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Anglia proponuje rozejm w Hiszpanii
i wycofanie obcych ochotników

LONDYN. 21.5. W. dyplomatycz-
nych kołach angielskich oznajmiają,
iż dzisiaj rano przedstawiciele Wiel-
kiej Brytanii w głównych krajach,
należących do !
wencji, otrzymali instrukcję zwróce-|
nia się do rządów, przy których są
akredytowani w sprawie zasięgnię-
cia opinii co do możliwości demar-
che u rządów Walencji i w Salaman
ce w celu zapewnienia zawłeszenia
broni, co pozwoliłoby i ułatwiłoby
wyłtcołanie obcych ochotników z
Hiszpanii.

NA FRONTACH
SEWILLA 21.5. Gen. Queipo de

Llano we wczorajszym swoim prze-
mówieniu zaprzeczył _ wszystkim
wiadomościom  rozpowszechnianym
przez rozgłośnie rządowe. W. związ-|
ku z operacjami wojennymi, generał
oświadczył, że na froncie biskajskim
wojska czynią dalsze postępy, zaj-
miując Aldecoa, Aldain, Meacoa, po
łożone pomiędzy Mongua i Guerni-
ca, jak również wiele innych wsi o-
raz wzniesienia 172 i 118. Na fron-
cie armij południowych w akcji na
odcinku Villa Harta wojska  płow-
stańcze zajęły ważną strategicznie
pozycję po zdobyciu Buenavista.

O 15 KLM. OD BILBAO
VITORIA 21.5. Korespondent

Havasa donosi, że wczasie walk na
wschodzie od miejscowości Jata i
Sollube, wojska powstańcze  posu-
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Zakończenie wspania-
łej rewii w Anglii
PORTSMUTH 21.5. Wieczorna

iluminacja floty i ognie sztuczne,
będące zakończeniem  iolbrzymiej
rewii morskiej, były widowiskiem
niezwykłym. O zmierzchu para
królewska, podejmowała obia-
dem na pokładzie swego jachtu
admirałów, -dowodzących flotą me-
tropolitalną i _ śródziemnomorską,
oraz wielu oficerów marynarki,
Krótko przed godz. 10-tą para kró-
lewska w towarzystwie swych go-
ści weszła na pokład jachtu. „Wi-
ktoria i Albert" i niemal w tej sa-
mej chwili ciemne sylwetki okretów
zalane zostały tysiącami świateł.
Długi okrzyk podziwu wyrwał się z
piersi setek tysięcy widzów, zebra-
nych wzdłuż brzegów. W. niebo wy-
strzeliły rakiety białe niebieskiei
czerwone. Wspaniałe ognie sztucz-
ne trwały do godz. 12-ej w nocy,
poczym para królewska wraz z
gośćmi opuściła piolkład jachtu. Na
tym zakończył się dzień historyczny
floty brytyjskiej.

Wybór Rektora USB
Wi dniu wczorajszym odbyły się

wybory relkitora U. S$. B., ponieważ
jalk już poprzednio zawiadamialiśmy
prof. Witold Staniewicz  zrezygno-
wał ze swego stanowiska przęd u-
pływem kadencji.

Wybór padł na księdza Aleksan-
dra Wóycickiego, profesora socjolło-
gii na wydziale teologicznym.

Ponieważ lks. prof, Wóycicki w
Wilnie jest nieobecny, wysłano do
niego depeszę, z zapytaniem czy wy
bór przyjmuje.

Do chwili zamknięcia numeru od
powiedź jeszcze nie nadeszła.

SPREADDEE ISTATIDEA SES
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( Sprawa prof. Jana Wilczyńskiego
(Telefonem wd własnego korespondenta).

WARSZAWA 21.5. W dniu 25 ,sprawie skargi dr. Jana Wilczyńskie

bm. w Najwyższym Trybunale Aidmi |gb, b. profesora U. S. B., o przenie-

nistracyjnym zapadnie wyrok w|sienie go w stan nieczynny.
klm. Silne pozycje baskijskie na gó-| ucieczki. Z innych źródeł donoszą,
rze Elerdi, zbudowane dla ochrony że w ciągu ostatnich 2 ataków na
linii „El Gallo'* zostały zaopatrzo-| Lillo, artyleria rządowa oddała рю-

komitetu  nieinter- |ne w olbrzymie ilości materiału wo- nad tysiąc
jennego. O godz. 16 powstańcypa-|
nowali całkowicie nad trzema z po-
śród pięciu drogami biegnącymi do
Munguia. (Oddziały, posuwające się|
z tej miejscowości na południe,|
stoją w odległości 15 klm. od Bil-!
bao. Powstańcy wzięli
ponad 100 milicjantów a wielu żoł-
nierzy oddziałów rządowych  prze-
szło dobrowolnie na stronę powstań
ców. Liczba poległych w ostatnich
walkach po obu stronach wynosi
ponad 1 tysiąc. Zdobyty przez po-
wstańców materiał wojenny jest
niezwykle bogaty.

BEZSKUTECZNOŚĆ ATAKÓW
CZERWONYCH

VITORIA 21.5. Korespondent
Havasa dłonosi, że rządowe samolo-,
ty bombardujące usiłowały wczoraj
bezskutecznie dotrzeć do š
Myśliwskie lotnictwo powstańcze.

 

strzałów armatnich i
niemal tyleż strzałów z mozdzierzy.
Ostatnio zauważono, że większość
karabinów i amunicji, porzuconych
przez wojska rządowe, jest fabry-
kacji meksykańskiej.

doniewoli KAPITAN „KARTOFEL* DOSTAR.
CZA ŻYWNOŚĆ DO HISZPANII. |

LONDYN 21.5, Donoszą z Liver-
polu, że słynny dziś statek  angiel-
ski „Mary Llewellyn", którego ka-
pitanem jest mr. Jones znany pod
przezwiskiem „La Patate“, znajdu-
je się obecnie w dokach Alek-
sandra, gdzie ładuje zboże, przezna
czone dla Bilbao, lub Alicante. Na-
zwa statku została zmieniona na
„Kelwyn”. Kapitan Jones, dostar-
czający żywności miastom hiszpań-
skim przedzierał się wielokrotnie
przez linię blokady, a dostarczając

aragossy. ziemnialków, został przezwany  Kka-|
pitan „Kartofel“,

Z posiedzenia Sejmu
(Teletonem od własnego korespondenta),

| WARSZAWA 21.5, Dzisiejsze po
|siedzenie Sejmu trwało zaledwie kil

'kanašcie minut. Wpłynęło kilka rzą
ponadto

|załatwiono parę komunikatów:

| Odczytano list b. ministra prot.

| WŁ. Zawadzkiego z dn. 25 marca w
jzwiązku z krytyką,

|bicki poddał postępowanie p. Za-
'wadzkiego, jako ministra skarbu.

| Odczytano listę powołanych przez

|P. Prezydenta sędziów.członków

|Trybunału Stanu z pośród wybra-
|nych przez Sejm i przez Senat..

| Na prośbę posła Zdzisława Stroń

| skiego marszałek przekazał sądowi

|marszałkowskiemu sprawę zarzutów

„dowych projektów ustaw,

 

My, Młodzież Akademicka
Przyrzekamy i ślubujemy, że

wiary naszej bronić i według niej
rządzić się będziemy w życiu na-.

szem osobistem, rodzinnem, spo-

łecznem, narodowem, państwo-|

wem.
Przyrzekamy i ślubujemy.. |

Podniosły hołd i śluby młodzieży
akademickiej, odrodzenie moralne i

o łaski i błogosławieństwo. `
Mario, Patronko Polskiej Mio-

dzieży Akademickiej, módl się za

nami!
Niezwykła siła umiłowania na-

szej wiary, bije z tego cudownego

aktu, a łza szlachetnego wzruszenia

opromienia piękne słowa.
Czy jest w świecie równa potęga

mocna wola budowania przyszłej uczucia?

Wielkiej Polski, Katolickiego Pań-
stwa, Polskiego Narodu, na zasa-

dach wiary katolickiej, to są hasła, |

które dyktuje młodzież. { |

Piękne ślubowanie złożone na
Jasnej - Górze objęły kraj cały i
wzniosły się (gorącem  westchnie-

niem do stóp Wielkiego Stwórcy i
Najświętszej Jego Matki.

Dziś w rocznicę młodzież Wilna

ponawia historyczny akt polskiego

narodu. Pod wodzą swego Najdostoj

niejszego Arcypasterza Ks. R. Jał-

brzykowskiego korzy się przed cu-

downym obrazem Królowej Korony|
Polskiej w Ostrej - Bramie, błagając|

 

 
Dziśdnia22-go b.m. o godz. 20 wi
lokalu przy ulicy Mostowej Nr. 1,|
odbędzie się zebranie, członków,

Wydz. organizacyjnego. ;

Naród, który buduje swą siłę na

tej młodzieży może być spokojny o

swą przyszłość.

Całe polskie Wilno powinno

wziąć dziś udział "w  uroczystem

święcie swej młodzieży.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ZA-
WIESZENIA VOTUM JASNOGÓR-
SKIEGO W KOŚCIELE ŚW. JANA

Godz. 8.30 — 9 Komunia św. w
Kościele św. Jana. 9.10 wyruszenie
pochodu do Ostrej - Bramy. 9.30
Msza Św. w Ostrej - Bramie, odpra-
wiona przez J. E. Ks. Arc. R. Jał-

sau

jbrzykowskiego, poświęcenie  Ikopji
|Votum Jasnogórskiego i wręczenie
przedstawicielbm młodzieży akade-
mickiej. Po nabożeństwie uroczysty
pochód do Kościoła św. Jana: Wrę-
czenie Votum Ks. Duszpasterzowi
Akademickiemu, zawieszenie. Prze-
mówienie J. E. Ks. Arcypasterza.
Blogoslawieūstwo. - Odśpiewanie
hymnu „Boże coś Polskę”.

AKADEMIK I SPOŁECZEŃSTWO
RAZEM JADĄ NA PIELGRZYMKĘ

Ogólnoakademicki Komitet Ślu-
bowań Jasnogórskich za zgodą J.E.
Ks. Biskupa Szlagowskiego w poro-
zumieniu z OO. Paulinami w Czę-
stochowie i władzami kolejowymi,
ostatecznie ustalił termin pielgrzym
ki na dzień 30 maja r. b.

Z Wilna Pielgrzymka wyruszy
nieodwołalnie popołudniu dn. 29 bm.
W. Pielgrzymce mogą wziąć udział
tak akademicy jak i Starsze Społe-
czeństwo.

| Zapisy przyjmuje Bratnia Pomoc
Pol. Młodz. Akadem. U.S,B. (ulica
Wielka 24), codziennie (i w niedzie-
lę) w godz. 13—15 i 19 — 21.

 

|

 
JAN BUŁHAK
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JASNA GÓRA

jakiej poseł Dę-|

natury obyczajowo - moralnej, pod-

niesionych przeciwko niemu przez

prasę w związku z jego usunięciem

ze stanowiska prezydenta m. Stani-
| sławowa.

Wreszcie przy końcu posiedzenia
marszałek oświadczył, iż odkłada

„do następnego posiedzenia kwestję

przyjęcia do laski marszałkowskiej

kilku interpelacyj. Wśród nich jest

interpelacja żydowska w sprawie

zajść w Brześciu n. Bugiem.

Zaraz po posiedzeniu Sejmu od-

było się posiedzenie komisji oświato

wej. Chodziło o wybór referentów.

dwóch projelktów ustaw: o Polskiej

Akademii Literatury i o zmianie u-
stawy 0 szkołach akademickich.

Nikt jakoś nie kwapił się do przy-

jęcia referatu tej drugiej ustawy.

Wypłynęły dwie kandydatury p. p.
Hottmana i Pochmarskiego, żaden

jednak wyboru nie przyjął. Wobec
tego upoważniono prezydium, aby
wyznaczyło referentów obydwu pro

jektów. Że i prezydium się nie kwa-

pi, dowodem to, iż posiedzenie jego

odbędzie się dopiero w środę 26 bm.

wodaRÓO už iš aiaia TI

Kronika telegraficzna
— Z dniem 24 maja rb. w komunikacji

pomiędzy Estonią i Litwą zniesiony zostaje
„obowiązek wizowania paszportów.
| — W dniu 15 maja br. stan bezrobocia
na obszarze (całej Polski wynosił 3751163

| osób.
į — W Kownie rozpoczął się wielki pro-

ces przeciw 14 kłajpedzianom, oskarżonym

o szpiegostwo, Są to przeważnie urzędnicy
,celni, państwowi * samorządowi narodowoś-

ci niemieckiej,

| —W Jerozolimie doszło do bójki po-
między 2 żydami a 2 Arabami, Żydzi zra-
nili śmiertelnie z rewolwerów swych prze-

' ccwników.

| — Władze litewskie zawiesiły mabo-
|żeństwa polskie w kościele św. Trójcy w
| Kownie.

| — Przybył wczoraj do Plymouth paro-
„wiec miemiecki „Europa“ wioząc zwłoki

„kpt. Lehmanna, dowódcy sterowca „Hinden

| burg*.

į — Wielki pożar w stolicy okręgu Pa-
"racale (Fikkpiny) zniszczył około 200 do-
mów i pociągnął za sobą blisko 100 ofiar

ludzkich. 10.000 osób jest bez dachu nad

*glową. Straty oceniają na 500.000 dolarów.
i — Wczoraj popołudniu dało się odczuć

lekkie trzęsienie ziemi na wybrzeżu ligu-

|ryskim we Włoszech.

j — W piątek przed południem opuścił
Londyn udając się przez Belgię do War-
|szawy, rumuński następca tronu książe
Michał.

j —W piątek o godz. 3-ej pop. opuścił
| Londyn, min. spraw zagr. Beck udając się

| do Warszawy przez Brukselę.

|

Pożar w mieście
kopalń złota

 

 

s. NOWY JORK 21.5. Według do-.
Iniesień z Manila, wielki pożar, jaki
wybuchł w mieście kopalń złota
Aracale, szaleje nadal z niezmienio-
mą siłą. Połowa miasta w obecnej
chwili jest zupełnie zniszczona.
Wiele ięcy rodzin pozostaje bez
dachu. Straty oceniane są ma prze-
szło pół miliona dolarów. Liczba
ofiar jeszcze mie została ustalona.
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Proces o wyprawe na Myślenice
Drugi dzień rozprawy

We czwartek w drugim dniu piro-
cesu skończyło się składanie zeznań!
oskarżonych, odpowiadających z
więzienia. Wszyscy oskarżeni cofają
swe zeznania, złożone w śledztwie.
Pierwszy z zeznających tego dnia,

Karol Knotek dał obszerne wyjaśnie
nia o swej roli w czasie wypadków!
myślenickich. |

Na pytanie obrony wyjaśnia na
przykładzie swej wsi, Skotnik, jaki-|
mi drogami rozszerzał się komu-;
nizm.Cała wieś składała się prawie
wyłącznie z narodowców. Pracy jed

"nak jak i gdzie indziej brakowało.
Aby uzyskać pracę zmuszano na

rodowców, by wstępowali do klaso-
wylch związków zawodowych. Związ
ki te, kierowane przez żydów, wy-
wierały ujemny wpływ na ludzi. Sil-
niejsi opierali się narzucaniu im wro
gich przekonań. Słabsi ulegali, za-
czynali przejmować się naukami so-
cjalizmu i kłomunizmu. Wchodzili w
towarzystwo żydowskie. Tracili od-
porność narodową.

Dlatego oskarżony istnienie dru-
żyn ochronnych uważał za koniecz-
ne.

