Wieczor

 

 Teatr i muzyka
— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar-

 |
į
!

 

h propagand

„MALZEi
wych — powtėrzenie sztu-

/Q' z pp.: Niedźwiecką|
iewiczem w rolach głównych, w dal-|

szej premierowej obsadzie zespołu. |
Na wieczornych przedstawieniach (o g.

  
  

edii „ZŁOTY WIENEC" z p. Zmijew-
ą w roli głównej, w dalszej obsadzie pp.:

kowska, Czengery, Dzwonkowski, Staszew-
s Surowa, Utnik, Wołłejko, Zastrzeżyń-

w reżyserii Wł. Czengerego.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś i ju-

tro o godz. 8.15 w. powtórzenie wczorajszej
premiery krótkochwili Hopwooda „JUTRO
POGODA”, w której B. Halmirska, M.
Wawrzkowicz, oraz reżyser K. Wyrwicz -
Wichrowski tworzą istny koncert śry. W
baletach biorą udział M. Martówna i J. Cie
sielski. Ceny zniżone — letnie.

Popołudniówka w „Lutni*, Dziś i jutro
o godz. PP. po cenach propagandowych
śrana będzie op. Hirscha „TANCERKA Z
ANDALUZJI' z B. Halmirską w roli ty-

 

  

4

tułowej.

RRNARRAARAAAARARARARAR RASY
Specyfiki ziołowe

(skara Oojnowskiego.
Zioła przeciwko cierpieniom kanału pokarmowego — zn. sł. „IRÓTAN*”
Zioła pizeciwko cierpieniom narządów trawienia i wątroby —

Ц г zn. sł. „CHOGAL“
Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek — zn, sł, „GARA*
Zioła przeciwko chorobom płucnym i blednicy — zn. sł. „ELMIZAN”
Zioła przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, 'podagrze i ischiasowi —

zn. sł, „ARTROLIN*
Zioia przeciwko niedomaganiom skrofulicznym — zn. sł, „TIZAN*
Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza — zn. sł. „UROTAN*
Zioła przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji — zn. sl. „EPiLOBIN“
Kąpiele siarkowo-roślinne — zn. sł. „SULFOBAL“

Są do nabycia w aptekach i skiadach aptecznych.

Adres dla bezpośrednich zamówień;

OSKAR wOJNOWSKI — WARSZAWA
ul. Wojciecha Górskiego 3 m. 4 (dawniej ul. Hortensja).

ARARATACAR
  

Modne gustowne

koszule, krawaty, pijamy, sze,
letnie płaszcze, A wytworna gaianteria

W. NOWICKI Vs. 30
   

 

    

 

   

ка ачар
SZA нЫ ODCZYT i. — Jubileuszowa Wystawa Wojciecha

EAa zabytków Paryża” — Kossaka Kasyno Garnizonowe  Mickiewi-
odczyt, iustrowany p cza 13 otwarta codz. od 10 do 18-ej wiec,wygiosi prot. Marjan Morelowski
we ię dn. 19 b. m. i Śnia-| 7 sa Ž ёkich. Początek o godz. i9e,| Z Za Kotar studio

h 50 gr, dla „Siuchajmy co mówią Polacy z Chicago,
miodzieży g Urganizuje Sod,| Transmisja Polskiego Kadia z Ameryki.
Marj. Alkademiczek U. 5. B, W niedzielę, dnia 16 maja odbędzie się

POCZTA I TELEGRAF nsacyjna transmisja Polskiego Radia z
— Dziś urzędy pocztowe nie| Chicago, tej stolicy Polonii Amerykańskiej,

czynne. W ciągu" dnia dzisiejszego iransmisja odbędzie się z okazji zjazdu
wszystkie urzędy pocztowe będą Rady Źwiązku Organizacyj Polskich, która
nieczy 2. Jutro @® 17 b. m. od.| jednoczy wszystkie organizacje Polonii A-godz do 11 rano we wszystkick | merykańskiej na terenie Stanów Zjednoczo
działach służby wewnętrznej będą | 2Y6hh wśród nich: zaś tak zasłużone związ-
dzynne urzędy oraz rano doręczana |51 jak: Związek Narodowy Polski, Zjedno-będzie korespondencja pocztowa si) | BE Polskie Rzymsko - Katolickie, Zwią

