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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papieru 
W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą.     

Redakcja i Administracja ARSĘNALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 
30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 

Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane         
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W przekonania, że zbiorowe 

skoneentrowanie myśli i uczuć na 

jednym przedmiocie, daje zbiorowni- 

kom ludzi, narodom, czy odłamom 

narodów, niezłomną siłę, ustalił się 

zwyczaj obchodów narodowych. 

Każdy kraj ma swoje święto, ten 

dzień sławny, jedyny, wybrany z ty- 

siąca dni zdarzeń, jako kulminacyjny 
punkt, synteza duchowa danego naro- 
du. Zwykle jestto dzień wyzwoleń, 

tryumfu, zmiany politycznej, wprowa- 

dzającej dane Państwo na nowe, 

lepsze tory. 

We Włoszech czczą dzień zjedno- 

czenia Włoch, we Francji zburzenia 

Bastylii, ogłaszające wolność ludu, 
Polacy obrali we wspomnieniach 

przeszłości wiosenny dzień 3 Maja. 

Czem tłumaczyć, że właśnie to 

wspomnienie, w essencji swej właś- 

ciwie martwe, bo z krótkotrwałej 

Konstytucji nie ma wszak dziś śla- 
du, a blask jej rychło stłumiła Tar- 

gowica, czem się kierował instynkt 

narodowy, że ten, a nie inny mo- 

ment dziejów swoich obrała za dzień 

święta, skupienia i przerachowania 

niejako swych sił moralnych? 

Grała tu rolę niejaka tradycja. 

Za ezasów niewoli, niczego się bar- 

dziej nie bał rząd rosyjski, jak tego 

świadectwa, że brutalna siła Państwa 

Semiramidy północy, zgniotła naród, 

mający w sobie pierwiastki postępo- 

we, humanitarne. Obchodzono więc 

rocznicę Konstytucji 3 Maja, zwłasz- 

cza w Warszawie, rzucając fjołki na 

małą ruinę fundamentu pod projek- 

towany w on czas kościół w Ogro- 

dzie Botanicznym. Policja zaś rosyj- 
ska, tradycyjnie wbijała nahajami w 
młodych Polaków, pamięć o tym dniu. 

Prócz tego wspomnienia, które dla- 

tego też się utrwaliło, mimo owe 

„klasyczne* nahaje, była i instykto- 

wna chęć w narodzie zaświadczenia 

przed sobą samym, że straszliwa hań- 

ba rozbiorów, Targowicy, sprzedaj- 

ności króla i magnatów. że cała ta 

Sodoma i Gomora ówczesnej Polski, 

nie była pozbawioną tych 10 spra* 

wiedliwych, dla których Bóg miał 

ocalić społeczeństwo. skazane na za- 

gładę za winy, popełnione. względem 

samego siebie. 

Musiało społeczeństwo polskie w 

dniach upokarzającej niewoli, mieć 

tam, hen, w mrokach przeszłości, we 

wstydzie deptanego niewolnika, w 

wyrzutach sumienia za winy przod- 

ków, musiało mieć ten jakiś jasny 
punkt. To sanktuarjum myśli naro- 

dowej, niezbrukaną duszę zbiorową 

lepszej cząstki społeczeństwa, bez- 

silnej coprawda, by zbrutalną bez- 

względnością rewolucji francuskiej 
narzucić swe nowe prawa całej Pol- 

sce, ale wspaniałej mądrym umiarem 

w założeniu i spokojem w przepro- 

wadzeniu swych zasad. 

Do tego momentu w historji na- 

szej, do tych ludzi twórczych, widzą- 
cych па wiele lat przed siebie ewo- 

lucję społeczną narodów, niepospoli- 

cie uzdolnionych politycznie jak Hu- 

go Kołłątaj i Potocki, lub społecznie 

i naukowo jak Staszic, do tej pro- 

miennej plejady mężów, mających 

rzadką w Polsce odwagę przeciwsta- 

wienia swej mądrości tępemu tchó- 

rzostwu ogółu, do tego dnia, gdy 

stolica Polski wołała jednomyślnie 

„Wiwat Król, wiwat naród, wiwat 

wszystkie stany", do tej chwili zwra- 

cał oczy naród w niewoli, by cier- 
pieć jeszcze dotkliwiej swój los o- 

krutny, ale zarazem krzepić się na- 

dzieją nowej wiosny i szczycić czy- 

nem Konstytucji 3 Maja, 

Naród, który podobną reformę spo- 

łeczną, polityczną i nieomal obycza- 

jową, wprowadził u siebie bez krwi 

rozlewu, przy ogólnym, w stolicy 

przynajmniej, entuzjazmie, który nie 

ręką kata, ale. piórem patrjoty i uczo- 

nego pisał nowe prawa dla klas upo- 

śledzonych, taki naród nie może tra- 

cić nadziei, że się z upadku nie podnie- 

sie. A gdy się podniesie, zmartwych- 

wstanie, czy raczej urodzi się na no- 

wo i odnowa błądzić będzie, to nie- 

zmienną nadzieją, jak probierzem je- 

go wartości, będzie uchwalenie kon- 

stytucji 8 maja. : 

Przewrót, który w umysłach ludz- 

kich sprawił posiew zasad ogloszo- 

nych 1791 r. mimo faktycznego oba- 

lenia konstytucji przez poczynania 

Targowicy i rozbiory, miał olbrzymie 

znaczenie dla kierunku umysłowego 

następnych pokoleń. Ta nieistniejąca 
Konstytucja stała się jakąś Radą nie- 

ustającą i Strażą praw nad narodem, 

który był z praw faktycznie wyzuty. 

Stała się podwaliną zasad demokra- 
tycznych, głoszonych przy każdym 

ruchu wyzwoleńczym, niestety, zaw- 

sze zbyt słabym, zbyt mało bez- 

względnym w stosunku do opozycji, 

  

  

     
     

by zasady te istotnie w czyn wpro- 

wadzić i- wlać za ich pomocą siły 

odporne całemu narodowi. 