Wi czasie słuchania oskarżonego
prokurator zadaje mu pytanie:

Czy oskarżony nie uważa, że
marsz Doboszyńskiego, który spowo
dował dwie ołiary z życia ludzkiego
i szkodliwy dla interesów Naro-
lu

Oskarżony odpowiada: Uważam.
że Doboszyński zrobił może źle, ale
napewno też i dobrze, blo wskazał
Narodowi niebezpieczeństwo, jakie
się rodzi w tych nastrojach mas i bez
prawiu policji, a ofiary dla idei są
nieraz konieczne.

Przy końcu zeznań oskarżonego,
adw. Śtypułkowski zapytuje: Czy
prócz rozpoznawania z fotografii in-
nych  oskasżonych  konfrontowano pana z nimi osobiście?

Oslkarżony odpowiada przecząco.
Pytanie obrońcy ma nacelu podkreś
lenie i ustalenie ciekawego  fakitu,
że oskarżonym Кахапо 516 wzajem-|
nie rozpoznawać w toku śledztwa
tylko... z totografii. i

Drugi z kłolei zeznający озКаг2о-,
ny Józef Trybuś na pytanie adw.

Stypułkowskieśo, odpowiada, że
pod Zubrzycą pierwsze strzały pa-
dły ze strony policji, Doboszyński i
jego towarzysze spali wtedy i zo-
stali zaskoczeni we śnie, stąd olia-
ry, o których mówił prokurator, wy
nikły bez winy Doboszyńskiegl.

Po zeznaniach Trybusia sąd za-
rządza 10-minutową przerwę.

Po przerwie adw. Stypułkowski
w imieniu ławy obrońców zwraca
się do trybunału z prośbą o ogłosze
nie decyzji co do powołania świad-
ków obnony, zgłoszonych przez 0-
brońców.

Przewodniczący oświadcza, że

decyzja 'w sprawie tych wniosków
jeszcze nie zapadła.

 

Drugi dzień procesu 0 przeszłoś
W drugim dniu sensacyjnego pro-

cesu o przeszłość sen. M. Maliniow-
skiego, przemawiali pełnomocnicy
stron.

Oskarżenie obracało się szczegól-
nie około listu, wysłanego przez
Malinowskiego do znanego bolsze-
wika J. Leszczyńskiego; w liście by-
ła mowa to 100 tys. rubli na pracę
„zaraniarską', Postać Leszczyńskie-

go usiłowano przedstawić w świetle
korzystnym, raczej jako  przyjacie-

la, niż wroga Polski.
Z obrońców oskarżonego pierw-

szy przemawiał mec. Konrad Borow

ski. W! przeszło godzinnej przemor

wie przeldistawił on historię stawia-

nych, M. Malinowskiemu, zarzutów.

Już w 1919, zapadł w tej sprawie
wyrok. Andrzej Niemojewski, pierw

szy zarzucił Malinowskiemu w 1919

r. na łamach „Myśli Niepodległej"
napisanie listu do Leszczyńskiego.
Sąd _Niemojewskiego uniewinnił.

Wyrok więc jest prawomocny. War

tość zaś jego jest wieczna tak роКо-

leń żyjących, jak i przyszłych.
Zeznania świadków pułk. A. Ko-

ca, p. Jaroszewiczowej, mec. Łypa-

cewicza i innych, którzy mają pełne

zaufanie do M. Malinowskiego są

niewystarczające dla wyświetlenia

HA STI III ISTAT TI

Konwersja pożyczek dolarowych
Numer 37-my Dziennika Ustaw,

oprócz szeregu rozporządzeń mniej-

szej wagi (m. in. rozporządzenie

min. skarbu o obrocie solą, zmienia-

jące dotychczasowe .przepisy z gru-

dnia 1933 i października 1934) za-

wiera rozporządzenie min. skarbu z

15 maja b. r., regulujące przygoto-

wywaną od trzech miesięcy sprawę

konwersji pożyczek  dolarowych, o

ile chodzi o ich posiadaczy  krajo-

wych.
W celi konwersji wypuszczone

będą z dniem 1 czerwca r. b. obli-

gacje t. zw. 1 i pół proc. Wewnętrz-

nej Pożyczki Państwowej 1937 r., o-

piewające ma okaziciela, w odcin-

kach po 100, 500 i 1000 zł, oraz w

šwiadectwach ułamkowrych po 51

25 zł. — w ogólnej wysokości na

razie nie ustalonej, gdyż zależeć bę-
dzie od tego, ile dotychczasowych pożyczek dolarowych zostanie zgło

Pomnik policjanta-Sza
na pograniczu poiskiem

Na pograniczu polsko-litewskiem

w rejonie Zawias w odległości 50

mtr. ol! granicy polskiej odsłonięto

2 mtr. wysokości pomnik policjanta-

szaulisa. :

Uroczystość odsłonięcia pomnika

odbyła: się z wielką pompą. Z Kiw-

na przybyły liczne delegacje związ-

ków i zrzeszeń litewskich, przedsta-

wiciele min. spraw wewnętrznych,

obrony krajowej, komendy policji,

straży granicznej szaulisów, harce-

rzy i licznej, rzeszy osadników.

Spędzono również pod presiją

ludność polską, zamieszkałą w pow.

olickim. Wygłaszano liczne przemó-

wienia skierowane przeciwko Pol-

sce.
Przedstawiciel min. spraw. we-

wnętrznych mówił bo bohaterstwie

litewskiego policjanta, któremu wy-

stawiono pomnik za to, że usiłował

zaprotestować przeciwiko bezprawiu

i przesunął z myślą o Wielkiej Li-

twie wiechę graniczną w głąb tery-

torium _ „okupowanego”, skutkiem

czego poniósł śmierć-męczennika,

Po przemówieniach zebrani u-

rządzili wrogą demonstrację prze-

ciwko _ Polsce, :

Historia pomnika jest następują-

szonych do Ikonwersji. Nowa po-

życzka spłacana będzie stopniowo

w czasie 20 lat, każdego 1 lutego i

1 sierpnia, aż do 1 lutego 1957 r.,

cdsetki (4 i pėl proc.) płatne będą z

dołu co 4 miesiące (1 lutego, czerw-

ca i października).
Konwersja trwać będzie rok, a

zatym zakończy się 31 maja 1938.

Obejmie ona, zgodnie z ustawą, 5

pożyczek (6 proc. z r. 1920, 8 proc.
Dillonowska z r. 1925, 7 proc. sta-

bilizacyjjna oraz
ska z r. 1928). Kurs przeliczenia u-

stalony został na 6 zł. za dolaradla

pożyczki z r. 1920, 7,20 dla stabili-

zacyjnej, 5,30 dla pozostałych, przy

czym do wartości nominalnej doli-

czać się będzie 5 proc. przy poż.

Dillonowskiej, 3 proc. przy stabili-

zacyjnej, a 2 proc. przy warszaw-

skiej i śląskiej.

przesuwano wiechy graniczne w

głąb terytorium polskiego.
Zarządzono zasadzkę, Pewnego

dnia patrol KOP zauważył zbliżają-

ceglo się policjanta litewskiego, któ-

ry usunął wiechę graniczną, a na-

stępnie najspokojniej przekroczył

granicę i ustawił znak graniczny ©

30 mtr. w głąb terytorium Polski,

Na wezwanie patrolu KOP strażnik

litewski nie tylko nie zatrzymał się,

lecz począł strzelać i wyzywać pro-

wokacyjnemi przezwiskami  żołnie-

rzy polskich. W wyniku obustronnej

strzelaniny strażnika litewskiego

zastrzelono.
Litwini z tego incydentu zrobili

głośną sprawę, a zabitego awantur-

nika kreowali na narodowego boha-

tera, któremu obecnie po 7 latach

wznieśli pomnik. (h)

MORSZYN-ZDROJ
JEDYNY W POLSCE ZDRÓJ WÓD GORZKICH.

TANI SEZON MAJ — CZERWIEC.

Informacje: Zarząd Zdrojowy Morszyn — Zdrój i wszystkie
placówki Orbisu. ca: W 1930 r. przez dłuższy czas
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|nich pracę

warszawska i ślą-|

Zeznania: dalszych oskarżonych
były mniej więcej jednakowe. Pra-
wie każdy z oskarżonych był pozba-
wiony pracy za przekroczenia naro-
dowe.

Kilku oskarżonych ze wsi Skot-
niki opowiada o zamiarach i pogróż
kach żydów i komunistów, że spalą
miejscowy kościół i plebanię, Pro-
boszczem wtej parałii jest ksiądz,
który przed paru laty wrócił z nie-
woli bolszewickiej na wyspach So-
łowieckich i w czasie kazań ostrze-
galt parafian iprzejd komunizmem.

Wi czasie przerwy obiadowej.
część ławy obrończej odwiedziła
inż. A. Doboszyńskiego w więzieniu. 
prawdy. Przysłowie rzymskie mówi:
„Jalk łatwo wierzymy tym, którym
chcemy wierzyć'. Świadkom nie za-
wsze przyświeca chęć służenia
prawdzie, często chęć służenia swo-

M.|jemu.
Życzliwe _ ustosunkowanie się

świadków oskarżenia, nie zastąpi
braku autentycznego listu, który,
jak podnioszą pełnomocnicy p. Ma-
linowskiego, możnaby sprowadzić w
drodze dyplomatycznej z
Sprowadzić go winien oskarżyciel,
mówi mec. Borowski, aby mógł zrzu
cić z siebie ciążące zarzuty. Dlacze-
go dotychczas tego nie zrobił...?

Następnie obrońca scharaktery-
zował b. organ oskarżyciela „Zara-
nie“, stwierdzając na podstawie ar-

tykułów i wierszy, że było to pismo
antyklerykalne. Drugi obrońca
mec. St. Zieliński scharakteryzował
postać oskarżyciela, który sam za-
winił, bior w swoim czasie nie oczy-
ścił się z 'zarzutów. A kto chce być
szanowany, musi umieć siebie sza-

nować.
Oskarżony jest człowiekiem mło-

dym i z odwagą, cechującą dzisiej-
sze młode pokolenie, wziął na sie-
bie całą odpowiedzialność i odsłonił

polityczne oblicze p. M. Malinow-
skiegio. Miał zaś do tego pełne pra-

wo, bo p. Malinowski, człowiek ob-
cy dla Pomorzan, rozpoczął wśród

rozbijacką. ,Oskarżony
umieścił więc artykuł o oskarżycie-
lu, oświetlając jego osobę tak, jak
uważał za słuszne i zgodne z praw-
dą. Obaj 'obrońcy prosili sąd o uwol-
nienie od winy oskarżonego.

KISSDSTЛЬаНЕЫ

Kto wygrał na loterii?
Pierwsze ciągnienie,

5.000 zł. — 130940.
15,000 zł. — 22349,
5,000 zł. — 28653 55707 62919

106595 168823,
2000 zł. — 3094 14264 18423

12083 54621 79251 79428 80471

188759 96762 106612 131814 174919

184040.
1.000 zł. — 745 4485 29701 37408

64559 65215 90693 95857 111354

112965 119015 124733 131589 146916
147556 150990 171315 170334 175027
177182 186727 188065 189649.

Drugie ciągnienie.
20.000 zł. — 105507.
50.000 zł. — 78920.
15,000 zł — 15544.
10.000 zł. — 31400 79863 81017.
5,000 zł — 98686 125886.

2.000 zł. — 19644 25674 27392

 
140214 46484 76050 88725 102469

109545 119016 138843 140225 143067

149354 168198 183849 192023.
1.000 zł. — 4744 6411 7030 17394

20050 26227 37662 43770 45795

46959 48767 64015 73533 89510

98111 103943 104169 104583 107637

130830 141111 155816 159250 159555

181662 185683 189858 193269.

Arabowie nie chcą
podziału Palestyny |
JEROZOLOMA 21.5. Prasa arab

ska donosi, że na skutek interwen-

cji wielkiego Mułfiego Jerozolimy,
król Arabii — Saudiji ibn Saud oraz

król Iraku Gazi wysłali do minister-

stwa kolonij w Londynie notę, doma

gającą się nienaruszania terytorium

Palestyny » 
 

«

t p. Miłguja-Mulinowskiedo

Rosji. |

ścia. Radni żydowscy stanowią

|jedną trzecią rady miejskiej w

Brześciu.

W. wyniku przeprowadzonego

Warszawa w ostatnich dniach
zdana została na pastwę plotek poli-
tycznych, wiążących się z nową se-
sją Sejmu i Senatu, oraz wizytami
marsz. Śmigłego - Rydza w korpora-
cjach akademickich.

Ogólnie mówi się, że ma być
zainaugurowany „nowy kurs' w po-
lityce wewnętrznej.

Na czem ten „kurs“ polega wy-
jaśnia następująco „Wieczór War-

szawski”':
— Wszystko przemawia za tym, że

czynniki decydujące w państwie powzięły

decyzję przeprowadzenia kuracji odmia-

dzającej. Znajdujemy się wobec niezwykle

doniosłych zadań i niezbędne jest zespole-

nie w jak najszybszym czasie wszystkich, 
Red. St. Dolacki w ostatnim

słowie, podkreślił destrukcyjną pra-
cę p. Malinowskiego na Pomorzu,
które jest zorganizowane i duchowo

'jednolite. Na początku państwowo-
(ści naszej, ten sam obóz, do które-
go należy p. Malinowski, zarzucał
nam Pomorzanom, — mówi oskar-

| żony — brak ducha i serca polskie-
|śo, dziś zaś przychodzi i usiłuje nas
| rozbijać.

Uwažatem, za swój obowiązek
(przestrzec przed p. Malinowskim
| społeczeństwo zachodnie i dlatego
umieściłem ten artykuł.

Prošbą o uniewinnienie, zakot- |

czył swoje krótkie przemówienie,
oskarżony. Na tym rozprawę w śro-
dę zakończono. Wyrok zostanie o-
głoszony w sobotę o godz. 13. |TT

12 lat więzjenia Za Za
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poleca
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dziurkowane
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ŁÓDŹ 21.5, W. Sądzie Okręgo-
wym w Łodzi rozpoczął się dzisiaj |
proces 25-letniego Jana Antczaka, |
członka Stronnictwa Narodowego,
oskarż|anego o podwójną zbrodnię
zabójstwa i dwukrotne usiłowanie
zabójstwa.

Alkt oskarżenia zarzuca Antcza-
kowi, że w dn. 6 września podczas
obchodu przez organizacje  socjalli-
styczne rocznicy t. zw. „krwawej

  

Do Brześcia przybyła międzymi-,

nisterialna komisja, złożona z dyrek!

tora departamentu Jareckiego, in-

spelktora FPłotnickiego i inspektora

Bogatkowskiego, która bada  cało-

kształt zajść, jakie rozegrały się w
w Brześciu.

Zorganizowany został już komi-
tet pomocy kupcom żydowskim, po-
szkodowanym podczas zajść.

skład tego komitetu weszli: adw.

Głowiński, dr. Sarokier, Jagłom,

Zysman i Chaim Kiowartowski. Od-

było się już pierwsze posiedzenie

tego ikomitetu w żydowskim klubie

obywatelskim. Obecni byli delegaci

koła żydowskiego, senator Mojżesz

Schorr, poseł Gotlieb, Apenszlak i

inni Na posiedzeniu tym sen.

Schorr podkreślił, że za żydostwem

w Brześciu stoi całe żydostwo pol-

skie, które z pewnością pospieszy z

rychłą pomocą. Poseł Gotlieb rzucił

hasło _ callkowitego przywrócenia

zniszczonego mienia żydowskiego w

Brześciu, kończąc swoje przemó-

wienie twierdzeniem, że „pomoc,

którą otrzyma Brześć, będzie god-

ną i dumną odpowiedzią na hanieb-

ne wyczyny chuliganów".