5PRAWY KOLEJOWE,į ek Polek i inne. 4
— Vice-minister kolei w Wilnie. | 4 okazji tego zjazdu Polonia Amery-W, dn. 15 b. m. przybył w sprawach| kańska święcić będzie również rocznicę

służbowych do Dyrekcji Kolei w| Konstytucji.
Waulnie p. vice-minister |komunika- Początek
cji inż. Julian Piasecki, który w| Pdzie
tymże dniu opuścił Wilno.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— karani żydzi. Starostwo

 

transmisji,

wszystkie rozgłośnie polskie,
przypadnie na godzinę 19.20. Usłyszymy za-
powiedź

na

 

języku polskim i angielskim rozpocznie tran

która nadawana

peakera amerykańskiego, który w

Firma stale
śledzi za modą.

Bóle w dołku, niesmak, brak apetytu,|

odbijanie, zgaga, szaro żółta cera, oto kilka|
cech zaburzeń żołądkowo - Eikdiryži |

powstalych @ przejedzenia, zatrucia alko-

holem lub zepsutymi pokarmami. W. tych

ЗА е е е ее )Е) д2

Słońce, powietrze,

 

00ask kit S AAAA CORDYRA IAD AEK R LOWE

DOLEGLIWOŚĆ JAMY BRZUSZNEJ

 

Codziennie nadchodzą
nowosci sezonowe   

wypadkach stosużcie przy odpowiedniej
diecie, zioła żołądkowo - kiszkowe D-ra

Breyera Nr. 3. Do nabycia wszędzie. Wy-
twórnia Polherba, Kraków—Podgórze.

EIFIFIEJFJIFR

woda i Tyl
w kostlumie kąpielowym i spodenkach plażowych,
Szlafrocznu jeawabnym malowanym od zł. 20 —

Kapeluszu lub „amerykance”, pantofelkach
kupionych w firmie

grodzkie ukarało administracyjnie w
dniu 14 bm.: Fesię Kac grzywną zł.
50 z powodu ujawnienia cen na mię-
so, niezgodnych z ustalonymi przez

smisję. Specjalne przemówienie w obu ję-
zykach wygłoszą: Prezes Związku Franci-
szek wietlik, Dziekan Wydziału Prawa U-
niwersytetu Marquette, Konsul Generalny

|  J. KŁODECKI tis”
.OEFFEEEFEFEFEFEFEEFEEFEFEEFEELU
 

starostwo grodzkie. R. P. Dr. Wacław Gawroński,
Nochima Goiuba — grzywną zł.

50 za brak cennika i wygórowaną
enę,

Jentę Kagan — grzywną zł.
za brak cenmka na mięso.

NADESŁANE.
— Rybna kulinarja, Kołduny z

lina iub karpia. 1 kig. tłustego lina
lub Ikarpia oczyścić:z ości, przekrę-
cić przez maszynkę do mięsa. Dwie
cebuie pokrajać drobno, podsmażyć
na maśie, dodać 2 łyżki niesolonego
masła, iyżlkę lub dwie rybnego ro-|
soiu, chę soii do smaku, majran-
nu iyżeczkę i trochę pieprzu tiuczo-
nego. .Wymięszać to wszystko ra-
zem i łyżeczką kiaść na ciasto przy-
gotowane jak na mięso koiauny.
Fo ugotowaniu podawać w bulionie
lub bez, lub też zalane masłem.

KRONIKA POLICYJNA.
Kradzieże. Koło Hal Miejskich

zł, gotówką z kieszeni kaf-

j
ej. Jako sprawcę na

kradzieży  przyłapano

ski w imieniu młodzieży polskiej w Stanach
Zjednoczonych. Przemówienia te będą prze
platanę częścią muzyczną, w czasie której
usiyszymy orkiestrę symfoniczną pod dy-

2
30

złożony z 30 osób, pod dyrekcją Z, Sku-
bikowskiego, okiet Polskiego Klubu Arty-
stycznego, oraz - pianistkę Adelinę Preyss.

Iransmisją radiowa ze Stanów Zjedno-
czonych wzbudzi niewątpliwie wielkie za-
interesowanie.