W każdym razie za dni niewoli, 

Konstytucja 3 maja była punktem 

wyjścia programów nieomal każdej 
partji politycznej, czemś jakby zna- 

kiem rycerskim, pergaminem  szla- 

chectwa dusy narodowej, stawianym 

przed oczy rodzącym się w niewoli, 

by snać do niej w spokojnym kwie- 

tyzmie nie przywykli. - 

Mówiło się młodemu pokoleniu: 

„Patrzcie z jakich nas skarbów wy- 

zuli, z jakiej odarto piękności, jak 

nisko powaliły nas własne błędy, w 

tym samym nieomal czasie, gdy naj- 

wyższe cnoty wynosiły na czoło 

Państw najbardziej cywilizowanych*. 
I dlatego jak szapowny klejnot 

zatraconej królewskości narodu, spo- 

czywał niemal martwy piękny symbol 

swobody i łączności narodów i kra- 
jów, pod suwerenną władzą Polski 

istniejących. 

Obudzenie się z martwych naro- 
du polskiego wlało nowe życie w 
dawne wspomnienie Konstytucyjne. 
Nowe napisali uczeni, nowe współ- 
czesne formy Życia przekazywała 
swym obywatelom. Ale stare wspo- 
mnienia, symboliczne znaczenie tam- 
tej, tak krótkotrwałej faktycznie, a 
tak długo istniejącej w psychice i 
uczciwości polskiej, tamtej  stani- 
sławowskiej Konstytucji, ożywiły z 
nową siłą. 

I dopływem nowych sił wzmoenio- 
ne wspomnienie, stanęło ną czele 
rocznie i obchodów, by jako Pań- 
stwowe święto narodowe zaświadczać 
pokoleniom rządzącym się w wolnej 
Polsce, że w chwilach najstraszniej- 
szego nawet upadku posiadała zbaw- 
ców i zadatki zbawienia. 
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KOLEDZY! Pod Sztandary! 
Nadchodzi dzień 3-go maja — święto Narodu Polskiego, wspomnie- ' 

nie zorzy wiosennej, co przed laty rozproszyła ponury mrok gnuśniejącego 
społeczeństwa, oświetliła prostą drogę, jaką miała iść Polska, słonecznym 
blaskiem odbiła się w młodzieńczych sercach filomackich i na długo wstała 
się symbolem żywotności i potęgi Narodu. 

Dzień 3-go Maja jest dniem otuchy i wiary, jest pobudką wzywającą 
wszystkich do czynu i do pracy. 

My — żołnierze szczególnie odczuwamy znaczenie tego dnia, 
Jest on dla nas nagrodą za nasze wysiłki, zachętą do czynów ofiar- 

nych, rękojmią mocnej spójni narodowej. 
Więc teraz, gdy dłoń nasza już nie seiska broni, gdy oczy nie wyglą- 

dają wroga, gdy nie tworzymy oddziałów wojskowych. My będąc w naro- 
dzie i z narodem, pozostajemy jednak żołnierzamy, gotowymi do obrony 
czynnej wielkości, spokoju i potęgi Państwa. Idźmy w braterskich szere- 
gach swych organizacji w dniu radosnym 3-go Maja. 

Pod' Sztaudary Koledzy! 

Związek Weteranów. 
Związek Oficerów Rezerwy, 
Związek Podoficerów Rezerwy. 
Związek Legjonistów, 
Stowarzyszenie Dowborczyłów, 
Związek Hallerczyków, 
Związek Powstańców Górnośląskich, 
Związek Inwalidów Wojennych, 
Związek Osadników Wojskowych 

  

Strajk węglowy w Anglji. 
Porzucenie pracy przez górników. 
LONDYN, i.V. (Pat). Wobec faktu załamania się w ostatniej godzinie 

rokowań w sprawie osiągnięcia porozumienia w przemyśle węglowym i upły- 
wu w dniu wczorajszym terminu działania porozumienia tymczasowego, opar- 
tego na subsydjach rządowych, rozesłano do wszystkich zagłębi węglowych 
zawiadomienie o zniżee płac, spowodowanej odjęciem przemysłowi węglo- 
wemu zasiłków rządowych. 

W odpowiedzi na komunikat powyższy górnicy porzucili pracę we 
wszystkich kopalniach. 

Przy pracy pozostała jedynie obsługa zapasowa, której czynności pole- 
gają na utrzymaniu dozoru w szybach. 

W wielu kopalniach pozostawiono jednak tabory koni, co należy tłu- 
maczyć, że nadzieja szybkiego wznowienia rokowań i zmiany sytuacji na 
lepsze jeszcze nie wygasła. 

Możliwość strajku generalnego. 
LONDYN, LV. (Pat). Na odbytej dzisiaj konferencji 400 delegatów re- 

prezentujących 5 miljonów robotników, zrzeszonych w 200 Trade-Unionach 
(łącznie ze związkiem kolejarzy, pracowników transportowych i pracownik. 
przemysłu mechanicznego) zastanawiano się nad sposobami udzielenia po- 
parcia górnikom. Postanowiono rozpocząć we wtorek strajk generalny, 
jeśli do tego czasu zatarg w przemyśle węglowym nie zostanie zakończony. 

Międzynarodowa konferencja górników 
podtrzymuje strajk. 

LONDON. 1.V. (Pat.) W związku z wytworzoną sytuacją kongres Tre- 
de Unionów postanowił odbyć dziś specjalną konferencję poświęconą rezo- 
lucji powziętej przez międzynarodową konferencję górników w Brukseli, po- 
stanawiającej podtrzymać stanowisko górników angielskich przez niedopusz- 
czenie do portów angielskich węgla zagranicznego. Również w związku z 
kryzysem węglowym odbędzie się jutro nadzwyczajna narada frakcji parla- 
mentarnej partji pracy, 

Wybuch strajku. 
LONDYN, 1.V. (Pat). O północy z piątku 30 kwietnia na sobotę 1 maja 

rozpoczął się w przemyśle węglowym strajk. 

Wstrzymanie wywozu węgla. 
LONDYN, 1.V. (Pat). Wszystkie porty otrzymały polecenie wstrzyma- 

nia wywozu węgla. Okręty z ładunkiem węgla, które już wypłynęły na mo- 
rze otrzymały drogą radiotelegraficzną rozkaz powrotu. 

Ogłoszenie stanu wyjątkowego. 
LONDYN, 1.V. (Pat). W związku z rozpoczętym strajkiem , górników 

król ogłosił stan wyjątkowy. 