Następnie przemawiali wicepre-

zydent m. Brześcia Mastbaum i

przedstawiciel magistratu m. Brze-

 

dpchodzenia śledczo - sajdowego z

liczby aresztowanych za udział w

rezruchach brzeskich zwolniono о-
negdaj 88 osób. Dotychczas pozosta-

je w areszcie 116 chrześcijan i 7 ży- 

sandałków rzymek

obuwia brezentowego

i damskich nowości sezonowych

ieika

Plotki polityczne
„(Kuracja cdmładzająca”

stojących do dyspozycji sił społecznych.

Dokonać tego można tylko za pomocą po-
tężnego zastrzyku tych energii, które dziś

bezużytecznie marnują się, odsunięte od

życia politycznego. W najbliższym tygodniu

będziemy świadkami próby podjęcia przez

czynniki miarodajne posunięć, idących w

tym kierunku,

W. kołach politycznych krążą u-
piorczywe pogłoski, że dzień 24 b.
m. będzie inauguracją kursu odmła-
dzającego. W. dniu tym bowiem na
zjeździe legionistów ma przemówić
marsz. Rydz-Śmigły.

Echa marszu
- do Palestyny

Giłłośny organizator marszu do
Palestyny mec. Kippel stanął w są-
dzie grdizkim w Warszawie oskar-
żony © zniewagę policji podczas peł-
nienia obowiązków.

Jak wiadomo, adw. Rippel w ze-
szłym roku zorganizował marsz mło-
dzieży żydowskiej do Palestyny.
Chciał on przejść pieszo przez Plol-
skę, a w Rumunii siąść na okręt i po
płynąć do Palestyny. W! razie gdyby
go do „ziemi obiecanej“ nie wpu-
szczono zdecydowany był obozować
pod granicą.

Impreza nie udała się. Uczestni-

 

|| cy marszu zostali już koło Piaseczna
rozproszeni i wielu z nich
mano.

Podczas, gdy policja rozpraszała
pochód, mec. Rippel zdenerwowany
niepowodzeniem. przedsięwzięcia,
znieważył słownie policjanta.

Wyznaczoną na dzień 19 b. m.
rozprawę odroczono z powodu nie
stawiennictwa świadków.

5"

Męskie pół buty ple-.
cione i wycinąne

szyte '

bójstwodwóch żydów

zatrzy-

bór modnych

NOWICKI
30

w Lodzi
środy” przy zbiegu ulic Narutowicza
i Kilińskiego, zabił Jakuba Glicen-
steina a w Gniu 27 stycznia r. b., po
wyjściu z odczytu ks. Trzeciaka z
lokalu koła Stronnictwa Narodowe-
go poranił nożem Szmuła Grynszta-
ma, Kopla Czaryskiego i Szymona
Chelemnera, który wkrótce zmarł.

ŁÓDŹ 21.5. W procesie Antcza-
ka sąd ogłosił wyrok, skazujący Ant
czaka na karę 12 lat więzienia.

Żydzi brzescy organizują sobie pomoc
zwróciła się do Komisji ministerial-
nej, przebywającej w Brześciu, z me
moriałem, w którym prosi o ochro-
nę mienia obywateli żydowskich w
Wysokiem Litewskim i Domacze-
wie, gdzie rzekomo zanosi się na an-
tyżydłowskie zajścia.

Komisja zaśwarantowała bezpie-
czeństwo żydom.

Żydzi brzescy zwrócili się do
władz skarbowych z prośbą o za-
wieszenie 'egzekucyj podatkowych i
wstrzymanie wymiaru podatków dla
ofiar wypadków w Brześciu. Władze
skarbowe prośbę żydów potraktowa
ły przychylnie,

Do Brześcia przybyli dyrektorzy

żydowskiej lorganizacji „Jointu“ dr.

B. Kahn i D. Szweitzer, którzy za-

komunikowali Gminie żydowskiej,
że organizacja „Jointu” w N. Jorgu

wyasygnowala 50 tys. dolarów ala
poszkodowanych żydów. (h).

PRÓBY PORÓWNAWCZE.
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą,

sprzedający rozw'ja cały swój kunszt ora-

torski, by kupującego o dobroci swego to-

waru przekonać, Jakich przy tym używa

argumentów załeży od zdolności jego spo-

sobu przekonywania, jeden będzie się po-

że

sługiwał niższą ceną, inny znowu powoła

się na  kilkudziesięcioletnie doświadcze-

mie etc.

Praktyczna i oszczędna Pani jednak

porówna produkty różnych fabryk i tem,

który okaże się lepszym, będzie zawsze

nabywała.

Przy najkrytyczniejszej nawet ocenie

Kostki  bulioiowe KNORR używane po-

wsżechnie w gospodarstwie domowym wy-

trzymują tego rodzaju porównania Z ja-

kikolwiek innym. podobnym produktem, „dów. :

+ Gmina lžydowska w Brześciu MECWYTTEZZOZTOCETSSOESZCACAWA

 

 



SAMORZĄD
WARSZAWY

Sejm na zwołanej obecnie sesji

nadzwyczajnej ma rozpatrzyć rządo-

wy projekt ustawy przedłużającej do

1 października 1938 r. trwanie tym-

czasowego komisarskiego zarządu m.

Warszawy.

Ustawa jest krótka, jej historia zaś

nie tyłko długa, ale i bardzo wymow-

na.

Zaczęła się ona jeszcze w roku

1934-tym, kiedy to przed ogłoszeniem

uchwalonej wówczas nowej ustawy

samorządowej, minister spraw wew-

nętrznych rozwiązał warszawską ra-

dę miejską i magistrat stolicy. Komi-

sarzem został wtedy p. Kościałkow-

ski, który rozpoczął natychmiast ener

giczną działalność w stylu sanacyj-

nym, pod hasłem: „maj w samorzą”

dzie”.

We wrześniu 1934 roku, już po

przejściu p. Kościałkowskiego na sta-

nowisko ministra spraw wewnętrz-

nych, ukazał się dekret Prezydenta

Rzeczypospolitej, ustanawiający w

Warszawie t. zw. tymczasowe organa

ustrojowe na okres do kwietnia 1936

roku.

Z początkiem tego roku rząd wniósł

do sejmu projekt nowego ustroju sa-

morządowego m. Warszawy. Sejm

projektu tego nie uchwalił, przedłu-

żył, natomiast, zarząd komisarski do

października 1937 roku.

Obecnie, jak już nadmieniliśmy,

wpłynął do laski marszałkowskiej

projekt ustawy przedłużającej trwa-

nie tymczasowego zarządu stolicy

jeszcze o rok jeden.

I tak w kółko! Bardzo słusznie pi-

sze „Kurier Poznański”, żesamorząd

warszawski „znajduje się nie jako w

kwarantannie, ciągle przedłużanej,

jak w „Ojcu zadżumionych”. Po u-

chwaleniu nowego projektu będzie ta

kwarantanna trwać 4 i pół roku”.

Tak to w praktyce wygląda hasło

zwalczania biurokratyzacji życia pu-

blicznego i uczynienia z samorzą lu

terytorialnego podstawy ustrojuPol-

ski. a
Zamieściliśmy niedawno na na-

szych szpaltach skrót przemówienia

adw. Kowalskiego z Łodzi, wygłoszo-

nego na Zjeździe Miast ipoświęcone-

go wynikom komisarskiej gospodarki

w Warszawie. Zarówno w tym prze-

mówieniu, jak i w późniejszych obszer

nych wyjaśnieniach drukowanych w

naszym „Dzienniku”, mec. Kowalski

rzucił sporo światła na tę gospodar-

kę, uwypuklając jej ogromne braki i

uderzającą stronniczość.

W. świetle tych wyjaśnień, działal-

ność komisarskiego prezydenta nabie-

ra dużej wymowy, na którą, naszym

zdaniem, nie powinny były zostać o-

bojętne jego władze nadzorcze. Stało

się jednak inaczej. P. Starzyński na-

dal zasiada na prezydenckim stolcu,

a jego bezpośredni przełożony wnosi

do sejmu projekt ustawy przedłuża-

jącej tę piękną gospodarkę jeszcze ©

rok jeden.

Dlaczego się tak dzieje? Czy dla

tego, że p. Starzyński został mianowa

ny „wodzem” miejskiego „sektora“

O. Z. N. i że tu nowa jego funkcja

polityczna wymaga realnej podbudo -

wy w postaci fotela na ratuszu war-

szawskim?

Być może! Lepiej by jednak było,

gdyby wynoszenie nowych „wodzów”

obywało się bez tak kosztownych ru-

sztowań i gdyby ich przodujące sta-

nowisko w „sektorach“ wynikało z

innych okoliczności, niż zajmowana

posada.

Ponadto sprawa samorządu teryto-

rialnego w stolicy państwa jest za-

gadnieniem o tyle poważnym, żenie

należy jej uzależniać od takich czy

innych względów osobowych. Samo-

rząd ten musi być odbudowany. Spo-

łeczeństwo musi dojść do głosu w

sprawie gospodarki miejskiej i wypro

wadzić ją nareszcie na właściwą dro

#k “
Ciągłe odkładanie tej chwiliodbija

się fatalnie na całości spraw miej-

skich, wytwarzając nienormalną sy- 

Król włoski w Budapeszcie
Prasa europejska jest tak pelra

różnych pogłosek, sensacyjnych wia-
domości i niezwykłych zapowiedzi,
że trudno z niej się dowiedzieć cze-
goś ścisłego, wiarogodnego i pewne-
go. Dodać przytem należy, że wśród
tej powodzi fałszów jest bardzo du-
że informacyj fałszywych, puszcza-
nych w obieg z całą świadomościa i
premedytacją i służących bardzo o-
kreślonym celom i interesom. Do-
prawdy czasem ma się ochotę nie
czytać wcale dzienników, tak bardzo
się bowiem obniżył ich poziom i po-
czucie odpowiedzialności.

W tych warunkach jest rzeczą po-
żyteczniejszą zwracać uwagę na fak-
ty. Do rzędu faktów takich nie ule-
gających wątpliwości, należy wizyta
króla i cesarza Wiktora Emanue-
la III w Budapeszcie. Dzienniki są
przynajmniej zgodne w stwierdzaniu,
że rządi ludność stolicy Węgier zgo-
towały gościom włoskim wspaniałe
i entuzjastyczne przyjęcie. Kores-
pondent „Kuriera Warszawskiego”
tak streszcza swoje wrażenia:

*

„Zarówno dygnitarze towarzyszący

włoskiej parze królewskiej, jak i człon
kowie tutejszego ciała dyplomatycz-
nego są pod wrażeniem potężnych ma-

nifestacyj urządzanych przez ludność
budapeszteńską w pierwszym dniu po-
bytu w stolicy węgierskiej dostojnych

gości włoskich. Publicyści bardzo kry-

tyczni i Węgrom  niechętni, przypa-
trując się dzisiejszym pochodom i

przysłuchując wybuchom entuzjazmu

mieszkańców stolicy muszą przyznać,

że ma się do czynienia z uczuciami,

które płyną z najgłębszych pokładów 

duszy zbiorowej z objawami, których

najzręczniejpszy reżyser i najbardziej

pomysłowa propaganda, nigdy nie

zdołałaby wyczarować. Newet rząd wę

gierski, któremu zależy na tym, by

włoska para królewska nie tylko była

świadkiem zewnętrznych hołdów, ale

także odczuwała powiew duchowej

łączności węgierskiej z rzymską latini-

tas, był zaskoczony żarem, z jakim

stolica składa wyznanie wiary w po-

trzebę włosko - węgierskiej przyjaźni.

Ułatwia to oczywiście w wysokim sto-

pniu rokowania polityczne, które mi-

mo urzędowych zaprzeczeń rozpoczę-

ły się już między hr. Ciano z jednej

strony, a premierem Darany'im i mi-

nistrem Kanyą z drugiej strony”.

Nie można się dziwić zachowaniu

się Węgrów. Znaleźli się oni po woj-

nie w bardzo ciężkim położeniu. U-

tracili duże przestrzenie, pozostali z

bardzo niedogodnymi granicami. Byli

odosobnieni i osamotnieni. W tej

sytuacji wyciągnęły do nich rękę

przyjazną Włochy. Jest tedy rzeczą

zrozumiałą i naturalną, że polityka

węgierska zaczęła budować na poro-

zumieniu z Włochami, a społeczeń-
stwo węgierskie odczuło wdzięcz-
ność dla Włoch, że rozbudzone zo-
stały uczucia sympatii i wdzięczno-
ści.

Węgrzy z całą logiką i konsekwen-

cją pracowali nad wzmocnieniem i u-

trwaleniem dobrych stosunków z
Włochami; zrobili ze swej polityki,

włoskiej jeden z naczelnych dogma-

tów swej działalności politycznej.
Wizyta regenta Horthy'ego w Rzy-
mie i przyjazd monarchy włoskiego
do Budapesztu są uświęceniem po-  

rozumienia politycznego włosko-wę-
gierskiego.

Jest też rzeczą zrozumiałą, że po-

lityka włoska zainteresowała się

Węgrami. Włochy posiadają poważ-

ne interesy w Europie południowo-
wschodniej, nie tyłko interesy gospo-
darcze, lecz i polityczne. Na Adria-
tyku i w Albanii spotykają się z Ju-
gosławią, z którą do niedawna mieli
nie najlepsze stosunki. Są w wysokim
stopniu zainteresowane tym, co się
dzieje i dziać będzie w Austrii,
współzawodniczą z Francją co do
wpływów na terenie Europy wscho-
dniej, To wszystko popchnąło Wło-
chy do nawiązania dobrych stosun-
ków z Węgrami, to wszystko naka-
zuje im te dobre stosunki utrzymy-
wać i podtrzymywać. Robią to Wło-
chy bardzo ostrożnie, licząc się ze
wszystkimi okolicznościami, lecz
konsekwentnie i wytrwale

I tu nie można się im dziwić, bo
zagadnienie węgierskie jest nie-
zmiernie skomplikowane. Stan tery-
torialny Węgier współczesnych jest
dla nich zabójczy; a drobne nawet
zmiany tego stanu grożą konfliktami
i zaburzeniami bardzo poważnymi,
są w warunkach obecnych wprost
nie do pomyślenia. Stąd tragizm na-
rodu węgierskiego, tragizm tak wiel-
ki, jak żadnego innego narodu w Eu-
ropie.
Wszystko to, co powyżej powie-

dziano, tłumaczy reakcję opinii wę-
gierskiej i uczucia narodu węgier-
bo wobec okazanej Wegrom žy-

czliwości i politycznej ze

až :К

"Parę uwag do projektu nowelizacji ustawy
o szkołach akademickich

Duże zainteresowanie, a zarazem

zaniepokojenie opinii publicznej

wzbudza wiadomość o przyjęciu

przez Radę Ministrów dn. 15 b. m.

rojektu noweli do ustawy o szko-

ach akademickich.
Słynna ustawa o szkołach akade-

mickich z dnia 15.3.1933, wprowa-

dzona przez ministra Janusza Ję-
drzejewicza wbrew zdaniu większo-

ści profesorów nie wytrzymała pró-

by życia. Z konieczności dokonania

zmian od początku zdawał sobie

sprawę ogół społeczeństwa, a ostat-

nie wypadki uniwersyteckie tym

więcej przekonały o potrzebie po-

czynienia najniezbędniejszych ko-

rektur. Zasadniczym celem owej u-

stawy było: 1) zniesienie autonomii

uniwersyteckiej i 2) Inodporządko-

wanie spraw młodzieży kontroli mi-

nistra i administracji uniwersytec-
kiej. Co się tyczy zniesienia auto-

nomii — to ustawa postanawia:

a) zatwierdzenie wyboru rektora

przez ministra W. R. i O. P.;

b) ograniczenie władzy Senatu i

przelanie części jego kompetencyj

na rektora, odpowiedzialnego przed

ministrem;
c) „zwijanie” katedr przez mini-

stra oświaty i przenoszenie profeso-

| rów w stan spoczynku.