Muzyka radiowa na Zielone Świątki,
Najmilsze święta wiosenne

Świątki” przyniosą słuchaczom wesołe i po
godne audycje, urozmaicone występami

 

tr

  

>oiy salonowe w nagraniach płytowych,
przystępna muzyka „poranna”,

   

 

się na pogodne przedpołudnie świąteczne.
O godz. 14.30 dwufortepianowe utwory wy-
konają J. Bereżyński i W. Szpilman, ponad
to Irena Carnero odśpiewa lekkie piosenki

ze wsi Borkow-

 
gorącym uczynku

Stanisława Rynkiewicza (Sząńcowa 5), któ-

 

ry przed zatrzymaniem skradzione pienią-|popołudniowych nadaje Polskie Radio a-

dze oddai drugiemu złodziejowi i sam
zbiegł.

   

 

muzyka ludowa w wykonaniu Kapeli Dzier
żanowskiego: koncert chórów wyeliminowa
|nych podczas konkursu pomorskiego o go-
| dzinie 18.50; o godz, 19.30 przypomną so-

jbie słuchacze stare przeboje w wykonaniu

Małej Orkiestry, Boguckiego, Godłewskiej
i innych.

Ze sklepu żywczego przy ul. Kalwa-

Aleksandrowiczówna

зФа kosz pomarańcz,

st

ryjskiej 27 ni

  

   

które odebr

  

u Kazimierzowi (KŃropiwni-

;0 szkodę skradziony

wartości 30 zł. h

„ W dn. 15 bm.;

17) zameldował, |

Jabiońs  
  

   

 

Zwcie  

 

w muzyki poważnej zainte-

21.30 koncert transmitowany

pomocą |2 Wilna, poświęcony twórczości trzech sy-

cena mu|now J. S$, Bacha. ą

Wieczór radiowy zakończy muzyka ta-

— Kradzież ptzez

Artur Jenke (I

že w T

resuje o go

    

   w oknie SK

2

cderv

i jesionki, ogėlnej

 

  
  

wartości 900 zł. neczna.

— Znaiazi pocisk, W da. 14 b. m. Ed-| DUŻY LOKAL SKLEPOWY
ward Stefanow (Rudomińska 9), kopiącj PO REST. „BUKIET

przy ul. Mickiewicza 7
do wynajęcia.

Można podzielić na mniejsze.
Iniorm. u dozorcy.

ARIARukiaAA AA tii A RIMA

Pań przy Komitecie Ratowania KO sprzedaży węgla górno-
zylika Wileńskiej komunikuje, że w |śląskiego, koksu i drzewa opałowe-
wyniku kwesty urządzonej przez Za |go. Firma mieści się w Wilnie przy

ś Koła w dniu 9 maja 1937 r. ze-|ul. Zygmuntowskiej24, której wlaš-
brano złotych 606 i gr. 9, która to|cicielem jest p. Kazimierz Markie-

ała złożona w K.K.O. na|wicz. Aktu poświęcenia powyższego
: przedsiębiorsiwa dokonai iks. kano-

nik Adam Kulesza.
Z przyjemnością notujemy pow-

stanie nowej placówki chrześcijań-
skiej, której celem jest zaopatrywa-

wezwanie przyczyniły się do powo- nie społeczeństwa polskiego w do-
dzenia tej imprezy. i | borowy materiał opałowy po cenach
— Nowa placówka chrześcijańska | konkurencyjnych. Szczęść Boże no-

W b. m, zostało otwarte nowe przed wej placówce,

ziemię w. ogrodzie znalazł pocisk armatni,

który pochodzi prawdopodobnie z czasów

wojny.

— Sprawozdanie, Zarząd Koła

     

   

suma zost.
rachunek Komitetu.

Jednocześnie Zarząd Koła ski:
da jaknajserdeczniejsze. podziękowa
nie wszysikim osobom -i organiza-
cjom, kiióre pośpieszywszy na jego

Burmistrz
miasta Chicago p. Kelly oraz p. A, Olszew

rekcją Roy Shield'a, męski chór a capella

„Zielone

vszechnie lubianych artystów. Popularne

a przede
wszystkiem symfoniczny „Poranek** muzycz
ny o godz. 12,03 z udziałem śpiewaczki
Siawy Orlowskiej - Czerwińskiej, składają

z swego miłego repertuaru. W godzinach

udycje odpowiadające najróżnorodniejszym

upodobaniom radiosłuchaczy. O godz. 16.00

Niedziela, dnia 16 maja 1937. |
8.06 Sygnał czasu i pieśń majowa. Ga-

zetka rolnicza, Muzyka. Rozmaitości roln.