Niezadowolenie prasy. 
LONDYN. 1.V. (Pat.) Cała niemal prasa jest niezadowolona z nie- 

miecko-sowieckiego traktatu z wyjątkiem zachowującego uparte milczenie w 
tej spiawie „Daily Heralda“. 

Nawet dość liberalne naogół tygodniki polityczne wtórują dziennikom. 

    

Pertraktacje francusko - hiszpańskie. 
: z Abd-el-Krimem. 

UDŹDA, LV. (Pat). Strona francusko-hiszpańska doręczy dziś kierow- 
nikowi delegacji Riffenów Azerkane notę, zredagowaną po arąbsku. a zesta- 
wiającą różnice poglądów co do 4-ch warunków pokojowych, orąz dokument 
wskazujący, iż warunki winny być przez Riffenów wypełnione pod grozą 
rozpoczęcia kroków wojennych przez Francję i Hiszpanję. Termin dla odpo- 
wiedzi wyznaczony został na 6 b. m. Posiedzenie dzisiejsze rozpocznie się 
o godz. 15. Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Azerkane i Kaid-Had- 
dou odpłyną na statku francuskim do Alhucemas. 

      

Sojusz rumuńsko-francuski gotów. 
WIEDEŃ, 1.V. (Pat). „Neue freie Presse* donosi z Bukaresztu, że tekst 

rumuńsko-francuskiego przymierza został definitywnie wypracowany i jest 
gotowy do podpisania. Podpisanie ma podobno nastąpić w najbliższych dniach. 

          

Przygotowanie do międzynarodowej 
konferencji ekonomicznej. 

8 GENEWA, 1.V. (Pat). Na dzisiejszem posiedzeniu plenarnem zamknięto 
pierwszą sesję komitetu przygotowawczego międzynarodowej konferencji 
ekonomicznej. Podkomisje przedłożyły sprawozdania z dokonanych prac. 
w zakończeniu przemawiał przewodniczący komitetu Theunis, reasumując 
wyniki obrad. 

  

    

Wyrok w sprawie Fuksa i 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym zakończyła się rozprawa sądowa w głośnej spra- 
wie Fuksa i Zapłatyńskiego = й 2 у wk 

Wyrokiem sądu Fuks skazany został na 4 lata więzienia, sierż. Li- 
siewski na 2 lata, Zapłatyński został uniewinniony, jak również i inni oskar- 
żeni lekarze. 
ь Pozatem sąd skazał kilku poborowych na mniejsze kary więzienne od 
jednego do kilku miesięcy.
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Dzień 1-90 maja w Wilnie. 
Pochód Klasowych Związków 

Zawodowych. 
Wczoraj o godzinie 10 m. 30 przy 

ul. Ludwisarskiej Nr. 4 odbył się 
wiec Okręgowej Rady  Klasowych 
Związków, Niezależnej Partji Socjali- 
stycznej i Bundu. Po przemówieniach 
czołowych kierowników tych partyj 
uformował się pochód z Okręgową 
Radą Klasowych Związków Zawodo- 
wych na czele. 

Pochód przechodził ulicami Lud- 
wisarską, Wileńską, Adama Mickiewi- 
czą i Wielką. Zaznaczyć należy. iż 
pochód odbywał się zupełnie spokoj- 
nie. Uczestnicy śpiewali międzynaro- 
dówkę i „Na barykady". Koło woje- 
wództwa pochód natknął się na od- 
dział zorganizowanych bojówek z pod 
znaku„Rozwoju*złożony z około 150 
osób, który przy śpiewie „Nie rzucim 
ziemi skąd nasz ród" z kijami i pał- 
kami rzucił się na 1-szo majowych 
manifestantów. Uczestnicy pochodu 
wierząc w zapewnienia przedstawicieli 
władz nie spodziewali się jakiegokol- 
wiek napadu. 
£ Nic też dziwnego, że oszołomieni 
nagłym napadem rozproszyli się w 
różne strony. 

Na placu tuż przy województwie 
pozostali tylko członkowie Okręgo- 
wej Rady Klasowych Związków Za- 
wodowych i N. P. S. 

Policja w pierwszej chwili nie rea- 
gowała wcale na karygodny i godny 
najostrzejszego napiętnowania napad 
bojówek endeckich. | kiedy już ro- 
botnicze organizacje (Bund) znalazły 
się w zupełnej rozsypce rzucili się na 
robotników rozpędzając ich w różne 
strony. Policja szczególnie napasto- 
wała  manifestantów, którzy nieśli 
sztandary. Między innymi konny po- 
licjant Nr. 1806 napotkawszy ciężko 
rannego manifestanta członka Okr. 
Rady Klasowych Żwiązków Zawodo- 
wych Fornalskiego całego we krwi 
rzucił się z koniem na niego z krzy- 
kiem: „Ty niosłeś sztandar, uciekaj 
ty taki i taki* (nie wymienimy bru- 
talnych słów  wyrzeczonych przez 
przedstawiciela władzy). Kiedy zaś 
członek jednego z miejscowych orga- 
nów prasy zareagował na to, pytając 
w myśl jakich rozporządzeń rozpędza 
on i napastuje specjalnie robotników, 

którzy nieśli sztandary, nie zwracając 
uwagi na bojówki endeckie — poli- 
cjant z całą czelnością odpowiedział, 
że taki otrzymał rozkaz (mamy na to 
świadków). 
Bojówki nie robiły różnicy między ko- 
bietami, a mężczyznami, kto tylko 
miał na klapie bluzy znaczek czerwo- 
ny był bity. Między innemi zbito 
jedną kobietę tak, iż padła ona zem- 
dlona na bruk i jeden ze współpra- 
cowników miejscowej prasy odwiózł 
ją do Pogotowia Ratunkowego. 

W rezultacie zostało z manifestan- 
tów około 15 osób lekko i ciężko 
rannych. Na całej długości ulicy Wiel- 
kiej od województwa do teatru Lut- 
nia plac bójki zroszony był kroplami 
krwi. 