To ostatnie uprawnienie posłuży-

ło ministrowi Jędrzejewiczowi do u-

sunięcia kilku najwybitniejszych u-

czonych l tylko ze względów poli-

tycznych (prof. Bykowski, Sajdak,

Żółtowski, Glixelli, Kot, Haydel, So-

bieskį — który bodajże przypłacił

życiem usunięcie, i in.) W stosunku

do stowarzyszeń akademickich usta-

wa wprowadza pięcioprzymiotniko-

we prawo głosowania oraz kontrolę

i ingerencję organów administracji

uniwersyteckiej i ministra, co w skut

kach swych doprowadziło do na-

miętnych walk politycznych i dezor-

ganizacji życia zac mło-

dzieży akademickiej. Rozwiązano

Komitet Pomocy Młodzieży Akade-

mickiej, wyłoniony przez ogół społe-

czeństwa, który pełnił funkcje hono-

rowo i cieszył się dużym zaułaniem

młodzieży i spo.zczeństwa. Zastą-

piono go mianowanymi przeważnie

z pośród sfer administracji ogólnej o-

sobistościami zrzeszonymi w t. zw.

Tow. Przyjaciół Młodzieży Akad.,

które chybiło zupełnie celu do jakie-

g0 us zostalo. Zamiast dotych

czasowego zaufania miedzy  mto-

dzieżą a uniwersytetami, wprowa-

dza ustawa system administracyjno-

biurokratyczny. Rozdział stypen-

diów uzależniony jest od niekompe-

tuację, w której największe miasta

Polski, rządzone są sposobem biuro-

kratycznym.

Przecież już tyle lat upłynęło od

wyjścia z kraju okupantów i od chwi-

li odbudowania państwa. е

 

 

 

tentnych organów administracji cen-
tralnej Min. W. R. i O. P. Kontrolę
nad stowarzyszeniami spełnia nomi-

nalnie rektor, faktycznie urzędnicy

uniwersyteccy, nie posiadający ani

tej powagi ani umiejętności postę-

powania z młodzieżą, a wskutek te-

go zamiast łagodzić rozdrażniają bar-

dziej jeszcze powstałe nieporozu-
mienia.
Te wszystkie zarządzenia dopro-

wadziły do smutnych konfliktów,

które próbowano w pewnych uni-
wersytetach zażegnać za pomocą
olicji. Interwencje policji, jak wy-

kości ostatnie wypadki, nie zaże-

gnały scysyj — przeciwnie zaośniły

je. Z usterek ustawy marcowej

wszyscy zdają sobie sprawę — za-

równo w uniwersytetach, jak i w

sierzch rządowych. To też rząd sam

wystąpił z projektem nowelizacji u-

stawy. Warto w tym wypadku za-

stanowić się, jakie działały motywy
i w jakim kierunku pójdą zamierzo-
ne żmiany. Z ogólnikowych wzmia-

nek w prasie wiadomo, że w poło-
wie kwietnia b. r. odbywały się na-

rady rektorów. Narazie nie możemy

dowiedzieć się konkretnie, czy i o

ile rząd uwzględni dezyderaty zja-

zdu rektorów oraz opinie Senatów

szkół akademickich. Z lakonicznego

komunikatu prasowego wiadomo

tylko tyle, że projekt rządowy ma

wzmocnić władzę rektorów nad mło
dzieżą.

Jeżeli mają nastąpić zmiany, to
wypada tu zaznaczyć, w jakim du-
chu byłyby pożądane. Nie potrzebu-

jemy uzasadniać, bo aż zbyt wi-
docznie okazało się fatalne w skut-

kach zatwierdzanie rektora przez

ministra. Bywały wypadki (np. we

Lwowie), gdzie minister nie zatwier-

dziwszy rektora, wysyłał komisarza.

Rządy komisarskie najmniej są po-
żądane na uniwersytetach, gdzie rek
tor musi posiadać autorytet i zauła-
nie zarówno profesorów, jak i mło-
dzieży. Jedynym wyjściem z tych
trudności jest zaprowadzenie swo-
bodnego wyboru rektora. Gdybsi
rząd chciał pójść w przeciwnym kic-
runku i na drodze ustawodawczej u-
trwalić stanowisko komisarzy, prze-
stałyby właściwie istnieć resztki au-
tonomii, ocalałej z pogromu Jędrze-
jewiczowskiego. Zapewnienie auto-
nomii wymaga także restytucji praw
Senatu, w którym ogniskują się wszy
stkie sprawy uniwersyteckie, jeśli u-
niwersytet nie ma być luźnym kon-
glomeratem wydziałów, ale zwartą or

ganizacją, dbającą o całość spraw
naukowych, administracyjnych i mło-
dzieży. Zmiany ustawy jędrzejewi-
czowskiej powinny pójść również w

tym duchu, aby sprawy związane z
młodzieżą akademicką i jej stowa-
rzyszeniami pozostawić, tak jak było
dawniej, wyłącznej kompetencji Se-
natu i rektora, a usunąć pośred-
nictwo czynników postronnych, czy
to administracji ogólnej, czy uniwer-
syteckiej, е >  

Przewidziana ustawą pomoc orgar
nów policyjnych, okazała się <zupeł-,
nie zawodną, a metody jakie wpro-'
wadziła na teren uniwersytecki nie
tylko nie uspokoiły młodzieży, ale
przyniosły straty zakładom nauko-
wym. Należy pamiętać o tym, że rek-
tor czuwa nad porządkiem na tere-
nie szkoły, do niego jedynie powinno
należeć wydawanie zarządzeń, które
mają na celu zachowanie ładu i po-
rządku w murach uniwersyteckich.
Wypadki warszawskie w grudniu
1986 r. najjaskrawiej wykazały bez-
celowość i szkodliwość interwencji
policji. Są jednak głosy, domagające
się jeszcze zaostrzenia tego rozpo-
rządzenia o ingerencji policji.
Podobno nie brak pomysłów, aby

rektorowi, nie tylko dać możność, ale
wprost włożyć na niego obowiązek
zwracania się do organów bezpieczeń-
stwa, gdy nie będzie mógł ponosić od-
powiedzialności za spokój na uczelni.
Zważywszy, że kwestia odpowiedzial-
nościi sprawa potrzeby wzywania po
licji jest rzeczą indywidualną i zależy
wprost od odwagi cywiinej, wkrocze-
nie policji do uniwersytetu może się
często zdarzyć bez uzasadnionej po -
trzeby lub może być nawet nadużywa

| ne, Przywrócenie spokoju i porządku
na uczelni, umożliwiającego uniwersy
tetowi spełnianie jego zasadniczego
celu, pracy naukowej, nie da się osiąg
nąć za pomocą ułatwienia przystępu
policji do murów uniwersyteckich.
Należy przede wszystkim restytuo-

wać pełną autonomię uniwersytecką i
przywrócić czynnik zaułania pomię-
dzy młodzieżą a autonomicznymi wła
dzami uniwersyteckimi, które jedynie
kompetentne są załagodzić wszyst -
kie konflikty powstałe wśród młodzie
ży. Jeżeli w tym duchu pójdzie nowe-
lizacja ustawy zapanuje ład i spokój.
W przeciwnym razie wzmoże się wrze
nie, uniemożliwiające normalny prze-
bieg pracy na wyższych uczelniach.
Ograniczamy się tu tylko do ogól -

"nych uwag, nie znając dokładnego
brzmienia projektu przyjętego przez
Radę Ministrów. Do sprawy tej powró
cimy jeszcze, gdy projekt ten będzie
znany ogółowi.

R. A.

Dla polskich osadników
We wschodniej Małopolsce jest do

sprzedaży dużo urodzajnej ziemi po-
dolskiej, należącej do wielkiej wła-
sności, w ręce osadników polskich.

Ziemianie, mający chęć sprzedaży,
mogą ogłaszać szczegóły dotyczące
parcelacji w gazetach czytanych
przez rolników, albo podawać je do
wiadomości Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Kresami (Lwów, ul. Go- |

 
siewskiego 4-a), które podejmuje się
bezinteresownie informować zarów-
no mających chęć kupna, jak sprze-
dawców, o warunkach kupna zie-
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PRZEGLĄD PRASY
HISTORYCY Z „ROBOTNIKA
P. Niedziałkowski staje się w „Ro-

botniku“ groźnym. Zapowiada w po-
lemice z p. Koskowskim, że będzie

walczył o prawdy historyczne i że
nie zaakceptuje „pokoju Bożego” dla

epoki do r. 1918... Między.. innymi
grozi także „Warsz. Dziennikowi
Narodowemu”, którego obóz ma po-
dobno pełno zbrodni na swym su-
mieniu, a mimo to ośmiela się dawać
jakieś lekcje i jakieś „patenty na pa-
triotyzm”.

Ależ, panie Niedziałkowski! ani

na chwilę nie chcielibyśmy zahamo-
wać pańskiej erudycji historycznej.
Niech pan nas absolutnie wyjmie z
pod prawa amnestii, bo i my jej so-
cjalizmowi polskiemu ani za lata do
r. 1918, ani za lata po r. 1918, a w

szczególności za r. 1923 i 1926, nie

myślimy udzielić, Właśnie zapowia-
da się w Starogardzie wielki proces
historyczny, który -dużo prawdy dzie-

jowej odsłoni. I właśnie przed tygo-

dniem p. Giertych na tych łamach u-
zasadniał potrzebę znajomości histo-

rii najnowszej dla poznania zagadek
i kulis historii współczesnej.

Trzeba znać historię do r. 1918, a-
le nie trzeba spuszczać z oka także
maja 1937. Niech więc p. Czapiński
w „Robotniku” przestanie stale za-
liczać „Kurier Bydgoski” do prasy
narodowej i obarczać nas grzechami
tego sanacyjnego pisma. Mamy prze-
cież dość własnych grzechów. A po-
nadto źle to świadczy o historykach
z „Robotnika” i uprzedza z góry do
ich zdolności poznania i ania
prawdy. :

BRUNO JASIEŃSKI |
I JEGO KARIERA ©

Smutne są losy naszych polskich
bolszewików, którzy w  Sowietach
szukali schronienia przed polskim
„kapitalizmem”. Dąbal i Wojewódz-
ki, b. posłowie do Sejmu zostali —
za szpiegostwo—rozstrzelani. Wan-
durski, literat, siedzi w więzieniu.
Obecnie zaś Bruno Jasieński, głośny
poeta futurystyczny, autor „Słowa o
Jakubie Szeli*, został wydalony z
partii komunistycznej i aresztowany.
P. Jasieński próbował przed kilku
miesiącami ratować się przez atako-
wanie w prasie sowieckiej trocki-
stów i swego przyjaciela Karola
Radka, którego nazywał prołesorem
dwulicowości. Ale to nie pomogło.
„Kurier Wileński” podaje za „Praw-
dą' szczegóły toczącej się przeciw
niemu obecnie kampanii. Oto na ze-
braniu Związku Pisarzy Sowieckich
ustalono, że

„sprawa przyjęcia Jasieńskiego w
poczet członków partii komunistycz-
nej Związku Sowieckiego była roz-
strzygnięta pozytywnie w r. 1930
przez sześciu członków kolektywu par
Pinėjo, gazety „Trybuna Radziecka”.

pośród tych sześciu, którzy głoso-
wali za przyjęciem Jasieńskiego do
partii, pięciu było niebawem  zdema-
skowanych, jako szpiedzy i trockiści,
„Ta okoliczność — pisze „Prawda—
rzuca dość jaskrawe światło na to, w
jaki sposób i komu zawdzięczając Ja-
sieński został członkiem partii.
Zarzuca się dalej Jasieńskiemu, że

w r. 1920 był ochotnikiem w armii
polskiej i że w Paryżu należał do
syndykatu polskich pisarzy (zapew-
ne dziennikarzy), który ma charak-

ter faszystowski (!!). Cóż dalej?
„Na zebraniu pisarzy sowieckich

zostało ujawnione, że Jasieńskiego
„Palę Paryż” w swoim czasie było wy-
dane w języku polskim z przedmową
polskiego pisarza laszysty Kaden-Ban
drowskiego. Jasieński zaś będąc już
w owym czasie członkiem francuskiej
partii komunistycznej, otrzymał za fa-
szystowskie wydanie swej książki ho-
norarium“.

Niejaki Lachuti na wspomnianym ze
braniu opowiedział również o tym, co
porabiał Jasieński w  Iadżikistanie,
dokąd był wysłany ze specjalną mi-
sją przed wszechzwiązkowym zjazdem
pisarzy sowieckich. Zamiast wykonać
zlecenia Zarządu Związku Pisarzy,
Jasieński z kolegami zamieszkał w
Sialinbadzie w domu Rady Komisarzy
Ludowych, obstalował sobie dwóch ku-
charzy i urządzał niebywałe wprost
orgie. Co więcej, niejaki  Wasiliew
sapią Gp pijatyk opowiadal „pi-
antne i kontrrewolucyjne anegdotki“,
a „komunista“ Jasieński, jak pisze

a: — zachęcająco chichotał
1 .. >

Za ien chichot zapłaci Jasieński
iługoletnim więzieniem, jeśli nie
Jmiercią. Raj sowiecki, to nie to sa-
mo, co kawiarnie w zgniłym, kapita-

listycznym Paryżu, gdzie można chi-

chotać z wszystkiego i wszystkich. ,
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Śłowa a rzeczywistość
Od czasu do czasu ktoś z wy-

bitnych przedstawicieli obozu rzą-
dowego występuje z krytyką eta-
tyzmu, a z apoteozą przedsiębior-
czości prywatnej. Z okazji różnych
uroczystości wzywa się spoleczen-
stwo do tego, by rozwinęło własną
inicjatywę, liczyło ma własne siły,
by wierzyło w pomyślną przyszłość
wolnego gospolaarstwa. Niektórzy
słuchacze tych wystąpień wiele się
z nich radują.

Czasami tę radość zamąci oko-
liczność, że tymi zjadliwymi nieraz
krytykami . etatyzmu są byli dygni-
tarze państwowi, którzy w czasie
swego urzędowania nie byli jeszcze
tak mądrzy. A przede wszystkim tę
radość mąci fakt, że istnieje duża
rozbieżność między słowami a czy-
mami. Etatyzm na papierze. albo w
różnych audytoriach, ponosi klęski;
zwycięża — w codziennym życiu.

Czemu tak się dzieje? Czy trze-
ba tu przypuszczać istnienie jakie-
$0$  machiawelizmu, który chce
uspokoić naiwnych, uśpić ich czuj-
ność, zachęcić ich |do różnych przed
sięwzięć, lokat, by potem wyciągnąć
ręce po nową sferę gospodarczej
działalności? Nie chcemy domnie-
mywać się istnienia takiej prze-
wrlotności u oficjalnych lub półofi-
cjalmych krytyków etatyzmu. Przy-
puszczamy, że z reguły mówią szcze
rze. A że etatyzm w praktyce zwy-
cięża, na to składają się różne oko-
licznošci. 1

Nikt chyba nie potrafi określić,
jaka jest stała, choćby w ogólnym
zarysie, linia polityki ekonomicznej
obozu rządzącego. W. jej zygzakach
gubi się opinia publiczna, gubią się
nawet i ci, kitórzy tę politykę pro-
wadzą. Raz na prawo, drugim razem
na lewo, a nigdy nie wiadomo, jaki
zwrot jutro mastąpi. (W: braku sta-

w przyszłości mają przynieść owo-
ce; ale jak to jest możliwym w ustro
ju prawno - politycznym, | kitėry
urzeczywistnia przewagę władzy wy;
kionawczej, który jej daje nieograni-
czone niemal pełnomocnictwa?