Muzyka. Dzien. por. 960 Iransmi:sja nabo-

żenstwa z Archikatedry Lwowskiej. 10,30

Utwory L. v. Beethovena. 11.57 Sygnat

czasu i hejnał. 12.03 Poranek muzyczny.|

15.60 Życie kulturalne miasta i prowincji.|

14,00 Reportaż z życia. 14.30 Trzy ballady-|

audycja muzyczna słowna. 15.00 Muzyka |

rozrywkowa. 15.30 „Na zielonym Sląsku“ —}

ieljeton i Frzegliąd rynków produktówroln. |

16.00 Pieśni Stanisława Moniuszki,  16.1U

„Wszystko idzie z postępem”. — pog. hi-
$ieniczna. 16.20 Jak świętowali szewcy w

Szamotuiach — słuchowisko regionalne,

1700 Koncert symiomiczny. 17.55 Fogadan-

ka aktualna. 18.00 D. c. koncertu. 19.00 Na

wakacjach i Cienie — obrazki B. Prussa.

19.20 Wliieczorynka wioślarska. 19.50 Kon-

cert życzeń. 20.10 Fragment meczu teniso-
wego Polska — Czechosiowacja. 20.25 Wia

domości sportowe, 20.35 Wil. wiad. sporto-

we. 20,40 Przegląd polityczny. 20.50 Dzien-

wieczorny. 21.UU Wesoła syrena — „Prze-

gląd majowy”. 21.30 Z dzisiejszej twórcszoś

ci muzycznej Lwowa. 22,15 Muzyka tanecz-
ma. 22.55 Ostatnie wiadomości dziennika

radiowego. 23,00 Tańczymy.

Poniedziałek, 17 maja 1937.

8.00 Sygnał czasu i pieśń majowa z

Wieży Mariackiej. 8.03 Melodie ludowe.
'8.50 Dziennik por. 9.00 Tramsmisja nabożeń-

stwa z Bazyliki św. Jana. 10.30 Z oper Ka-

rola Gounoda. 11.30 Dni Lwowa — migaw-

Polskie Radio Wiino |

 
ki reportażowe. 11.57 Sygnał czasu i hejnał.

12.03 Poranek muzyczny. 13.00 Pogadanka

aktualna. 14.00 Transmisja z fragmentu zlo-

tu harcerskiego Chorągwi Warszawskiej.

14.30 Lekkie piosenki i dwufortepianowe
utwory. 15.10 Rozstrzygnięcie konkursu dla

dzieci. „Dlaczego powinniśmy kochać i sza

nowač las“. 15.15 O pracy zawodowej ko-

biet — pog. 1530 Jak będžie sprawiedli-

wie — słuch. 16.00 Polska Kapela Ludowa.
17.00 Piękno Warszawy — odczyt. 17.15
Transmisja z Białegostoku ze zjazdu dzia-

łaczy wiejsk. 18.10 Zwalczamy Klusownict-

wo —felieton Feliksa Dandla. 18.20 Repor
taż z przebiegu zjazdu kół śpiewaczych w

Toruniu 18.20 Koncert chórów nagrodzo-

mych na konkursie zorganizowanym przez

Pomorski Związek Kół Spiewaczych. 19.00

Wędrówki muzyczne. 19.20 Muzyka z płyt.

19.30 Stare przeboje. 20.45 Dzien. wieczorn.
20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 Przy lite-

rackim stoliku — wieczór literacki, 21.30

Z zapomnianych arcydzieł — synowie J.S.
Bacha, 22.00 Transmisja ze Lwowa fragmen

tu meczu piłkarskiego Lwów — Pogoń —

Wiedeń — Vienna. 22.15 Wiadomości spor-

towe. 22.30 Tańczymy. 22.30 Ostatnie wia-

   Z KOGUTKIEM
weowo ból, pieczenie, nabrzmienie nóg, zmiękcza
©dciski, które po tej kąpieli dają się usunąć, nawet
paznokciem. Przepis użycia na opakowaniu.
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Roboinicy do Estonii
* GŁĘBOKIE. W dniach 21 i 22 b.

m. zostanie przeprowadzona na te-
renie powiatu azisnieńskiego po raz
pierwszy rekrutacja robotników rol-
nych na sezonowe roboty rolne do
£Łstonii. Ogółem wyjedzie okoto 250
osób, w tym 100 mężczyzn i 150 ko-
viet. Warunki płacy mają być lep-
sze, aniżeli robotników  zatrudnio-
nych na Łotwie.