Tymczasem Okręgowa Rada Kla- 
sowych Związków Zawodowych i 
członkowie N. P. 5. otoczeni kordo- 
nem policji i ze sztandarami w po- 
chodzie ;doszli na ul. Żeligowskiego 
do gmachu Związków Zawodowych, 
skąd rozesz[i się do domów. 

Bojówki rozwojowe prowadzone 
przez specjalnego delegata organizacji 
faszystowskich w Warszawie, czynne- 
go (oficera jednego ze stacjonujących 
w Wilnie oddziałów wojskowych przez 
współpracownika Dziennika  Wileń- 
skiego Sakowicza — uformowane w 
pochód śpiewając przechodziły koło 
województwa, nie zaczepiane przez 
policję, przepuszczone przez utworzo- 
ny przy gmachu województwa kordon, 
przez który nie przepuszczano ni- 
kogo. 

Co do delegata organizacyj faszy- 
stowskich z Warszawy został on na 
interwencję p. Godwoda wylegitymo- 
wany przez oficera policji, który do- 
wodził oddziałami  rozpraszającemi 
tłum. 

Ogółem policja aresztowała 9 
osób. Prokurator polecił organom 
policji dać szczegółowe sprawozdanie 
z całego przebiegu zajścia na placu 
Katedralnym. 

Z bojówek, które po napadzie na 
manifestantów 1-szo majowych zebra- 
ły się na podwórku przy ul. Trockiej, 
gdzie mieści się „Rozwój" kilkanaście 
osób zostalo lekko rannych. (Zdan.). 

Święto robotnicze w P. P. S. 
W lokalu znów przy ul. Kijow- 

skiej zebrali się członkowie tej orga- 
nizacji. Uformowany pochód z orkie- 
strą na czele pod przewodnictwem 
pos. Pławskiego i p. Witolda Czyża 
skierował się ul. Kijowską i ul. Nie- 
miecką na Wielką, gdzie w sali Miej- 
skiej odbyła się uroczysta akademia. 

prezydjum między innemi we- 
szli poseł Pławski, prof. U. S. B. p. 
Ehrenkreuz, p. Witold Czyż i t. d. 

Do publiczności przepelniającej 
salę szczelnie po brzegi między inny- 
mi przemówił znany działacz socjali- 
styczny przystąpił on do szczegóło- 
wej analizy obecnej sytuacji w Polsce, 
zatrzymując się dłużej nad ostatnim 
kryzysem rządowym i pobudkami, 
które skłoniły P.P.S.do wystąpienia z 
koalicji rządowej. 

W końcu zebrani uchwalili jedno- 
głośnie rezolucję domagającą się za- 
chowania praw socjalnych zdobytych 
klasą robotniczą, kredytów na uru- 
chomienie robót publicznych któreby 
zatrudniły większą ilość bezrobotnych, 
powrotu marszałka Piłsudskiego do 
czynnej służby w armji i rezolucję 
piętnującą ostatnio ujawnione nadu- 
życia przez czołowe osobistości z po- 
śród władz centralnych. Po uchwale- 
niu rezolucji znana tancerka p. Hry- 
niewicka odtworzyła z talentem ujaw- 
niającym się w każdym szczególe jej 

Święto robotnicze | 
W Warszawie. 

(Telef. od wł. koresp, z Warszawy). 

W dniu wozorajszym z powodu 
święta robotniczego 1 maja 

nie pracowano we wszystkich więk- 
szych fabrykach i zakładach prze- 

mysłowych. 
Dyrekcja tramwajów miejskich 

wywiesiła na bramach remiz ogłosze- 
nia, że ruch rozpocznie się o godz. 
4 popołudniu. Żadnych zajść jak w 
remizach, tak i w fabrykach na tle 
zaprzestania pracy nie było. 

Zakłady użyteczności publicznej 
pracowały w ramach utrzymania ko- 
nieeznego ruchu. 

W dzielnicach robotniczych stolicy 

formo się od wczesnego rana 
ro) e pochody, 

które udały się na zapowiedziane 
zgromadzenia. W kilku punktach 
między innemi koło kościoła Sw. Flo- 

wystąpienia heroiczny taniec charak- 
terystyczny—Marsyljankę przy akom- 
piamencie p. Hendrychówny. P. Hen- 
drychówna b. pięknie odśpiewała 2 
pieśni okolicznościowe. 

Program akademji uroczystej wy- 
czerpany został odśpiewaniem przez 
p. prof. Ludwiga pieśni bojowej so- 
cjalizmu polskiego Czerwony Sztan- 
dar. Niemilknące brawa były zasłużo- 
ną nagrodą dla występujących w 
części artystycznej akademii. 

O godzinie 1 m. 30 uformował 
się z powrotem pochód pod pieczo- 
łowitą opieką bardzo usłużnej poli- 
cji, która kroczyła z najeżonymi ba- 
gnetami na czele pochodu, otaczając 
go kordonem dookoła. 

Pochód ten robił wrażenie eskor- 
towanego przez policję, co wyglądało 
dosyć dziwnie. Po drodze pochód 
wznosił gromkie okrzyki domagające 
się powrotu Marszałka Piłsudskiego 
do czynnej służby w armji i nacześć 
P. P. S. W lokału P..P. S. przy ul. 
Kijowskiej mowy z balkonu wypowie- 
dzieli pos. Pławski i pp. Czyż i Stą- 
rowski. Orkiestra odegrała  „Czer- 
wony Sztandar" i pochód został roz- 
wiązany. 

Po południu Reduta wystawiła dla 
członków „Przepióreczkę* i na tem 
uroczystości 1-szo majowe P.P.S. za- 
kończyły się. (zdan.) 

rjana na Pradze doszło do utarczek 
między PPS a komunistami, którzy 
chcieli się dołączyć do pochodu PPS. 

Na placu Teatralnym 
odbyło się o godz. 10 i pół wielkie 
zgromadzenie PPS. Zebrany tłum ro- 
botników liczył od 9—11 tys. Komu- 
niści natomiast grupowali się naoko- 
ło filarów Teatru Wielkiego i wylo- 
tów ul. Wierzbowej, Koło ul. Bielań- 
skiej przy jej wylocie na Placu Te- 
atralnym zebrana była drobna grup- 
ka niezależnych socjalistów. 