Mówi się obecnie: niechaj społe-
czeństwo pokaże, co umie, niech wy
zwoli swe twórcze siły, uruchomi
uśpione zasoby duchowe i material-
ne. Społeczeństwo ma tych wielkich
rzeczy dokonać w gospodarstwie, w
tym zakresie objawia się do niego
zaułanie. A równocześnie niewierzy
się, by to społeczeństwo mogło ob-
jawić swą twórczość choćby np. w
samorządzie pod najściślejszą nawet
kontrolą administracji państwowej.
Raz apeluje się ido jego twórczości,
a innym razem krępuje się najnie-
winniejsze nawet przejawy jego or-
ganizacyjnegło życia. Jak to pogo-
dzić, jak z tego wybmąć?

Gospodarstwo stało się narzę-
dziem politycznego nacisku, źródłem
politycznych przywilejów. W gospo-
darstwie zarysował się ostry prze-
dział między rządzącymi i rządzo-
mymi; ą te siły, które by można by-
ło uruchomić, tkwią poza kręgiem
rządzącej grupy, która obciąża je
nadmiernymi kosztami swego utrzy-
mania. Nie pomogą tu apele, zapo-
wiedzi zmiany, obietnice. Trzeba do
gruntu przeobrazić prawne i poli-
tyczne podstawy naszego życia.

Gospodarstwa, jego rozwoju, nie
da się ująć w dowolne kształty, nie
licząc się z jego koniecznościami ży-

harmonii z prawami. Nie można w
jednych 'dziedzinach tłumić życia, by
ono w innych przybrało bujniejsze
postacie, Nie można potępiać eta-
tyzmu gospodarczego, śdy się zosta-
wia nienaruszonymi jego piodstawy łych zasad u góry organy м’уКопаму-

cze idą swoją drogą. j

Biurokracja dąży wciąż ido tego,|
by rozszerzyć zakres swej działal-|
ności także i na bardzo ponętną dla;
siebie dziedzinę gospodarstwa. Zaw-
sze swe nowe zdobycze potrafi uza-
sadnić bardzo wzniosłymi motywa-
mi; nigdy mie zapomina o „dobru
państwa”, ale równocześnie tej wyż
szej biurokracji z tym dobrem pań-
stwa Idobrze się dzieje.

Jest jeszcze ważniejsza okolicz-
ność, Między ustrojem społeczno-
gospodarczym a prawno - politycz-|
nym istnieje wzajemna zależność.
Nie można tych ustrojów poprowa- '
dzić we wręcz przeciwnych kierun-
kach. Nie podobna zbudować gospo-
darstwa na zasadach, niezależnych
od systemu rządzenia państwemi
od jego prawnych podstaw.

Chęć oparcia życia gospodar-
czego ma swobodnej inicjatywie i
przełdsiębiorczości prywatnej i w
ustroju, w którym nie ma stałych,
własnym życiem żyjących instytucyj
prawnych, a panuje wszechwładza
nie klontrolowana rządzącej grupy,
jest wyrazem sprzeczności. Nie ma-
my tu na myśli tej lub owej formy!
rządu, lecz okoliczność, czy gospo-
darstwo |żyje pod opieką i osłoną
stałych zasad prawnych, czy żyje w
ustroju, w którym prawo jest sil-
niejsze od rządu.

Pragnie się uruchomić gospodar-

moralne i prawne. Nie można od-
idzielić gospodarstwa od: „polityki”
w najszerszym tego wyrazu znacze-
niu,

Kto o tym zapomina, ten żyje w
świecie filkicyj, 'w świecie słów; rze-
czywistość _ przybiera kształty,
sprzeczne z majpiękniejszymi nawet
słowami niežyciowymi.

Roman Rybarski,

 

MORDERSTWO W PARYSKIEJ
KOLEI PODZIEMNEJ

 stwio, które będzie oparte na wol-
ności; chce się odbudować aa
do rentowności wysiłków gospodar-
czych, do nakładów, które dopiero!

- Tajemnice żyd
W tygodniku „Nasza Opinia* wiel-

przyjaciel żydów, p. Tadeusz Zade-
recki, stara się wykazać, że religia ży-
dowska nie posiada żadnych tajemnic.

Zaderecki twierdzi też, że każdy może
poznać i zrozumieć całość religijnego

systemu żydowskiego.

Trudno z p. Zadereckim polemizo-

wać, ponieważ przemawia przez niego

niezwykła pewność siebie, nieprzy-
stępna dla argumentów. Może jednak

zachwieją jego przekonaniem poniższe

wywody żydowskiego badacza, który

był nauczycielem Stanisława Przyby-
szewskiego. Wywody te były poświę-
cone polskiemu pisarzowi, lecz treść

ich ma szersze znaczenie.

Autor żydowski przyznaje ponad
wszelką wątpliwość, że istnieje „wie-
dza tajemna", że jest ona jednak za-

mknięta dla nie-żydów, bo tylko żydzi

mogą „odczuć i zrozumieć należycie

głęboki sens tajemnej wiedzy”,

Wynurzenia żydowskiego „kabalisty”
są ciekawym przyczynkiem do życio-

rysu Przybyszewskiego, lecz wartość
ich polega przede wszystkim na tym,

że są autentycznym stwierdzeniem
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Zamordowana tancerka Letycja
Toureaux.

owsulej religii
opuściliśmy 3 pierwsze rozdziały, przy-

taczając dalsze prawie w całości,

' Red,
IV.

Przybyszewski studiował na róż-
nych europejskich uniwersytetach.
Miał ambicję, ażeby wchłonąć w
siebie całą wiedzę ludzkości. Stu-
diował nawet medycynę przez kilka
semestrów. A jednak pozostał wier-
my pasjonującym go wiecznie pyta-
niom: Czym jest świat? Czym jest
istnienie? Gdzie tkwi
Gdzie jest najprawdziwsza prawda?
Namiętnie studiuje wszystkie kie-

runiki filozofii, wszystkie systemy.
Nie zalćawalają go, nie zaspakajaja
jego pragnienia. Otwierają tylko
przed nim nowe dziedziny niewie-
dzy... Podczas, gdy Przybyszews!i
tworzył swoje słynne dzieła litera:-
kie, cierpiał ogromnie z powodu
ograniczoności umysłu ludzkiego.
Jego dzieła są najlepszym tego do-
wodem.

Filozofowie i filozofia — ma-
wiał — są dla niego tylko dobrze
oszlifowanem zwierciadłem, w któ- istnienia „wiedzy tajemnej* w obrębie

żydowskiej religii.
Z artykułu żydowskiego  kabalisty

rym można ujrzeć swioje oblicze,
stojąc w pewnym oddaleniu, Wy-
starczy zbliżyć się do tego zwier-

ciowymi. I w tej dziedzinie obowiąz--
ki, wielkie zadania muszą być w

 

prawda? |

W „Kurierze Wileńskim” z dn.
19 bm
stowanie' notatek w prasie

Zasiągnęliśmy wiadomości u  wła-
ściwego źródła i oto, co doowego
„prostowania“ dodać możemy,

Zajmijmy się wpierw osobą
urmistrza m. Smorgoń p. R. Sa-
dowskim, W. czasie jego Ikadencji
burmistrzowskiej, Iktėra przypadła
na iokres dobrej koniunktury $ospo-
darczej, miasto wiele zyskało. Prze-
de wszystkim uporządkowano —-
ce, usunięto niektóre ruiny, wyłożo-
mo jalko tako chodniki (na porząd-
me miasto wówczas nie było stać) i
dano miastu i jego mieszkańcom do-
Ibnodziejstwo światła elektrycznego,
budując elektrownię, Pod koniec
jego kadencji wynikła z powodu
niesumienności technika Krassow-
skiego afera z rozdziałem mąki i
pomocy siewnej wśród dotkniętych
klęską  nieurodzaju, która miała
swój epilog mie dawno na sesji wy-
jazdowej Sądu Okręgowego w Osz-
mianie. Rządy p. R. Sadowsikiego
jednak wspominają jeszcze dotąd
mieszkańcy, wyrażając się z uzna-
niem o jego działalności znanego,
od dawna tu zamieszkałego i cenio-
nego obywatela-ziemianina.

Nastąpiły mowe wybory iwybra-
no, dzięki nakazowi z góry, prote-
$owanego wójta z Kucewicz pow.
„loszmiańskiego, kpt. rezerwy, inwa-
įlidę wojennego p. K. Leśniewskiego
na burmistrza. P. Leśniewski, nie
znając dobrze Smorgoń, gdyż był tu
człowiekiem mowym, oraz środowi-
ska intryg miejscowych, nie orien-
tujący się wogóle, począł „otaczać
się towarzystwem ludzi, należących
do dwu kategorii: rusofilów iżydo-
tilów. `

Mało z powodu swego kalectwa
samodzielny, nie mógł p. Leśniew-
ski pokierować sprawami miasta
tak, jak okoliczności i potrzeby te-
go wymagały. Wpadł więc bez za-
strzeżeń w ręce mafii smorgońskiej,
Iktóra kierowała nim według wła-
snego widzimisię, poróżniając go na
samym początku z osobami, zajmu-
jącymi tu odpowiedzialne  stanowi-
sika społeczne. Często, powtarzają-
ce się „sobótki* w pobliskich Świe-
tlanach w. dobranym „swoim towa-
tzystwie, na których ważyły się
ważniejsze sprawy miejskie, nie
przyczyniły się do szczerego: współ-
jżycia głowy! miasta z obywatelami.
i 1 żydzi miejscowi, zwłaszcza

 
i przewodniczący miejscowego Kaha-

łu Lejbman wciągnęli p. burmistrza
„w orbitę swych interesów własnych,
otwierając mu szeroki kredyt, Źli
„doraldcy, z którymi zdążył się w.
„krótkim czasie serdecznie zaprzy-
„Jaźnić, przede wszystkim przewodni
czący Komisji Rewizyjnej Zarządu
Miejskiego p. Birn oraz b, w-bur-
"mistrz, którym za dużo ufał i którzy
dzięki swym wpływom nawet mu
$warantowali intratną posadę posła
w ostatnich wyborach sejmowych,
imimo uwag dotyczących cofnięcia
swej kandydatury ze strony władz
właściwych, karygodne wskutek.
„pięcia się wzwyż” niedopatrzenie
gospodarki miejskiej, spowodowały
powódź dochodzeń pnokuratorskich
na magistrat smorgoński,

> Czy właściciel, na którego po-|szkół walczy już latami,
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ciadła, aby się przekonać, że nie
zobaczy się nic. Filozofia nie czyni
ludzi mądrzejszymi. Najważniejszą
bowiem stroną zwierciadła jest ta
przeciwna, której objąć nie można.
Filozofia nie daje mu także zada-
walniającej odpowiedzi na problemy
ludzkiej psychiki. Ta jest tak dalece
sklomplikowana, že nie posiada na-
wet szlifowanej strony zwierciadła...

Przybyszewskiego oddawna po-
ciągała mistyka żydowska, Kabala.
Pochłaniał wszystkie dzieła, traktu-
jące o tej dziedzinie — w języku
jirancuskim i niemieckim. W! tych
' językach istnieje dużo większa lite-
|ratura o mistyce i kabale, aniżeli w
języlku hebrajskim. Tak, literatura o

| Kabale... Ale Kabala sama pozostaje
| własnością, hebrajskiego języka.

Wie o tym Przybyszewski. Jego
(intuicja mówi mu, że po studium
Kabali w językach obcych nie do-
tarł jeszcze do jej jądra... Ale Przy-
byszewski nie odstępuje od mistyki
żydowskiej. Tylko w niej spodziewa
się znaleźć prawdy o Bogu, świecie
i człowieku. r

Pod jej skonupą spodziewa się
znaleźć soczyste ziarna. Naraz po-
stanawia, że musi nauczyć się języ-
ka hebrajskiego, wyuczy się języłka
hebrajskiego... I rzeczywiście roz-
poczyna Przybyszewski naukę języ-
ka hebrajskiego. Po jakimś czasie

zostało umieszczone „pro-,wiada prz
wileń-

skiej o burmistrzach m. Smorgoń,;elektrownia,

p.| Mowemu „pogwarzywszy' i poszedt-

0 burmistrzach miasta Smorgoń
Sprostowanie, które nie prostuje

dwórku są nieporządki nie odpo- | pod naciskiem opinii publicznej roz-
ed policją, a burmistrz poczęto pracę i zbudowano ją do

przed władzami? Rzeźnia miejska, |połowy, nie mając czasu ani kamie-
targowica — to przed- | ni na jej dokończenie, Albo przenie-

siębiorstwa, które były grubo nie w| sienie 'fargowicy byłdlęcej, stawianie
porząjdku, których stanu finansowe- |nowego parkanu na boisku miej-
$o badano, a jeśli badano, to po do-|skim, wszędzie półśrodki i niedo-

ciągnięcia. A jednak ten dziurawy
parkan powinien burmistrza co-
dziennie razić, gdyż codziennie z 0-
kien swego mieszkania musi na nie-
6o spoglądać.

Działalność p. burmistrza  obja-
wia się również znakomicie w Stow.
Oświaty, gdzie piastuje prezesurę i
ustępuje i znów przyjmuje według
życzeń swych doradców. zie tu
własna wola, gdzie tu własne zda-
nie. ,

Po ostatnich rozprawach — об2-
miańskich smorgończycy się перо-
koili Lecz władze śledcze jakoś lu-
bią Zarząd Miejski i znów zawitały,
Wpłynęła sprawa targowicy i wpłat.
Był sobie poborca, który zbierał o-
płaty bloczkami magistratu i blocz-
'kami własnego nakładu, ale stem-
plowanemi niedźwiedziem. 1 mia-
sto miało swoje zyski i ów przedsię-
biorca, Czy nie należało by taki wy-
nalazek w tut. Zarządzie Miejskim
opatentować, ale skąd wszędzie
wziąć niedźwiedzia smorgońskiego?
Inne miasta skrzętniej chowają swo-
je pieczęcie herbowe, lecz Smorgo-
nie nie: odczuwają tej potrzeby. I
,znów władze śledcze i znów pan
jprokurator będzie miał coš nie coś
do mówienia, i znów miasto i tym
razem jego niedźwiedź herbowy za-
słyną na Wileńszczyźnie i w Polsce,
bo czy dzienniki miogą ominąć taką
świetną okazję nadużycia pieczęci z
niedźwiedziem? Poczekamy.

W ostatnim budżecie nie zapom-
niał p. burmistrz o swej zasłużonej
osobie, uchwalając z Radą miejską
podwyżkę swej pensji, lecz sprawą
biblioteki miejskiej i inne sprawy
pilne nie ruszyły dotąd z miejsca.