Ofiary
Dla uczczenia Dnia Imienin Przewieleb-

nego Księdza Kanonika Jana Kretowicza,
Proboszcza par.' po-Bernardyńskiej w Wil-
nie, organizacje pracujące na terenie para-

fji i poszczególne osoby złożyły na rzecz

„Ochronki Dziennej“ przy ul. Dar 6, na-

stępujące ofiary: Zarząd Kat. Stow. Ko-

biet 10 zł, Kat. Stow. Kobiet 5 zł, K. S.

M. Żeńskiej 5 zł., Sodalicja Marjańska 5 zł.,

K. S. M. Męskiej 5 zł., Kat. Stow. Mężów

1 zł, p. E. Jaszczeninowa 5 zł, p. Adam

Zawadzki 5 zł, p. prof. J. Żebrowski 5 zł.,

p. K. Owsiejko 1 zł., ks. A. Michniewicz
$ zł., ks. Al. Lachowicz 5 zł.

złożone w adm. „Dziennika Wileńskiego”.

Na Pielgrzymkę Akademicką na Jasną

 

 domości dziennika radiowego. 23.00 Zakoń-

czenie programu, * pułk, Kazimierz Gierych al, 2.50,

Górę p. Klimaszewski Stanisław zł. 20, p.



 

oraz inne zaburzenia mowy usuwa wielo-

letni zaktad leczniczyJąkanie

 

w WILNIE
(według nowego ustroju szkolnictwa).

Kurs nauki trzyletni.

wstępne. Wiek od 16 — 20 lat.

UPRAWNIENIA LICEUM PO UKOŃCZENIU 2-ch LAT NAUKI;

1) wstęp do szkół akademickich (na warunkach, które zostan

2) prawo 2-ej kategorii urzędników państwowych,

w godz. 8 — 14-ej. Tel. 14-14,

A
n
A
B

JUd UM

Polskie Kino 1 Dziš pelna niefrasobliwego humoru polska komedia muzyczna p.t.|

Šwiatowid| „Amerykofiska awantura
W rol. gł. Bodo, Nakoneczna, Ćwiklińska, Znicz, Slełański
i Frenkiel. Ned program atrakcje

našiadujcie mnieHELIOS |Kobiety zssegue cze, Irena Dunne

TEODORA resKARIERĘ
Ńadprogram: Atrakcje i aktualia

w ostatnim wspaniałym

filmie Ryszarda

Bolesławskiego

Marlena DitriCh Gary C0O0p
w arcydziele NMarokko'

wszechświatowej sławy 35
Nasiępny program: „HELIOS*Na edycja 1937 roku

Dziś premiera,

MARS| © EA POCZEToaa
ORZEŁ LECI DO CHIN 44747:Nad program: Fiękna kreskówka

UWAGA: €eny popularne: Balkon30 „gr. Parter 50 gr. na wszystkie seanse

KERSETI STISET TEACPASEOTYPERZEAREWORT AREOZEZTPRDESBE

KAROL JANKOWSKI i SYN
FABRYKA SUKNA — BIELSKO

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

kostiumy, palta i suknie damskie
Oddziały: MICKIEWICZA 21 Hod 8

> NIEMIECKA 22 Teleiony: 20-12, 20-11.

Rok założenia 1826. Rok założenia 1826.
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kamienny

Wegiel '57" koks, drzewo 2:|
po cenach konkurencyjnych

poleca NOWOOtWOrZONA firma chrześcijańska

Nazimierz Markieoicz
Wilno, ul. Zygmuntowska 25, tel. 25-82 |

/YYYYYYYYYYYYYYYVYYYYTYYTYYVYVYVTYTYYYYYYYYYYYYYVYYVYYVYYVYVYVYVYYYYYYYYYTYYYVYTYYYVYYVN

IK. GORZUCHGOŚKI| Ż, :
ZAMKOWA 9

Zegarki szwajcarskie wyregulowene. Biżuteria, złoto, srebro

Płatery nowe fasony.

Reperacje zegarków z gwarancją.