Przebieg zgromadzenia na Placu 
Teatralnym był zupełnie spokojny. 
Po przemówieniu posłów socjalistycz- 
nych o godz. 12.20 począł formować 
się pochód PPS. 

Pochód rozpoczął się od ulicy Se- 
natorskiej. 

Na czele kroczył okręgowy komi- 
tet robotniczy warszawski pod sztan- 

RJ E R 

darem PPS, następnie pracownicy 
gazowni, elektrowni, poszezególne 
dzielnice PPS, tramwajarze, robotni- 
cy wielkich tabryk jak „Parowóz”, 
„Pocisk“ i „Lilpop“, następnie kole- 
jarze i szereg organizacyj zawodo- 
wych. 

Zamykały pochód 4 auta ciężaro- 
we, obsadzone milicją porządkową 
PPS. 

Pierwsze starcie z komunistami 

usiłującymi przyłączyć się do pocho- 
du PPS nastąpiły już na Placu Te- 
atralnym w chwili, gdy komuniści 
usiłowali ze swemi sztandarami i 
transparentami przyłączyć się do po- 
chodu PPS. 

Należy podkreślić, iż komuniści 
gdy byli sami mieli sztandary z zu- 
pełnie legalnemi napisami, natomiast 
gdy zmieszali się z socjalistami, wy- 
wiesili natychmiast sztandary z na- 
pisami antipaństwowemi. Przy pierw- 
szym starciu na Placu Teatralnym 

auta z milicją PPS: zatarasowały 
komunistom drogę, przyczem do- 

szło do bójki. 

Gdy pochód PPS znajdował się w 
ul. Miodowej, ` 

padł strzał z tłumu 

z rogu ul. Koziej i Senatorskiej, da- 
ny przez jakiegoś osobnika w czapce 
studenckiej, który nikogo nie zranil, 
natomiast wywołał panikę. Około ko- 
ścioła Kapucynów dopadła go mło- 
dzież i pobiła pałkami, ‚ 

Natomiast 

do powažnych starč doszło na Kra- 
kowskiem Przedmieściu. 

gdy grupa komunistów ze sztandara- 
mi usiłowała dołączyć się do pochodu 
PPS. Komuniści obrzucili kamieniami 
i atakowali laskami milicję porządko- 
wą. a równocześnie 

z tłumu padły w stronę pochodu 
strzały. 

Chwilami strzelanina przypominała 
salwy karabinowe. 

Podczas tego zajścia 

padł trupem robotnik Aleksander 
Kaczyński i szereg osób zostało 

rannych. 

Karetka Pogotowia Ratunkowego, ja- 
dąca za pochodem, zabrała rannych, 
odwożąc ich do szpitala św. Rocha. 

Następne 
nież strzelaniną, odbyło się naNo- 
wym Swiecie około cukierni Bli- 

‚ kiego, 

Do ostrej utarczki doszło przed gma- 
chem Ministerjum Kolei na Nowym 
Swiecie, gdzie znów padły strzały ze 
strony komunistów i 

został ranny Gawlik, liczący 51 lat 
z zawodu garbarz. 

Raniono w tem miejscu również kil- 
kanaście osób. 

W dalszym ciągu pochodu na Pla- 
cu 3 Krzyży pewna grupka młodzie- 
ży, stojąca koło kościoła zaatakowała 
milicję PPS strzałami, W odpowledzi 
milicja zeskoczyła z samochodów, a- 
takując napastników. 

Wywiązała się formalna strze- 
lanina, od której padli Gustaw 
Wudel lat 35 oraz jeden męż- 
czyzna, którego nawiska do- 

tychczas nie ustalono. 

Cały szereg rannych odwieziono 
do pobliskiego szp. Ujazdowskiego, 
zaś innych zabrały pogotowie Czer- 
wonego krzyża, Kasa Chorych i Pog. 
Ratunkowe. 

Silne oddziały policji odcięły Ale- 
je Ujazdowskie od Placu 3 Krzyży 
i obeszły tłum, znajdujący się na 
placu, W dalszym ciągu pochodu silny 
oddział policji zamykał pochód, który 
już do końca odbył się bez zajść. 

Należy zaznaczyć, że policja nie 
użyła prez cały czas demonstracji 
broni palnej, 

Pochód przy dźwiękach kilkunastu 
orkiestr przeszedł ulicami Senator- 
ską, Miodową, Krakowskim Przed- 
mieściem. Nowym Światem na Plac 
Trzech Krzyży, następnie Alejami 
Ujazdowskiemi, ulicami Nowowiejską 
i Marszałkowską i Alejami Jerozolim- 
skimi, poczem doszedł do lokalu okrę- 
gowego komitetu robotniczego PPS, 
gdzie po przemówieniach pos. Jawo- 
rowskiego i lawnika Szezypiorskiego 
nastąpiło rozwiązanie pochodu. 

O godz. 3 po południu odbyła się 

uroczysta akademja w cyrku 

urządzońa staraniem PPS. Przebieg 
akademji był zupełnie spokojny. 

Pochody i zgromadzenia zapowie- 
dziane przez „Bund* i „Poalej Sjon* 

odbyły się zgodnie z zapowiedzią w 
w dzielnicach żydowskich bez żad- 
nych zajść. 

Zabawy w dniu wczorajszym za- 
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jście, zakoficzonz rėw- | 

powiedziane w lokalu okręgowego 
komitetu robotniczego zostały na 
znak żałoby z powodu zgonu kilku 
członków partji odwołane. 

Do wieczora ustalono nastę- 
pującą listę ofiar zajść: 

zabici—Kaczyński, wywiadowca po- 
licji Grodziński oraz 1 mężczyzna nie- 
znanego nazwiska. 

Zmarli w szpitalach wskutek od- 
niesionych ran — Józef Bośniak kon- 
troler fabryczny, członek PPS dziel- 
niey praskiej. 

Ranni Szyszko Jan 55 1. robotnik, 
Baronówna Helena 29 |. krawcowa, 
Zrębowski Stanisław blacharz 39 I., 
Jagodziński Andrzej 27 1. kontroler 
fabryczny, Kozłowska Marja 18 I., 
Zamek Zygmunt, Szatkowski 5tani- 
sław 38 1., Rukawski Aleksander 18 
lat, Porczyńska Marja, Kopańska 
Marja. 