Takie jest „urzędowanie p. bur-
mistrza m. Smorgoń, który ustępuje
ze swego stolca i jalkoś ustąpić nie
może aż dopóki wszystkich spraw:
nie uporządkuje i nie poszuka sobie
innej, należnej inwalidzie wojenne-
mu intratnej posady. Następca jego
będzie jednak miał los nie do poza-

szy'. Gdy zauważono niedokładno-
Ści kasowe, usiłowano je zatuszo-
wać aż!w sprawę tę wdała się poli-
cja i prokuratoriprzyszłopo długo-
trwałym i męczącym śledztwie i
aresztowaniach do głośnej w
kwietniu rozprawy sądowej w Osz-
mianie, gdzie cytując słowa proku-
ratora: brudy  smorgońskie prano
prawie 3 dni. Czy takie zdania, wy-
powiedziane przez przedstawiciela
władzy sądowej, nie są znamienne i
kompromitujące wielce dla głowy
miasta? Oskarżeni, byli pracownicy
miejscy, cierpiący przeważnie z wi-
ny niedbalstwa władz przełożonych,
apelowali i sprawa nie została jesz-
cze ostatecznie załatwiona, Będzie
dalsze „pranie”* w jesieni w Wilnie,

Powiedzieliśmy wyżej, że bur-
mistrz jest żydofilem. Nie chcemy
być gołosłownymi i przytoczymy
tylko jeden z „kwiatków' jego u-
rzędowania.  Z balkonu Zarządu
Miejskiego m. Smorgoń za zgodą
burmistrza przemawia żyd Lejbman,
żegnając zwłoki b. radnego miej-
skiego po żydowsku, poczym kon-
ūukt skierowuje się na kurkut, Działo
się to w Polsce odrodzonej i mimo
woli nasuwa się pytanie, gdzie je-
stešmy: w Polsce, czy w Palestynie,
dlaczego udzielono: takiego zezwo-
lenia? (W  Smorgoniach jest tylko
43 proc. żydów, zatem inne narodo-
wości są w większości.

Czy to należy do urzędowania p.
burmistrza, kiedy w czasie zajęć
służbowych zapija z przedsta-
wicielem Komisji Rewizyjnej magi-
stratu swe troski i smutki oraz pis-
mą przynosi wioźny magistratu tu
do podpisania. Czy można się wte-
dy oburzać, gdy okazuje się notatka
w prasie wileńskiej o skandalicznej
$ospodarce miejskiej zakończona:
można by w Smorgoniach dużo zro-
bić, gdyby się sprawy miejskie nie
załatwiało w  ioparach : alkoholu.
Czy taki burmistrz reprezentuje
miasto, który: w dzień 3 maja ub. r.
mie przybywa wskutek zaspania na |zldroszczenia. Lecz przedtem po-
defiladę i organizacje nie wiedzą jtrzebna w  Smorgoniach porządna
przed lkim defilować? Czy to nie|miotła, któraby wszystko uporząd-

kowała i wszystkich wymiotła. Za-
nim ona przyjdzie, będziemy mieli
możność jeszcze nie jedno napisać

jest upokorzające i poniżające dla
miasta, które podczas wizytacji ar-
cypasterskiej w ub. roku nie mogło : `
się złdobyć ani na jedną bramę try-|a przede wszystkim o p. Lejbmanie
umialną? Jakże inaczej wygląda|i o pewnej uczelni smorgońskiej,
Krewo, Daniuszewo czy Żodziszki! | Ale to innym razem.

US.Co tu dużo pisać. Przypomnijmy:
tylko sławetną inicjatywę  burmi- >
strza zastąpienia ropy w elektrow-
ni przez opał drzewny, Ma ono Prof. Cybichowski
podczas całego ub. lata w elektrow- wygrał proces

> (zjaiatywa | z Min. W.R.i0.P.
była za wczesna, należy powrócić SEE aj
na razie z powrotem na ropę a może| Najwyższy Trybunał Administra-
później na inny gaz. Czy sumy te|cyjny pod przewodnictwem  preze-

watele miasta niezmienną wysoko- |skiego na decyzję Min. W. R. O. P.,
ścią za użycie kwg$ prądu. Albo wy- |przenoszącą go w stan DE
brukowanie drogi Przewieskiej, o Mocą tego wyroku decyzja Mi-  mi, obywatele byli bez światła,
wikońcu okazało się, że „inicjatywa”

nie zostały wyrzucone w błoto|sa J. Hełczyńskiego ogłosił wyrok
smorgońskie! Sumy te pokryją oby-|w sprawie skargi prof. Cybichow-

które nauczycielstwo miejscowych |nisterstwa w stosunku do profesora
Mreszcie |Cybichowskiego została uchylona.

czytał i rozumiał Biblię w oryginale, bionego itematu: Kabali I to tylko
Rozpoczynając tę naukę, zrozumiał w, oryginale. A to już w podeszłym
dopiero, jak dalece trudnym jest to|wieku!,.. .
przedsięwzięcie, jak daleką jest dro VI.
ga do celu, do... nieskończoności, Jak zawarliśmy znajomość?

A tymczasem przekroczyłPrzy” Z polecenia rabina w Sopotach,byszewski pięddziesiąty rok życia... | Abrahama Ga iwybilego pól

V rza i uczonego, udałem się do Przy-
: byszewskiego.

Było to w Słopotach, w r. 1923. : : ЕЕЕ
Tutaj mieszkał Przybyszewski i a. smukła, Med pO

stąd udawał się codziennie do Gdań su ua AAdA
ska, do tamtejszej polskiej Dyrekcji NieR Ac ealkas
Kolejowej. Miai tam posadę a AN AE wia = ae
telkarza i tłumacza „Jliteratury' ko-| e. Nie г . '
lejowej. Zajmował się tłumaczeniem|Widocznie, że znam 80 %‹Маг;ша. Ja
terminów technicznych z zakresu za teraz: Przybyszew-
kolejnictwa — z języka niemieckie- a sa ADA MB
$0 na polski. Praca ta nie dawata| UTOK16m takiej OSODIStOŠCI, A :
miu zadowolenia, mie iadpowiadała dzi ni. go. s„e POZ Mbać: dasz i * . i Jego serdeczność jes! -рпа; odg; jego zamiłowaniom pośrednia, tak nafurakta, že гаро-

` РЗЁОЪУ*ЪЬ%Р‚Щ go potem często w| mina się oP rsa
jego biurze przy O Raai 4 o.

wej. Gidy mnie: widział, rozjaśniało dao asa ES aśo rzec:
ię j blicze, ponieważ wykorzy- |Serdecznością. lakże jego przeci
ŻGadcdi z przer |Nicy, Jego EE — a miał ich
wać swą pracę zawodową. Biblia,| "19 aa: wyż: di as o
dzieło o Kabali R ok Zm „ge 8 poLi e
kiego, dr. Eryka Bishofa, leżały * ss =
ss obok grubych tomów z P ld:pe:
dziedziny niemieckiego kolejnictwa. a bardzo A 2  Głodziny popołudniowe miał zu-
pełnie wolne. Postanowił wykorzy- / 5'_'"" Blum.
stać je dla studiowania jedynego ulu (Dok. nastąpi). zh
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Kronika
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
— W dalszym ciągu pogoda słoneczna.

W całym kraju skłonność do burz. Upał.

Umiarkowane wiatry południowo - wschod!

nie i południowe. |

Z MIASTA.;
— Podstępna kwesta uliczna na!

rzecz inwalidów wojennych żydów.|
Wiele głosów oburzenia wśrod spo-
łeczeństwa chrześcijańskiego wywo-
łała wczorajsza kwesta uliczna ma
rzecz inwalidów wojennych żydów.
Kwestarze w natrętny sposób. za-
czepiali przelchodniów chrześcijan,
którym przypinali znaczki, zazna-
czając, że ofiary ibierane są na
rzecz Związku inwalidów  wojen-
nych. Ofiary sypały się hojnie, Do-
piero po bliższym przejrzeniu się
napisowi znaczka — okazywało się,
że kwesta odbywa się na rzecz ży-
dów. W. ten sposób wielu chrześci-
jan padło ofiarą podstępu. (h)

„  — Zjazd koleżeński, W, niedzie-
dnia 23-go maja rb., odbędzie się
Zjazd kloleżeński Polaków, którzy
ukończyli, 'wzglęjdnie opuścili, śred
mie zakłady naukowe w Wilnie (I i
II gimnazja i szkoła realna).

Program zjazdu następujący: 1) o
godzinie 10-ej rano nabożeństwo w
Ikościele Św. Jana, 2) o godz. 10,30
rano zbiórka na podwórzu USB, dla
dokonania zdjęcia  fotograłficznegio,
3) o godz. 11-ej rano zwiedzanie Ra-
tusza oraz ruin na Górze Zamko-
wej, 4) o godz. 7.30 wieczór zebra-
nie koleżeńskie w sali restauracji
„Ustronie' (ul. Mickiewicza 24).
— Brak mąki pytlowanej w Wil-

nie. Ostatnio zanotowano dotkliwy
brak mąki pytlowanej 65 proc. Tłu-
maczy się to tym, że żydowskie mły
my (polskich w Wilnie niema) nie
mielą zboża, gdyż właściciełe mły-
nów wychodzą z założenia, że w o-
becnej chwili przemiał mąki nie da-
je żadnych zysków. Obecnie cena 1
klg. mąki pytlowanej wynosi 32 gr.,
zaś chleba 32 i pół gr. Cena 1 klg.
żyta ikosztuje 25 gr., natomiast 1 klg.
razowej mąki 26 i pół gr. Władze
administracyjne mie zezwalają na
podwyższenie cen mąki, skutkiem
czego młynarze nie mielą nawych
transportów, loczekując zwyżki cen.

(h).
— Figury na Katedrze będą od-

nowione. Wiczoraj z rana rozpoczęto
przygotowania do prac, związanych
z restauracją figur, znajdujących się
na katedrze. Rozpoczęto już usta-
wiać rusztowania.

Figury, po przeprowadzeniu ich
Ikonserwacji, będą przemalowane.
Na jaki klolor, narazie mm

(m).
SPRAWY MIEJSKIE.

— Liczniki $ospodarcze,  Elek-
trownia miejska w Wilnie podaje do
wiadomości P.P. abonentów wyjeż-
dżających na letniska w obrębie m.
Wilma, że zabieranie ze sobą liczni-
ków gospodarczych bez uprzedniego
załatwienia odpowiednich formal.
ności w Elektrowni jest wzbronione.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Syndykatu Dziennika-

rzy Wileńskich powiadamia  człon-
na 23 bm. walne zebranie Syndyka-
tu odbędzie się w innym terminie o
czym nastąpi osobne powiadomie-
nie,
— N. O. K. zawiadamia swe człon

kinie, iż dziś, dn. 22 bm. weźmie
udział w uroczystościach zawiesze-
nia Votum (Jasnogórskiego przez
młodzież akademicką, ze sztanda-
rem. Dlatego wzywa do stawienia
się na miejscu zbiórki przed koś-
ciołem św. Kazimierza o godz. 9 ra-
no.
— Z życia „Sokoła*, Dziś w sali

„Sokłoła Wileńskiego, Wileńska 10,
odbędzie się ostatnia zabawa Soko-
la, organizowana przez Druhny. Sa-
la udelkorowana. Orkiestra jazz ро-
więlkszona.. Wstęp za zaproszenia-
mi, lub stałemi kartami wstępu. Do-
chód przeznaczony na cele VIII-go
Wszechpolskiego Zlotu Sokolstwa w
Katowicach. :
— Walne Zebranie Wileūskiego

Towarzystwa Opieki na Dziečmi,
Dnia 6 czerwca r. b. o godz. 11-ej
min. 30 w pierwszym terminie albo
o godz. 12-ej w drugim terminie w
lokalu Zakładu Wychowawczego To
warzystiwa, ul. J. Jasieńskiego 20/22
odbędzie się Walne Zebranie.

— Wileński Okręg Kolejowy
L. O. P. P. Kolejowe Koło Szybow-
cowe organizuje w czasie od 31 maja
do 5-go czenwica 1937 r. I Teoretycz
ny Kurs Szybowcowy. O przyjęciu
na ten Kurs ubiegać się mogą kan-
dydaci obojga płci posiadający ukoń  

wileńska
czonych lat 16 i wykształcenie co-
najmniej 7-mio klasowej szkoły pio-
wszechnej.

Opłata zasadnicza za cały Kurs
wynosi: 1 zł., — dla członków Ko-
ła 50 gr.

Zapisy przyjmuje Sekretariat Ko
ła w gmachu Dyrekcji Kolejowej
„przy ul. Słowackiego Nr. 14: we
wtorki i piątki w pokoju Nr. 24, a
w inne dnie powszednie w pokoju
Nr. 6 w godzinach od 17— 19.

RÓŻNE.
— Wykopaliska w ogrodzie 00,

Misjonarzy. Podczas robót niwela-
cyjnych w ogrodzie OO. Misjonarzy
przy ul Subocz 18, robotnicy wy-
kopali większą ilość naczyń mosięż-
nych. Naczynia te robotnicy sprze-
dali, nie powiadamiając o tym za-
kon Misjonarzy.

W. związku z tym zatrzymano 2
robotników Wł. Azanowicza (Nowo
świecka 3) i AL Ozowicza (Popław-
ska 22).  (h).

KRONIKA POLICYJNA.
— Hiistoria z kupnem i przywłaszczenie

konia. Policji doniósł niejaki Eugeniusz Bo-

życzenko (Wiłkomierska 101), że Al. Pasz-

kiewicz (Słomianka 3) przywłaszczył jego

konia wartości 380 złotych.

W godzinę po tym zwróciła się do po-

licjj Maria Zukowiczowa  (Wiłkomierska

101) i powiadomiła, że sąsiad jej Eugienisz

Bożyczenko przywłaszczył 80 zł, wręczone

mu tytułem zadatku na zakup konia.

Policja wdrożyła w tej sprawie docho-

dzenie. (h).

— Usiłował obrabować 14-letnią dziew

czynkę, Niedaleko Belmontu na przechodzą

cą 14-letnią H. Świetlikowską napadł nie-

jaki A. Ostrowski (Filareczka 48), który u-

siłował dziewczynie zrabować torebkę z

pieniędzami.

Ostrowskiego osadzono w więzieniu na

Lukiszkach. (h)

WYPADKI.
—Pompa asenizacyjna przygniotia 6-cio

letniego chłopca. Na podwórzu domu przy

ul. Subocz 2, podczas zabawy dzieci przy-

wróciły ręczną pompę asenizacyjną, która

przygniotła 6-letniego D. Panelkowskiego,

który odniósł ciężkie obrażenia głowy.

Chłopca pogotowie odwiozło do szpi-

tala św. Jakuba. (h).

— Pogryziona przez wściekłego kota.

Na dziedzińcu domu Nr. 59 przy ul. Cho-
cimskiej wściekły kot pogryzł A. Klimonto-

wicz (Chocimska 61). Kota zastrzelono, zaś

poszkodowaną skierowano do szpitala na

obserwację. | (h).

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dzisiaj o godz. 8.15 nowa
premiera sezonu, współczesna sztuka pt.

„Jutro niedziela' wiedeńskiej spółki autor-

skiej Adlera i Perutza, w przekładzie Zdzi-

sława Kleszczyńskiego. Opracowana przez

reżysera Wł. Czengerego z dużym  nakła-

dem pracy nowa premiera otrzyma  nastę-

pującą obsadę pp:  Detkowska-Jasińska,

Drohocka, Masłowska, Ściborowa, Borow-

ski, Czapliński, Czengery, Dzwonkowski,
Mrożewski, Neubelt, Rewkowski, Staszew-

ski, Surowa, Szymański, Utnik, Wiskind,

Wołłejko,  Zastrzeżyński. Dekoracje W.

Makojnika, z których jedna odsłona wy-
obraża dworzec kolejowy bezpośrednio po

wypadku katastrofy.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dzisiaj-

sza premiera, Dziś teatr Lutnia wystawia
po raz pierwszy krotochwilę ze śpiewami
i tańcami W. Rapackiego „Ja tu rządzę”.

Pełne humoru to widowisko posiada nie-

zmiernie pryginalny i ciekawy akt 2-gi,

ktėry się dzieje za kulisami teatru operet-

kowego, co daje możność reżyserowi do

realizacji najrozmaitszych pomysłów aktu-

alnych, to też dzisiejsza premiera  obfito-

wać będzie w różne niespodzianki, Główne

role tej inowości powierzono p. B. Halmir-
skiej, M. Wawrzkowiczowi, K. Wyrwicz-

Wichrowskiemu i innym.
Atrakcją wieczoru  bezwątpienia bę-

dzie występ zespołu najlepszych w Polsce

rewellersów kobiecych _ Jrmey-rewellers.