 

   

 

   
е

 

ULGA DLA CIERPIĄCYCH!
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach,

ischias i t.p. skutecznie działa naciaranie

„Embeta T Stawolit“ Rej.
Nr. 39

Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO
Sprzedaž w aptekach i skladach aptecznych

Fabr. Chem. „Pharmachemia“, Bydgoszcz.
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w. DOWGIAŁŁO
al. Ś-to Jańska 6

 

 

  
tel. 22-35,

=== ш 209 20909630000000 00

W zawrotnym tempie życia | pomÓŻMmY į
r dobie rekordów, zdobyczy — ` BLIŽNIM $
| f bije wszystkie rekordy Mosesetoedemeseee

S kto dobrze czas liczy ar Roa иi 3
ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE| dentek, głodującychi

poleca bez środków do 1-
trzymania prosi o u-
branie, obuwie i żywW. JUREWICZ „zsisuwisio | że

JJA kOYNA

LIEOM HANDLOWE KOZDUKĄCYJNI
Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomiczne

Trzeci rok—specjalizacja.

Podstawa przyjęcia do 1-ej klasy: ukończenie gimna zjum ogólnokształcącego nowego typu, orazegzamina

3) prawo do skróconej służby wojskowej, oraz wstęp do szkół oficerskich.

Zapisy przyjmuje kancelaria Instytutu Nauk Handlowo - Gospodarczych w Wilnie, ul. Mickiewicza 18,

JK AN)ių

Caritas ul.| d.

  

TeleDra J) ŽYLKIEWICZA
WARSZAWA, Chłodna 22.

Prospekty kancelaria wysyła bezpłatnie,

=

wyłącznie

Oczekujemy drogą lotniczą z Londynu wszechstronnego filmowego
reportażu najwspanialszej uroczystości XX wieku z

Koronacji króla Jerzego U
który jednocześnie z Londynem, Paryżem, New Yorkiem ukaże się w Wilni

ram

tylko u nas
Dyrekcja kina „P A N 
 

PREMIERA
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Słynny chór „WIENE
Piękna treść. Ę Doskonali aktorzy.
piosenki. Moc humoru.

Mieszkania_i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy
inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 m 5.

J
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ą ustalone osóbnymi przepisami)

 

wygodami ina parterze, pożądane z ogro-
dem lub werandą, w okolicy Zakretu, Zgło-

 

 
szenia: Warsz. S-ka Myśl. Wileńska 10,

1iiAM|tel. 22-02.

MIESZKANIAz wygodami3i4-pokojowe
(ECA 5] 51[5 JAI TTIE) do wynajęcia przy ul. Lwowskiej Nr. 11.

MIESZKANIE 3 pokoje, kuchnia, wygody,
jasne, w ładnej i zdrowej okolicy do wy
najęcia. Witoldowa 7.

ŚW. JAŃSKA 5
NOWY CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP

KONFEKCJI DZIECIĘCEJ
 

MIESZKANIEsłoneczne 4 pokoi I p. d
 

R ynajęcia. Cena yst * Kal -„Oros == RR
Letniska

LETNISKO — PENSJONAT
w SCHRONISKU n/NAROCZĄ p. Miadzioł
tel. Nr. 8. Czynny od 15 maja. Wyborowa
kuchnia. wy ea kajaki, łodzie,

. . j| tenis i t d, Ze względu na ograniczoną ilość
ZOZ pAla pokoi porządane wcześniejsze zamówienia,

poleca duży wybór kapeluszy, ubra-
nek i sukienek

FREECELACALELALSLALL-L=IE

Wytwórnia Sztaczayth Hót
Mineralnych I Napojów

|

 

 

 

  

  

POTRZEBNE3—4pokoj.mieszkaniez| |

  

Swiąteczny program |
Wspaniały film dia wszystkich. Nowy triumf produkcji aust

Tylko u nas film wielkich wrażeń artystycznych

Toni z wiednia
Reż. Max Neufeld, twórcy „C S I B ls

R SAENGERKNABEN“
Wspaniałe krajobrazy. 52

Swietny nadprogram. Początek o godz. 24

   

 

  

RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, 57052

WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI.

Praca zaofiarowana
DAM DOBRY procent lub skromną pract
pożyczającemu 800 — 1500 zł. Adres w ad'
ministracji „Dzien. Wil." (3).