Nazwisk całego szeregu osób do- 
tychezas nie ustalono, Przypuszozał- 
nie ilość rannych wynosi przeszło 
50 osób. U wielu rannych stwierdzo- 
no głęboko rany cięte, zadane nożem. 

Wypadki wczorajsze wywo- 
łały w stolicy ogromne wra- 

żenie. 

Nadzwyczajne dodatki i pisma po- 
południowe zostały natychmiast roz- 
chwytane przez publiczność, która do 
późnego wieczoru zalegała wszystkie 
główniejsze ulice, omawiając zajścią, 

Po mieście krążą silne patrole 
policyjne. 

Komunikat komunistycznej 
frakcji poselskiej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W godzin. wieczornych komuni- 
styczna frakcja poselska wydała 
komunikat o zajściach pełny obludy 
i przedstawiający w zupełnie fałszy- 
wem świetle przebieg zajść. Oburze- 
nie wśród robotników na nikczemną 
robotę komunistów jest ogromne. 

W Nowym Dworze pod War- 
szawą. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Nowym Dworze pod Warszawą 
doszło do zajść, mianowicie tłum ko- 
munistyczny udał się w pochodzie 
przed magistrat, usiłując wedrzeć się 
do wnętrza gmachu. Wejścia do ma- 
gistratu broniło kilkudziesięciu poli- 
cjantów. 

Mimo nawoływań ze strony poli- 
cji tłum nie rozchodził się, a nawet 
począł obrzucać policjantów kamie- 
niami. W tej chwili ktoś z tłumu 
rzucił hasło, ażeby rozpędzić poli- 
cjantów. Istotnie pierwszy szereg 
tłumu rzucił się na policję, chcąc jej 
odebrać karabiny. Jednemu z poli- 
cjantów zdołano wyrwać karabin, 

Wówczas policja dała ostrzegaw- 
cze salwy w powietrze, a gdy mimo 
to tłum się nie rozproszył, dała sal- 
wy do niego, zabijając jednego osob- 
nika i raniąc kilkanaście osób. 

Po salwach tłum rozbiegł się. 

W Zagłębiu Dąbrowskiem. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Zagłębiu Dąbrowskim doszło 
do walki między socjalistami a ko- 
munistami. 

Ani zabitych, ani rannych nie było. 

W Krakowie. 

Przedpołudniowe uroczystości, 
związane ze świętem socjalistycznem 
pierwszego maja miały charakter spo- 
kojny. 

Na wiecu przemawiali pos. Bo- 
browski, Daszyński, Marek i sen. En- 
glich. Po wiecu pochód wyruszył da- 
lej i połączył się na rogu ul. Grodz- 
kiej i Franciszkańskiej z bundowca- 
mi i Poalej-sjonistami, poczem wspól- 
nie udano się na rynek główny, gdzie 
z pod pomnika Mickiewicza przema- 
wiało paru mówców. 

dzielnie obradował wiec nieza- 
leżnej PPS, który miał przebieg bu- 
rzliwy, zwłaszcza przy przemówie- 
niach komunistów. Policja obsadziła 
plac przy trzecim moście, na którym 
odbywał się wiec i nie dopuściła do 
sformowania pochodu. (Pat.) 

Na Górnym Śląsku. 
Dzień 1-go maja przeszedł na 

Górnym Śląsku zupełnie spokojnie, 
Według danych, otrzymanych przez 

urząd wojewódzki, około 65 proc. za- 
łóg robotniczych w kopalniach i hu- 
tach zgłosiło się do pracy. 

W kilkunastu obwodach przemy- 
słowych odbyły się wiece PPS, które 
po przemówieniach działaczy partyj- 
nych, zakończyły się w spokoju. (Pat.) 

We Lwowie. 
Obchód pierwszego maja minął 

spokojnie. Spokój nie został nigdzie 
zakłócony. Jedynie na placu Gąsiew- 
skiego policja aresztowała czterech 

kuno оОНО 

osobników, którzy rozrzucali ulotki 
o treści komunistycznej, (Pat). 

W Borysławiu. 

Przebieg uroczystości do godz. 
3 spokojny. Na odbytem zgromadze- 
niu przemawiał pos, Diamand. (Pat). 

Z Łodzi. 
Dzień pierwszego maja minął w 

Łodzi spokojnie. Pochód PPS. ufor- 
mował się na Wodnym Rynku i wy- 
ruszył ulicami miasta mna plac Wol- 
ności i rynek Bałucki, gdzie odbyły 
się wiece pod gołym niebem. 

Zarówno podczas pochodu, jak w 
czasie wieców nie doszło nigdzie 
do zakłócenia porządku i spokoju, 

We wszystkich fabrykach biegu 
pracy nie przerwano. Również czyn- 
ne były tramwaje. 

Wiadomości polityczne. 
Na onegdajszem posiedzeniu Rady 

ministrów specjalny komitet, złoźony 
z ministrów: premjera Skrzyńskiego, 
spraw wojskowych, gen. Żeligowskie- 
go oraz sprawiedliwości — Piechoc- 
kiego, zdawał sprawozdanie ze swych 
czynności co do projektu ustawy o 
organizacji naczelnych władz obrony 
państwa. Komitet ten na podstawie 
tez poprzednio przez Radę ministrów 
uchwalonych, w odpowiedzi na py- 
tania p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
odnośnie do jego wątpliwości kon- 
stytucyjnych, opracował obecnie nowy 
projekt ustawy o organizacji naczel- 
nych władz obrony państwa. Cały 
ten projekt był wczoraj przedmio- 
tem rozpraw i został przedyskuto- 
wany. Wprowadzono doń szereg 
drobnych poprawek. Główne zasady 
projektu Rada ministrów zaakcepto- 
wała, odraczając jednak uchwalenie 
go w ostatecznej formie na wtorek 
przyszłego tygodnia. 

Nowy projekt składa się podobno 
z 10 artykułów i jest ramowy. Je- 
den z artykułów projektu określa 
kompetencje. Prezydenta Rzplitej, 
jako naczelnego dowódcy sił zbroj- 
nych w czasie pokoju, wykonywują- 
cego swą władzę za pośrednictwem 
ministra spr. wojskowych. Prezydent 
Rzplitej mianuje na wypadek wojny 
naczelnego wodza. 