Żespół ten udało się pozyskać tylko na

kilka występów. Ceny letnie — zniżone,

0tiary
złożone w adm. Dzien. Wil.

Dla uczczenia Dnia Imienin p. Dr-owej
Heleny Łaszkiewiczowej, Prezeski XVII

Oddziału Towarzystwa Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo — członkinie te-

goż Oddziału Towarzystwa składają zł. 15

(piętnaście) jako ofiarę na projektowane

przez Solenizantkę przedszkole (ochronkę

dzienną), które ma powstać przy parafii

św. Rafała, staraniem wyżej wymienionego

Oddziału Towarzystwa, r
Na pielgrzymkę akadem. na Jasną Gó-

rę p. S, M. zł. 1.
Dla potrzebującego studenta p. Antoni

Jatowtt zł. 1.50,

 

 

 

a 5
 

GŁOSY CZYTELNIKÓW

 

WI dniach 13 i 14 maja b. r. uka-
zało się w prasie miejscowej wy-
jaśnienie Zarządu miasta Wilna w
związku z przesunięciem przystanku
autobusowego w. pobliżu kościoła
św. św. Piotra i Pawła.
„ Wyjaśnienie to ukazało się do-
piero po miesiącu od czasu przesu-
nięcia przystanku. Zostało ono wy-
walczone przez notatki w prasie i
petycję mieszkańców. To też robi
wrażenie, jalklby danego niechętnie,
z argumentacją dorobioną ex post.

Nie przesądzając decyzji p. Pre-
zydenta, może przynajmniej jeden
będzie skutek tej małej sprawy, że
Wydziały Zarządu Miasta w spra-
wach  obchodzących mieszkańców
będą zmieniały istniejący stan tak-
tyczny po podaniu przeiitem tego do
publicznej wiadomości, a nie będą
obywateli zaskakiwać jak wroga na
wojnie,
W wyjaśnieniu tym Wydział dro-

gowy twierdzi, „że mieszkańcom
dzielnicy Antokolskiej nieznane są
istotne powody, które zmusiły do
przesunięcia przystanku”, — a da-
lej podaje jako przyczyny względy
bezpieczeństwa i swobody ruchu, bio
zatrzymujący się wóz zamyka (dla
ruchu kołowego prawie pół jezdni.

Otóż można zapewnić Wydział
drogowy, że mieszkańcom Antokola
znane są argumenty podane w wy-
jaśnieniu; były one wysunięte w pe-
tycji mieszkańców, jako ewentualne
powody, które mogą mieć pozory
słuszności. („Dzien. Wiłl.* z 3.V 37).

Stanowisko Wydziału drogowego
zdaje się nie wytrzymywać krytyki.

Jak szerokość jezdni przy ruchu
dwustronnym jest obliczona  conaj-
miniej na 4 pojazdy, tak przy ruchu
jednostronnym na 2 pojazdy, ażeby
jaldący szybciej mógł wyminąć wol-
niejszy lub stojący na miejscu.
Ruch jednostronny to nie znaczy
przecież jazda pojazdów gęsiego bez
możności wymijania.

Trzeba pamiętać, że przystanek
w poprzednim miejscu był na długo.
przed stworzeniem rozwidlenia ul.
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W. dniu 17 maja br. zakończyły

się przez 10 dni trwające przy ko-

ściele św. Bartłomieja w Wilnie re-

kolekcje.

Nauki rekiolekcyjne prowadzone

przez O. O. Redemptorystów šciag-

nęły wielikie rzesze wiernych, któ-

rych nie mogły pomieścić skromne

mury, kościoła, to tei; nabożeństwa

i nauki rekolekcyjne odbywały się

pod otwartym niebem na dość ob-

szernym cmentarzu Įkošcielnym.

0.0. Misjonarze swemi  wznio-

słymi naukami porywali serca wier-

nych a swą niestrudzoną | pracą

wprowadzili wprost w zdumienie.

Ziarna nauki Chrystusowej, rzu-

cone do pracowicie przeoranych
kamieni dusz słuchaczy, przyniosą

plon obfity, a ich słowa, które po”

rywały i wywoływały łzy i to nie-
tylko u kobiet — wryły się głęboko

w serca i będą na długie lata dro-
gowskazem w dalszym życiu.

Tysiące wiernych, którzy uczest-

niczyli w tych rekolekcjach, zrozu-

mieli, jak cenną jest dla wilnian

praca O.O. Rekdemptorystėw, dla-

tego składając tą drogą  |Wieleb-

nym Ojcom Pietrowskiemu i Fette-

rowi serdeczne Bóg zapłać za ich

bezinteresowną i niestrudzoną pra-

cę — apelujemy do wszystkich wil-

nian, by dopomagali Ojcom Re-

demptorystom w budowie założłone-

 

   

Jeszcze przystuneli nu Antokolu
Kościuszki, przez Wydział drogowy.

Należy sądzić, że tworząc to roz-
widlenie liczono się z istniejącymi
warunkami, tj. i z przystankiem. Je-
śli się z tem nie liczono to smutne
wydaje sobie świadectwo Wydział
drogowy.
„Naturalną jest rzeczą, że pojazd

mijający musi nieco zmniejszyć swą
szybkość zawsze, przy ruchu jedno-
stronnym nawet w większym stop-
niu, ale również naturalną jest rze-
czą, że łatwiej minąć pojazd na po-
stoju niż w ruchu.

Jeśli mimo wszystko uwažačby
ten jednostronny ruch, za uzasad-
nioną przyczynę trudności w ruchu,
to trzeba pamiętać, że te warunki
nie istniały przedtem, że stworzył
je właśnie przed dwoma laty Wy-
dziad iiriagowy, zalkładając na środ-
ku jezdni zieleńce i zwężając wy-
bitnie ulicę.

Nie widać więc słusznego powo-
du, aby za grzechy Wydz. drogo-
wego mieli cierpieć mieszkańcy. Zda
rza się, że się zbłądzi, ale trzeba się
do tego przyznać. To też i Wydziat
drogowy zamiast dawać nieprzeko-
nywujące wyjaśnienia, powinien
się przyznać, że zbłądził, źle obli-
czył, stworzył za wąskie jezdnie.

Błąd ien powinien Wydział na-
prawić i albo jeszcze zwęzić albo
znieść zieleńce zwłaszcza, że jest
przyczyna, która od czasu do czasu
tamuje a nawet zamyka ruch jedno-
stronny na rozwidleniach. Są to
przemarsze odidjziałów wojskowych.
A maszeruje tędy piechota, saperzy
i kolumny pontonów, szwadron pio-
nierów i oddziały kawalerji.

Wtedy naprawdę ruch jest za-
miknięty na dfuższą chwilę, a za od-
działami wojskowymi tworzy się
cały zator rozmaitych pojazdów.

Część tego zatoru rozwiązuje się
po przejściu przesmyku  „mazurko-
wego', część odwalżniejsza, z więk-
szym tupetem lub ufna swojej „po-
zycji” zbacza z „prostej drogi prze-
pisów ruchu kołowego” i zjeżdża na
drugą stronę „przeciw prądowi', a
zalkłopotany, posterunkowy, strzegą-
cy prawidłowości ruchu patrzy na
to przez palce.

Cóż na to Wydział drogowy i je-
go „wzglęąędy ma bezpieczeństwo i
swobodę ruchu''?

Rada na to chyba ta sama, przy-
znać się do błędnego rozwiązania
problemu ruchu na pl. św. św. Pio-
tra i Pawła i znieść zieleńce, Wtedy
i autobus będzie stawał tam gdzie
to jest wygodnie mieszkańcom i od-
działy wojskowe będą swobodnie
maszerowały i pojazdy nie będą ła-
mać przepisów ruchu i posterunko-
wy. będzie miał czyste sumienie, a
nawet Wydział drogowy gotów za-
służyć sobie na uznanie.

Czy nie nęcąca perspektywa?
' M. G. 
 

Rekolekcje w kościele Św. Bartłomieja
ścioła i Klasztoru, tej twierdzy i
strażnicy katolicyzmu i polskości, z
której nauki O.O. Misjonarzy będą
promieniować na całe Kresy
Wschodnie.

„aki iA i IIA"P WWEAT

Zagadkowy wypadek
na szosie Wilno—Soły

Z Wilna do Sół wyruszył samo-
chód ciężarowy, naładowany niero-
gacizną i bydłem bitem.

W, odległości kilku klm. od Sół
z samochodu wypadł człowiek, kitó-
rego znaleźli włościanie już nie Žy-
wego. Przy trupie mężczyzny nie
znaleziono żadnych  dlolkumentów.
Wobec czego nie zdołano ustalić toż
samości. MKównież nie ustalono do
kogo należy auto ciężarowe,

Rozwiązaniem tej zagadki zajęły
się włądze śledcze. (h).

Zabici od uderzenia
pioruna

W dn. 18 bm. od uderzenia pio-
runa zostali zabici Witold Malinow
ski, lat 14 i Stanisława Wilczyńska
lat 47, m-cy wsi Dajnowo, gm. rudzi
skiej, którzy, w czasie burzy ukryli
się pod szczyt stodoły. Ponadto zo-
stał porażony w nogi Henryk Zalew

go przez nich na Pośpieszce Ko" ski, lat 12, m-c tejże wsi. .

y na Pielgrzymke Akademicką
 

ŹŻ za kotar studio
RADIOWE KONCERTY ROZRYWKOWE

W SOBOTĘ
Radiowy week-end stoi zawsze pod

znakiem miłej rozrywki o dobrym  pozio-

mie artystycznym. Dn. 22 maja odbędzie

się w Polskim Radio kilka tego rodzaju

audycyj, na szczególną jednak uwagę za-

sługują dwa koncerty wieczorne. Pierwszy

z mich o godz. 19.30 przyniesie występ

Orkiestry Polskiego Radia pod dyr. M.

Mierzejewskiego, oraz śpiewaczki Luby

Lewickiej. W programie najmilsze pieśni i

melodie ze znanych operetęk i dźwiękow-

ców. Koncert drugi, szczególnie przyjemny

dla radiosłuchaczy, łaknących rozrywki po

całotygodniowej pracy, to występ Chóru

Orlanda, o godz. 21.35, Obie te audycje

wraz z innymi audycjami rozrywkowymi

tego dnia złożą się na bogaty i urozmaico-

ny radiowy week-end.

Uwaga radiosiuchaczeł

Przed nami Zielone Jeziora!
W niedzielę 23 bm. Rozgłośnia Wileń-

ska organizuje dla radiosłuchaczy i ich ro-

dzin wycieczkę kombinowaną t. j. statkiem

do Werek, z przystani podjazd około 4-ry

klm. autobusami i 1 klm. pieszo nad brzeg

jeziora.

Koszt przejazdów w obie strony 1 zł.

i 50 gr. Przewidywany wesoły podwieczo-

rek „Własny lotny" bufet. Odjeżdżamy

punktualnie o godz. 8 i 9.05 powrót o 18.30

i 19,50. Udział w wycieczce wyłącznie po

uzyskamiu kart kontrolnych (miejscówek),

które wydaje Rozgłośnia dzisiaj do godz.

20 bez przerwy.

Polskie Radio Wilno
Sobota, dnia 22 maja,

6.30 Pieśń majcwa z wieży Mariackiej.

Gimnastyka. Muzyka z płyt. Dziennik po-

ranny. Audycja dla poborowych. Informacje

i giełda rolnicza. Muzyka na dzień dobry.

Audycja dla szkół. 11.30 Śpiewajmy piosen-

ki. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Utwo-

ry Franciszka Schuberta. 12.40 Dziennik po-
łudniowy. 12.50 Na listy dzieci ze wsi od-

powie ciocia Hala. 13.00 Koncert

14,30 Wesoły zwierzyniec — obrazki dla

dzieci młod. 15.00 Wiadomości gospodarcze.

15.15 Sardany i fandanguilie. 15.25 Życie

kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Miesiąc

nektarowy — mowela Bolesława Prusa.

15.45 Muzyka jazzowa D. 16.05 Skrzynka.

techniczna. 16.15 Krajobrazy w muzyce.

1700 Transmisja nabożeństwa z Ostrej

Bramy. 17.50 Przegląd wydawnictw — prof.

H. Mościcki. 18.00 Pogadanka aktualna O.

Z. N.-u. 18.10 Wiadomości sportowe. 18.20

Muzyka dawna. 18.50 Tydzień dziecka —

pogadanka aktualna 19.00 Audycja dla Po-

laków za granicą. 19.30 Koncert rozrywko-

wy. 20.30 Nowości poetyckie. 20.45 Dzien-

nik wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna.

21.00 Koncert kameralny. 21.35 Chór Or-

landa w swoim repertuarze. 22.00 Dawny

światek literacki w satyrze Prusa. 22,30

Muzyka taneczna. 22.55 Ost. wiad, dzien.

radiowego. 2300 Muzyka taneczna z płyt.

M E A WEIR AGA

| Giełda zbożowo -tuwarowa
i Iniarska w Wilnie

z dnia 21. V. 37.

Ceny za towar średniej handlowej ja-
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy mor

życzeń.

f-co wag. st. zał). Ziemiopłody—w ładun
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej:

szych ilościach.

W załotych:
Żyto I stand. 696 g/l *) (5043 Я
ЗОП мыы 610 01Э Sapa 2 2509
Pszenica I stand. 730 g/l*) 3175 — 3225
Pszenica II stan. 710 g/l*) 31.00 — 31.50
Jęczmień I stand.

678/673 g/l pz, CE
Jęczmień II stand, 649 g/l A 5“
Jęczmień III stand,

620,5 g/1 21.00 — 22.00
Owies I stand. 468 g/l 22.50 — 23.00
Owies II stand, 445 g/l 21.50 — 22.00
Gryka 610 g/l 27.75 — 2,25
Siemię lniane b. 90*%/e £-00
wag. stoc. zał. a ma
Len trzep. stand. Wolo-
żyn b. I sk. 216.50
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. ! sk. 216.50 — 2
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 — —
Len trzep stand, Traby b,
I sk. 216.50 1800.00 — 1840.00
Len cresany Horodziej b.
I sk. 303,10
Kądriel Horodniejska b. i
sk, 216.50 1700.00 — 1740.00
Targaniec moczony asor-
tyment 70/30 1100.00 — 1200.00

*) Prry ulgowych taryfach, z którycn
korzystają młyny wileńskie na żyto I psze-
nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej

200 klm.

AEG RSA Н ИЕ D Dab SOKI

Popierajcie

handel i przemysł

1820.00 — 1880.00

2080.00 — 2120.00 chrześcijański

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg. -
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Polskie Kino

światowia

 

Dziś po raz pierwszy w Wilnie szampańska komedia muzyczna pt.

„CZARDASZ, TOKAJ, MIŁOŚĆ”
W rolach głównych: Marika Rókk, Hans St0we i Pau! Kemp

Cygańskie melodie. Węgierskie tańce. Miłość porucznika huzarów. Wyścigi
 

 HELIOS
w arcydziele wszech-

światowej sławy

Reż. STERNBERGA.

Dziś nowa edycja 1937 r.

Marlena Dietrich i Gary Cooper

„Marokko“
Nad program: ATRAKCJE i AKTUALIA |popoje z całodzi. utrzymaniem Poczta Je-

 

Dziś premiera

„Errol Fiynn
znany z filmėw „Kapitan Blood“ i „Szarża Lekkiej Brygady“

 

w trzecim sukcesie

ZIELONY SYGNAŁ
Uwaga: Jeszcze dziś i jutro jako nadprogram. Uroczystości koronacyjne w Lon-

dynie oraz najnowsze aktualia
 

TEATR POPULĄRNY

„NOwOŚCI”
Ludwisarska 4
 

chór rewelersów „JOLLY BGYS%.
 