EKONOM, kawaler o skromnych wymaga
niach potrzebny. Zgłaszać się: Fabryczna į
m. 12 p. Przezdowska, godz. 14—17. 967-1
LSin 4

Kupno i sprzedaž
POSESJA 2 DOMY murowany i drewniani
na własnej ziemi 816 sąż.? z ogrodem owo
cowym do sprzedania w centrum Landwa
rowa przy ul. Kościelnej 23. Informacje ni

miejscu, 939—

 

    Bon RZECE zde dad
*| J. Sutocki.w Wilnie, pod kierownictwem | V R

W. WRZEŚNIOWSKIEGO;  ||LETNIISKO Dwór kresowy przyjmuje l
poleca: sztuczne wody mineral- į|nikėw. Zdrowa, sucha miejscowość, |
ne (Vichy, Ems, Karlsbadiinne; Wilja, — kilometr od stacji. Kaplica, P

ta, doktór, apteka. Dobra kuchnia — die!

t

i
i napoje chłodzące, przyrządza- |

ne wyłącznie na.cukcze. uwzględniona. Zalesie koło Smorgoń Że
rowska.ZAKŁAD: PIWNĄ 7, TEL. 24-86 |

MAGAZYN WIELKA 30 ś|LETNISKO nad wspaniałym jeziorem, l
zasobna biblioteka, smaczna kuchnia, j
na osoba zł. 3.50, dwie 5.50. Wiadom.

BIURO TRANSPORTOWE UL Krakowska 32 m. 11, 955

„EKSPEDYCJA MIEJSKA”), LETNISKO przy stacji kol. z utrzymani
podaje do wiadomości, że z dn. 15 maja r.b. Las sosnowy. Od Wilna 40 minut kol
zostało przeniesione do nowego lokalu przy| tudzież organizuje się komplet chłopców
ul. WILEŃSKIEJ 10 m. 32 (wejście odul. wieku 9—14 lat pod fachową opieką, o:

Żeligowskiego) tel. 987. w Druskienikach na Pogance pokoje
Załatwiia wszelkie przeprowadziki, opako- utrzymaniem. Informacje: Wilno, Zaw

wanie, ekspedycję towarową. na 1 m. 1.

LETNISKO w Kolonii Magistrackiej, &
na miejscowość, las sosnowy, do rzeki
metrów. Od 1 czerwca do wynajęcia,
wiedzieć się: ul. Karaimska 4 — 2 (Zwi
rzyniec) (

LETNISKO - PENSJONAT w maj. K.
mionka 1'/: klm. stacja Kamionka, kol
Wilno — Mołodeczno. Las, rzeka, kaska
dówki. Zgłoszenia poczta Ostrowiec k/Wil”
na Ludmiła Matwiejewowa. 966—2

(LETNISKO - PENSJONAT koło Niemen-
czyna w majątku Karoliszki nad Wilią, La-
sy sosnowe. Przyjmuje letników od 1-go
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(euloyzs stu) [47 VISA
е7 ов Киэ2 2ZSZAM(EN

przy Księgarni J. Zawadzkiego
ul. Zamkowa 22 — Wejście z bramy

Książki ze wszystkich działów wiedzy, po
bardzo niskich cenach. Katologi do przej-
rzenia na miejscu, (3)

YABABAADRAÓDAAAAAŻAAKAANAAO ADADONRACAADI

Nauka a
INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-
chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium
Szkoln).

NA WAKACJE wyjedzie

  

 

     (Е NARCWE BLEU
de   3 Jury czerwca rb. Tamżea i z kuch-

Г + о аОН Faj 2
4 . 6 PERFUMY. PUDER 0 odgėrna w godzi

  s  
Praca poszukiwana

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

POSADY OCHMISTRZYNI, kucharki lub
do gospodarstwa poszukuję, znam b. dobrze
kuchnię i gosj stwo wiejskie, Rekomen
dacje b. dobre. Z-k Św. Jerski 4 m. 23. (2)

PILNOWANIA MIESZKANIA, do dzieci,
lub do posługi przy małej rodzinie poszu-
kuje starsza osoba. Rekomend. b. dobre.
Mostowa 3 (sklep spoż.) lub zgłoszenia do
adm. „Dz. Wil." dla M. W. (3)

PSZCZELARZ ogrodnik z długoletnią prak-
tyką pszczelnictwa i ogrodnictwa, poszu-
kuje pracy ogrodnika, może przytem zająć
się dozorowamiem lub inną pracą dodatko-
wą, być zakrystianem. Dobre świadectwa
Wilno, ul. Zakretowa 42 m. 1-a dla M.S.S.
Michał Rynkowski. (3)

ZDOLNA KRAWCOWA poszukuje pracy
w miejscu lub ma wyjazd od zaraz. Po-
|tocka 11—2, godz. 12—6 pp.