Pozatem projekt przewiduje po- 
dobno, iż sztab generalny podlega 
we wszystkich swoich pracach gene- 
ralnemu inspektorowi armji. 

Onegdajsza rada ministrów uchwaliła 
m.in. ustawę o policji pańswowej we- 
dług projektu t. zw. komisji prof. 
Bobrzyńskiego. Ustawa ta gwaran- 
tuje przedewszystkiem polepszenie 
bytu policji. W ważniejszych zmia- 
nach jakie wprowadza wymienić na- 
leży całkowite zniesienie policji po- 
Sar jako samodzielnej jedno- 
stki. 

P. min. Raczkiewicz powiedział 
współpracownikowi „Nowego Kurjera 
Polskiego“. 

— W pańtwie może być tylko 
jedna policja. 

      

RADCA KRYNICA Śr 
Dr. Herman Kórbel 

ordynuje jak w latach poprzednich od 
10 maja do 10 października w Pen- 

sjonacie „MARJA“. 

1 Pasty ЗОЛМЕ 
Łotwa. 

Przesilenie rządowe. 

  

W piątek wieczorem Związek 
Włościański obradował nad projektem 
utworzenia rządu centrowego, opie- 
rającego się na 44 poslach łotew- 
skich i części mniejszości narodowych 
(Polacy, Rosjanie i poseł Łazerson). 
W wyniku narad zdecydowano, iż nie 
należy wyłączać z koalicji z góry 
grup pracowicowych, reprezentowa- 
nych w rządzie Ulmanisa, oraz resz- 
ty mniejszości narodowychą 

Portfel ministra finansów blok 
centrowy proponuje powierzyć per- 
sonalnie  Ringoldowi Kalningoni, 
który jednak uzależnia swoją zgodę 
od grup prawicowych, których jest 
członkiem. 3 

Dotychczasowe pertraktacje grup 
centrowych ze Związkiem  Włościań- 
skim nie doprowadziły do  porozu- 
mienia, jakkolwiek jest ono możliwe 
w dalszym ciągu. W razie rozbicia 
się tej kombinacji blok centrowy 
podejmie próbę utworzenia rządu 
centrowo-lewicowego. 

4, dE
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Drogi naprawy. 
Przed tygodniem w artykule o 

obecnej sytuacji gospodarczej nad- 
mieniliśmy, iż znakomity ekonomista 
krakowski Prof, Adam Krzyżanowski 
w szeregu artykułów w „Czasie" ro- 
zwinął tezę, iż kryzys gospodarczy i 
finansowy, który Polska obecnie prze- 
żywa, może być opanowany jedynie 
przy pomocy zagranicznej pożyczki. 
Tej zaś ostatniej nie otrzymamy ni- 
gdy o ile się nie zgodzimy jedno- 
cześnie poddać pewnej kontroli czyn- 
ników międzynarodowych, czy to bę- 
dzie Liga Narodów czy też jakieś 
inne gremjum  anglo-amerykańskie; 
właściwie Prof. Krzyżanowski ро- 
wtórzył tylko to, eo twierdziła od- 
dawna tak zwana szkoła krakowska, 
która już w 23 roku przestrzegała 
p. Władysława Grabskiego przed ka- 
tastrofalnemi skutkami zbyt pospie- 
sznie poprowadzonej reformy walu- 
towej; ta ostatnia nie wsparta bo- 
wiem większem zasobem walut i de- 
wiz, możliwych jedynie do uzyskania 
przy pomocy pożyczki zagranicznej, 
wcześniej czy później musiała się za- 
łamać, pogrążając kraj cały w nędzy 
i rozpaczy oraz osłabiając niezmier- 
nie walor międzynarodowego znacze- 
nia Polski. 

Przestrogi te odrzucone zostały 
i oto mamy skutki obeene, Nie pisa- 
libyśmy o tem, gdyby sam twórca 
reformy monetarnej i dwuletni nie- 
mal dyktator Polski p. Władysław 
Grabski, nie ogłosił w odpowiedzi na 
Rae wywody dwuch artykułów 
w „Kurjerze Warszawskim* p. t. Po- 
lityka rezygnacji, w których starał 
się osłabić wywody Prof. Krzyżano- 
wskiego, apelując do uczuć patrjo- 
tycznych polskich twierdząc, że po- 
żyezka zagraniczna przyniesie nam 
międzynarodową opiekę, która nie 
będzie tylko pustym aktem wzaje- 
mnej pomocy i dobrotliwej uprzej- 
mości, lecz będzie nas obowiązywała 
i uzależniała, a nawet ograniczy nasz 
najdroższy klejnot jakim jest nasza 
suwerenność państwowa. To też 
wzywa Prof. polskie społeczeństwo 
do możliwie największych wysiłków 
i poświęceń by dokonać dzieła sana- 
cji samodzielnie, unikając wszelkie- 
go uzależnienia naszego bytu pań- 
stwowego od czynników obcych. 

Artykuły Prot, Grabskiego wywo- 
łały szereg poważnych replik z któ- 
rych wymienimy tylko tak poważny 
głos, b. wiceministra Skarbu p. 
Antoniego Wieniawskiego, który w 
dwuch artykułach „Rezygnacja czy 
Przezornošė“, umieszczonych w tym P 
że „Kurjerze Warszawskim* w spo- 
sób niezmiernie wytworny jasny i 
przekonywujący, dowiódł iż nieza- 
wsze pomoc obcego kapitału i zwią- 
zana z nim kontrola czynników mię- 
dzynarodowych budżetu, przedsię- 
biorstw państwowych i działalności 
instytucji emisyjnej, prowadzi do u- 
zależnienia polityki zagranicznej od 
powyższych czynników. Dowodem te- 
go ва Niemcy współczesne, które 
pomimo iż w związku % planem Da- 
vesa, podlegają międzynarodowej kon- 
troli finansowej, to jednak jak świad- 
czy cel zachowania się w Genewie 
podczas ostatniej vesji Ligi Naro- 
dów, oraz zawarcie ostatnio przez 
nich traktatu politycznego z Rosją, 
wpływowi tych czynników, właśnie 
jeśli chodzi o politykę zagraniczną, 
ynajmniej nie uległy, odwrotnie ra- 

czej przez polepszenie się stanu go- 
spodarczego właśnie nabrały wiel- 
kiego waloru w stosunkach między- 
narodowych. Przykład bowiem powo- 
jennych Włoch wskazuje nam nao- 
cznie, iż stan gospodarczy danego 
państwa jest najlepszym wykładni- 
kiem jego wpływów i znaczenia po- 
litycznego. 