MARS

 

Dziś powtórzenie wczorajszej premiery p. t.

Rallo! Tu Kulczycka!
Udział bierze powiększony zespół z Janiną Kulczycką na czele oraz nowozaangażowany

Uwaga! Rodzice, dzieci i młodzieży! *
Tyiko dzįš i jutro piękna bajka

Ii o uo aoc) ini Wroli głó OEOPO EIOZ ECAESJ SEA
Ala w krainie CZArów cany cdOPERZDOLNA KRAWCOWA poszukuje pracy

, MiŁOStKIz Olgą (zechową (7726i
  

 

 

zarazywa

Nigdy nie jest zapóźno
robę: nerek, pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej przemiany ma- }
terii, na bóle artretyczne, czy padagryczne, wzdęcie brzucha, odbijaniesię |
lub skłonność do obstrukcji. -—- Pamiętaj, że nigdy nie będzie za późno
o ile używać będziesz ziół moczopędnych „DIUROÓL", które zapobiegają
nagromadzeniu się kwasu moczowego i innych szkodliwych dla zdrowia
substancyj, zatruwających organizm. — Dziś jeszcze kup pudełeczko |

°

myśleć o zdrowlu, tym bar- 4
dziej jeżeli cierpisz na SIC)

„DIUROL”, a gdy przekonasz się © dodatnich skutkach ich dzialania, za-
lecać będziesz swym znajomym. Sposób użycła na opakowaniu. Orygi-
nalne ZIOŁA „DIJROL': GĄSECKIEGO (z kogutkiem), sprzedają apteki

i składy apteczne

   OBROLIN” PASTA NAJLEPSZA i BASTA |

 

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

„ NIEMIECKA 22
Rok założenia 1826,

 

IRENA MOKRZECKA.

Wiacocha
(Nowela)

SE A jaka ona jest ta zastępczy-
ni :
— Bardzo miła i bardzo lubi

dzieci. Będzie c1 dobrze napewno.
Nazywa się panna Anna Przeździe-
oka. A teraz 1dź |do panny Doroty,
powiedz źeby się przygotowała do
drogi.

Dziewczynka pobiegła do nau-
czyciellki.
— Tatuś mówi, że pani może je-

chać, zawołała.
— A do mnie jutro przyjdzie ja-

kaś panna Anna. Tatuś mówi, że
ona lubi dzieci, ale ja się boję.
— Nie bój się, — odrzekła pan-

naa Dorota. — Bądź tylko grzeczna.
Wszyscy lubią  gtzeczne dzieci.
Zresztą postaram się prędko po-
wrócić. A ty jutro ostatni raz idziesz
do szkoły, będziesz wolno.

Wieczorem, gdy Bożenka już
spała, panna Dorota poszła poże-
śnać się z mecenasem. Rozmawiali
długą chwilę. Wychodząc z gabine-
tu, panna Dorota uśmiechała się ta-
jemniczo.
—No, no, życzę mecenasowi, że-

by mu się figigl udał — szepnęła
do siebie.

x

Nazajutrz Bożenka wracała ze
szkoły z pewnym niepokojem, jak-

ASS isA iSIA I ISASDP VP TKTIT G RTLTSRS A.

POMINISTRACJA; Wilno, ul Mostowa 1, czynna od godx. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie,

CENY OGŁOSZEŃ: ка wiersz milimetr, pr zed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł. 1— za mum. jednoszp., nekrologi 40 gr,

słowo sł, 0,15, słowo tłuste zł, 0,25. Kromi ka redakcyjna | komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyjtowo i tabelaryczae o 25*/e drożej: Dla poszukujących pracy 50%

Teleiony: 20-12, 20-11,

Rok założenia 1826.

3

kolwiek niosła z dumą świadectwa
celujące. Niepokój jej pochodził z
obawy przed spotkaniem z nową
wychowawczynią, Coprawda tatuś
obiecał być w domu i poznajomić ją
z tą panią, ale zawsze...
— (zy Marysia widziała nową

nauczycielkę — zwróciła się do po-
stępującej obok niej pokojówiki,

Wńdziałam. Przyszła akurat,
kiedy wybrałam się iść po Bożenikę,
— Czy ona wygląda bardzo

strasznie? ź
Dziewczyna zaśmiała się,
— Nie, .nie wygląda strasznie.

Miłoda i dosyć ładna.
Doszły do domu. Marysia za-

dzwoniła. Drzwi otworzyła kuchar-
ka Kasia.
— Pan mecenas i ta nowa pani

siedzą przy  drugiem śniadaniu.
Niech Bożenika įdzie wprost do jar
dalni.

Dziewczynka zdjęła berecik i
pobiegła do pokoju. Na progu jednak
zatrzymała się onieśmielona.
— Oto moja córeczka — rzekł

Wołłłowicz, ipaltrząc z czułością na

 

 dziewczynkę.
— Pierwsza uczenica w drugim

oddziale szkoły powszechnej. — A!
masz świadectwo? 8
— Mam tatusiu. 

Mieszkania i pokoje
MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią, słoneczne
do wynajęcia od 1 czerwca. Karaimska 4-2.
Informacje mieszk. Nr. 1. (3)

Letniska
LETNISKO koło Werek, przepiękna miej-
soowość sosnowy las, rzeka, plaża, kajaki,
łódki, tenis, siatkówka itd. Komunikacja

MILIONY KOB

 

rozolimka, kolonia Zgoda, willa
Zajączkowska.

LETNISKO w Kolonii Magistrackiej, ślicz-
na miejscowość, las sosnowy,do rzeki 500

wiedzieć się: ul. Karaimska 4 — 2
rzyniec) (3)

Nauka
INSTYTUT GERMANISTYKI Z-k Św. Mi-

Nr. 10 m, 2 (obok Kuratorium

„Urocza”

DUDRU-KREMY

$ М

 я Е
nauczycielka| © im. KS. PIOT  

Z prawami gim. państw.
Przyjmuje wpisy uczniów do kl. I, II,

II, oraz za zezwoleniem Kuratorium

yde kl. IV. od dnia 1. VI do 15. VIPraca poszukiwana
Dzis dwa przedstawienia: o godz. 7 i 9.15wiecz. OSOBA w średnim wieku, poszukuje posa- © Początek egzaminów od 17 VI b. r,

dy gospodyni, zna się dobrze na gotowaniu,
eczarstwie i hodowli drobiu. i
i do adm. „Dz.

„gospodyni. SĄ
 PRZY

  

    
  

INTELIGENTNA pani poszukuje posadyj
biurowej,  lektorki, sekretarki, administr,
domu, kasjerki. Może złożyć niewielką
kaucję, Łaskawe zgłoszenia do „Dziennika
Wileńskiego" pod „Uczciwa”. 996—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)

Kugao i sprzedaż 3
FLANSE pomidorów i bratków, z powodu
większej ilości, sprzedaje się po cenie 0-
kazyjnej. Ul. Słomianka 9-a m. 1 (po Kal-
waryjskiej).

2 DOMY przy ul. Holendernia 2 róg Let-
niej do sprzedania. Dow. się na miejscu w

| godz. 17—19, bez pośredników.

DOM MUROWANY,
2-ch 5 i 4 pok. mieszk, i sklep z mieszk,
w okolicy Ostrej Bramy do sprzedania.
Dochód roczny 10%, Cena 18 tys. zł. go-

tówką, długu bank. 4 tys. lnform.: Mickie-
wicza 46—9 godz. 34 pp. 992

DO SPRZEDANIA: dwa łóżka na kanadyj-
skich siatkach z materacami włosianemi,

„|łóżko żelazne, zegar ścienny, etażerka,|

obrazy olejne i „Przewodnik L

roczniki 1935 i 1936. Oglądać od godz. 12!

do 1. Mostowa 19 m. 6.

SPRZEDAJE się sklep spożywczy odza-

raz w centrum z powodu wyjazdu dowię-

dzieć się Wiielka Pohulanka 37 m. 5.

UKE TITANSS aS ZE?

PRZYBŁĄKAŁ SIĘ FOKSTERIER obroża

Dzierżawy metalowa z zamkiem, jeżeli właściciel 3

DO WYDZIERŻAWIENIA OGRÓD:agrest, |dni nie zgłosi się — uważam za swoją
maliny, jabłka. Wilno ul. Sadowa 21 m. 5.'własność. Antokolska 43—6 Kumpiakowa.

ZAMKOWA 9
Zegarki szwajcarskie wyregulowane.

Piatery nowe fasony.

 

   
 

 
  

 

aZguby

  

  

 

Nauczycielka odwróciła głowę,
w jej stronę. Na Bożenkkę spojrzały
duże, ciemno - szafirowe źrenice,
ocienione długiemi czarnymi rzęsa-
mi, W, oczach tych było ia dobro-
ci i przyjaźni, że onieśmielenie dzie-
сКа zginęło bez śladu. Dygnęła
przed nią, potem przywitała się z
ojcem i położyła przed nim świa-
dectwo.
— Same piątki — rzekła z dumą.
—Pięknie córeczko, pięknie. —

Myślę, że pani pokocha Bożenkę —
rzekł mecenas,

P. Anna pochyliła się i ucało-
wała ciemną główkę dziewczyniki.

O mnie nie ma obawy —
rzekła wesoło. — Kocham wszyst-
kie, nawet niegrzeczne dzieci, a
mam ich sporo pod swoją opieką,
tembardziej więc, jeżeli dziecko jest
grzecznei posłuszne, jakk Bożenika.
— O, proszę pani, ja niezawsze

jestem grzeczna i posłuszna
szepnęła Biożenika.

Panna Anna uśmiechnęła się.
— Wiesz dziecko, i ja niezawsze

byłam grzeczna i posłuszna, trudno
wymagać od dziecka za wiele,
— Žepsuje mi pani córkę — rzekł

raecenas.
— Proszę się nie bać. Siadaj Bo-

żenko, jesteś pewnie: głodna.
Przygotowała jej kanapki i pa-

*rząc, jalk dziewczynika zajada z ape-

tytem rozpytywała ją, «co robiła w

dziewczynką 'walczyłam z chłopca-

mi. Miałyśmy całe wojsko.

— A kto zwyciężał, dziewczyn-
ki, czy chłopcy — pytała dziew-
czynika ciekawie.

— Bywało rozmaicie, częściej

jednak zwycięstwo było po naszej
stronie.

Mecenas przysłuchiwał się z

przyjemnością rozmowie córki z na-

uczycielką. Wychodząc do sądu za-
pytał Bożenkę.

— Jak ci się podobała
Anna?
— Kocham bardzo pannę Dorotę,

ale panna Anna taka młoda, będzie

mam lepiej bawić się razem — od-
powiedziała z 8-letnim egoizmem—

a przytem, tatusiu — dodała jakiby
z namysłem — ona podobna do te-

go portretu mojej mamusi, który

wisi w twioim gabinecie. Ma takie

same oczy.
Po twarzy Wołłowicza przebiegł

promień radości.

Upłynął tydzień. Janka i Jurek

Kobylińscy  odwieidzali parę razy

Bożenikę, a po powrocie do domu

tyle opowiadali o nowej mauczyciel-

ce, że zaciekawiona sędzina wybra-

ła się również w odwiedziny.

—Przyszłam po dzieci — oznaj-

miła, witając się. — Ale muszę przy

znać, że słyszałam od małych ludzi

panna

 

NA CAEYM SWIECIE
STOSUJE SŁAWNE KOSMETYKI

TUSZ DO RZĘS
POMADKAooUST

o imdywidualmaejiwaajonalnej pielęgnacji

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

1 J i)VUUAUL

PRYWATNE GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE =

Wilno, Ludwisarska 4 tel. 23-08

 

Biżuteria, złoto, srebro

Reperacje zegarków z gwarancją.

— Wiem, bo jak byłam małą,

 szkole, czy chłopcy mie dokuczali tyle zachwytów, że zapragnęlam

dziewczynikom. poznač panią.

— Dokuczali, oni zawsze nam Panna Przeździecka uśmiechnęła

dokuczają, ale skąd pani to wie? się lelkiko: /

sobie prawo zmiany terminu Śruku ofłosneń | wie przyjmuje anstrsoścń miejsca,

SE
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Dia dorosłych od lat I6
do kl. I, II nowego typu, oraz do ki. VIII =
(typ Humanist. z oddziałem matemat.-

przyrod.) =
Nauka w g. od 16 m. 45 do 21 m. 15
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GROIDACH
ENIE „PIECZENIE , BÓLE)

ICOL
GĄSĘCKIEGO

DO NABYCIĄ.W KAŻDE) APTECE

K. GORZUCHOOŚKI

0040000000000030.002

$ pomóżmy
į  BLIŽNIM

"passda001040
DLA KILKU

bardzo ubogich stu-
dentek, głodujących i
bez środków do "-
trzymania prosi o u-
branie, obuwie i żyw
ność — Caritas ul.
Zamkowa 8.

WDOWA
z trojgiem dzieci, w
wieku szkolnym, zpo-
wodu choroby i nę-
dry, prosi o pomoc.
Adres w admin. „Dz.
Wileńskiego”. 
 

Giełda warszawska

z dn. 21, V, 37.

Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 100.80
Amsterd. 290.50 - 291.22
Londyn 26.10 26.17
N. J. czeki 528 529',
Paryż 23.58 23.64
Praga 18.385418.43

Akcje:

Bank Polski 101.25 101.75

Papiery:

3 proc. poż. Inw. 1 emisja 63.75

” ” ” „ 6475
5 proc. konwersyjna — — = =
50 kolejowa i =
6 „ dolarowa 55.50 kupon 15.41
4 „ premj. dolarowa 39.25 39.90
7 „ stabiliz. 370.00 kupon 17.71
4 „ konsolid. 54.25 54.50

waluty:

Dol. amer. 528i pół 526
Marki niem. 124.00 122.00

 

 

 

—Dzieci zawsze się egzaltują —
odrzekła. Proszę, może pani usią-
dzie,

Przysunęła jej fotel.
siadła i zapytała półgł
chcąc, by dzieci słyszały.

— Mecenas w domu?

— Nie, w sądzie.

—Nie wie pani, kiedy jego ślub?

— (Owszem wiem. Za trzy ty
godnie.
— Więc jednak się żeni. Myśla-

łam, że się rozmyślił.
Usta Przeździeckiej drgnęły nie-

znacznie,
— Zdaje mi się, że jak dotąd

niema tego zamiaru — odrzekła.

— Mpże pani zna tą Zembrzycką?

— Owszem, znam.

— Co pani mówil naprawdę? —
Jaki to typ?

Ujemny. Okropna  megera,
prawdziwa Ksantypa. Chytra, prze-
biegła, jalk żmija. Mecenas wpadł z
kretesem.

— Ach, myslałam to samo. A ten

wariat Prawidzic twiendzi, że taka

dobra i szlachetna. Mówiłam, że

mężczyźni nic nie rozumieją. Im by-
le ładny buziak, zaraz zacna i szla-
chetna. Biedna Bożena!

— O Bożenkę może pani być
spokojna. Nie pozwolę jej skrzyw-

dzić.
Sędzina machnęła ręką.

— (o pani poradzi?

(D. c. n.)

Sędzina u-
osem, nie

BUURUSAITA A OORAI ЕН й

1 odacsneniem do domu lub przesylką poostową sl. 2 gr. 50, kwartalnie sł, 7 gr. 50, zagranicą zł, 6—

xa tekotem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziaie ogłoszeniowym sa

smiżki. Administracja sartrzoga

 

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 
Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOMICZ.

      ECZKA?wawaa l,