MŁODA KUCHARKA praktyczna, dobrze
gotująca poszukuje pracy do pensjonatu.
Skopėwka 6—2-a. 969—2

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-

1WO0Y KOLONUKIE
POLECA POLSKI SKLAD APTECZNY
Farm, WŁAD. TRUBIŁŁY
Wilno, Ludwisarska 12, róg Tatarskiej

Specjalność zioła lecznicze.    
 

 

 

Każdy znajdzie dła siebie dobrą książkę
w TANIM ANTYKWARIACIE

nauczycielka:
francuskiego; konserwacja, teorja w zakre-
sie ośmiu klas, muzyka. Objazdowa 4 m, 1.
Od 11-ej do 1-ej. 964—3

KORESPONDENTKA angiel. — niemiecka
poszukuje pracy. Udziela również lekcji
tych języków.  Zgłosz. do adm. Dziennika
Wiileńskiego'* pod „Perfekt”.

STUDENT U. % B. udziela lekcyj w zakre-,
sie gimnazium humanistycznego (z j. miem.) driną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
Zgł. sub.„Fachowy korepetytor"__984(4) „na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
WYJADĘ NA WIEŚ w charakterze nauczy 21 u Kaczyńskiego.
ciela na miesiące letnie. Przygotowuję w
zakresie gimnazjum humanist, (język ni
miecki). Warunki do omówienia. Zgłoszeniao jaką pracę dorywczą, dobry ogrodnik
lo adm. „Dz. Wil.” sub. „Student U.S.B. z wszystkich działów. Zgłoszenia do Admin.

   
 

szwem Zamkowa 8.

 

(4) „Dzien, .Wil.* pod „Pomoc studjującemu.wieloletnią praktyką”.

   

 

  

 

  

 

    

   

  

     

  

  

   

  

   

Różne
|NINIEJSZEM podaję do wiadomości Wie
|lebnych X. X. Proboszczów i Rad kościel
nych, iż pracownia moja wykonywa wsz:
kiego rodzaju roboty kościelne rzeźbiarsko
malarskie i architektoniczne: !

Ołtarze, figury, portrety, stiuki i t. f
wykonywam w gipsie, cemencie, drzewi
marmurze i t. d.

Moja długoletnia praktyka w tej dzić
dzinie oraz najlepsze świadectwa od całeg
szeregu Księży m. in. od Ks. Biskup
Žwierowicza, od Ks. Biskupa Roppa, daj
|najlepsze gwarancje solidnej i fachowć
roboty. i

| Mam nadzieję, iż przy najbliższej okaz
oferta moja nie będzie pominiętą i pozó
staję z głębokim poważaniem Noworyttl
art.-rzeźbiarz Ostrobramska 20 m. 17 @EAREWRO i WE
POSZUKUJE SIĘ WSPÓLNIKA Polaka
kapitałem około zł. 10.000 do korzystneś
interesu handlowego, mającego duże widó
ki rozwoju. Oferty składać w Administrać
"pisma pod „Wispólnik”. 912—

| WINOROŚL szłąchetną, sadzonki 2-letni
|zaaklimatyzowane, jagody czarne, słodkić
poleca S. Wilpiszewski (skład nasion) Zš
walna 24.
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ĮDZIENNIKA
|| WILENSKIEGO
ogloszeniai na bardzo dogodnych

warunkach przyjmuje

Biuro Ogłoszeń

|ia Grabowskiego
w Wilnie, GARBARSKA 1 tel. 82

Kosztorysy na żądanie.

 

 

 

  

POMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, a odnoszeniesa do domu lub przesyłką poostową sł, 2 gr. 50, kwartalnie sł. 7 gr. 50, zagranicą «& 6—

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł, 1— ка mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym «s

głowo sł. 0,15, słowo tłuste zł, 0,25. Kronika redakcyjn» i kommaikaty ва wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyłrowe i tabelaryczne o 25%/ drożej. Dle poszukujących pracy 50% mniżki. Administrecja zastrzega !
sobie prawo smiany termiuu druku ofloszas i nie przyjmuje zzstrzeżoń miejsca:

MZydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL 1 _ ‚„ Drukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1.

!

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW. JAKITOWICZ. |
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