To też niezależna, lecz sterana 
przesileniem gospodarczem Polska, 
mniejszy mieć może walor w życiu 
międzynarodowem, ma, wprawdzie 
nieco zależną i podlegającą kontroli, 

lecz zato bogatą i kwitnącą Polskę, 
w której bezrobotni górnicy śląscy i 
zrujnowani rolnicy pomorscy nie bę- 
dą tęsknym okiem spoglądali na za- 
chód, gdzie ich współbraciom lepiej 
się dzieje, gdyż zasobny rząd niemie- 
cki ze wzgłędów politycznych, dba 
bardzo oich gospodarczy dobrobyt. 

To też dumnie odrzucać nawet 
wszelką myśl o obcej pomocy i pole- 
gać tylko na własne siły, które już 
raz niestety, zawiodły, może nie jest 
żbyt przezornem, tembardziej, iż za- 
gadnienie sanacji życia gospodarcze- 
go Polski inaprawy jej finansów nie 
jest tylko zagadnieniem gospodar- 
czem i skarbowem, lecz również po- 
litycznem i socjalnem. Zwłaszcza w 
Polsce, gdzie brak silnych charakte- 
rów i gdzie każdy się obawia o po- 
pełnienie jakiegoś czynu niepopular- 
nego— czyż możliwem jest np. rady- 
kalna redukcja budżetu przez spro- 
wadzenie wydatków państwa do siły 
płatniczej jego ludności? Przecież pan 
prezes Grabski, który bezspornie jest 
jednym z najuczciwszych ludzi w Pol- 
sce i może najmocniejszym charakte- 
rem, uparcie dążącym do swego celu 
wyznaje w swym artykule, że gdyby 
Sejm na wiosnę 1925r. miast powię- 
kszyć o 186 miljonów budżet państw. 
zmniejszył go tylko o 7 miljon., to 
nie mielibyśmy deficytu budżetowego, 
nie mielibyśmy nadmiernej emisji 
„biletów skarbowych*, które zdaniem 
jego następcy doprowadziły właśnie 
do załamania się kursu złotego. 

Przecież prof. Wł. Grabski mógł 
się oprzeć Sejmowi, mając za sobą 
całe szołeczeństwo, które po sukce- 
sach 1924 r. darzyło go zaufaniem 
zupełnem. Jednak prof. Wł. Grabski 
tą drogą nie poszedł, załamał się 
wewnętrznie i wybrał inną drogę: 
przybrał do pomocy p. Kauzika i uległ 
Sejmowi, kupując na prawo i lewo 
jego względy. Zresztą nie wiemy 
dlaczego oporu nie mógł pokonać. 

Czyż w takich warunkach nie 
byłaby pożyteczna pewna pomoc 
czynników. obcych, która nie dbając 
o popularność, poprowadziłyby tak 
jak w Austrji redukcję nadmiernego 
stanu urzędniczego, oraz zbędnych 
urzędów. Oczyściłaby z nieróbstwa i 
nadużyć przedsiębiorstwa państwowe 
oraz stałyby na straży praw i nieza- 
leżności Banku emisyjnego, którego 
zadaniem jest dbać o to by zapew- 
nić krajowi zdrowy obieg pieniężny. 

To też powyższe argumenty spra- 
wiają, iż wydaje się nam stusznem 
otwierdzenie zagadnienia przez p. 

E. Rasego, który twierdzi, iż naresz- 
cie należy wszcząć rzeczową i spo- 
kojną dyskusję o kontroli i możliwie 
objektywnie wyjaśnić na jakich 
warunkach i kosztem jakich ofiar 
osięgnąć możemy tak niezbędną po- 
życzkę zagraniczną. Jeżeli warunki 
wypadną zbyt trudne, jeżeli one bę- 
dą nie do przyjęcia, odpowiemy krót- 
ko, nie. 

Ale już dzisiaj w przewidywaniu 
tych eweutualności musimy rozpo- 
cząć natychmiastową akcję—musimy 
działać, by nie być zmuszonemi już 
może w niedalekiej przyszłości do 
przyjęcia najcięższych warunków, 
jakich nam możni tego świata po- 
dyktówać zechcą, tembardziej iż jak 
codzienne uczy doświadczenie, ratuje 
się tylko tych, którzy sami siebie 
ratować potrafią, pozostawiając słu- 
sznemu losowi niedołęstw, umieją- 
cych tylko biadać i błagać o pomoc. 

I dalej wydaje się nam słusznem 
teza Min, Skarbu Zdziechowskiego iż 
warunkiem nieodzownym sanacji jest 
zrównoważenie budżetu i to uwzglę- 
dniając obecną sytuację Polski, jako 
obecni, przedewszystkiem po stronie 
wydatków, a nie przez zwiększenie 
po stronie wpływów. Tylko drogi 
jakiemi min. Zdziechowski kroczyć 
pragnie nie wydają się nam realne- 
'mi—i sposoby zgoła wadliwemi. Siła 
płatnicza i też gospodarcza tak się 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 1-V r. b. 
  

1. Waluty. 

sprzedaż kupno 
Dolary St. Zjedn. 9,70 9,72 — 9,68 
Funty szterlingi — — — 

Il. Dewiży. 
z za 100 fr. 33,17 33,25 33,09 

m tj л 4 > 
Bukareszt », > 3 A 
Helsingfors — — — 
Konstantynopo! — — ® 

Londyn 41,255 4131 41,4 

L i 
= daina a konwer. 147   0 » » ". 32,1. 
100 — » и kolejowa 156 
6% » ja dolarowa 75,50 

* „ (w zł. 73235) 

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 
owe. 

sprzedaż kupno 
Praga | 28,80 28,87 28,73 
Holandja 390,90 391,88 _ 389,92 
Nowy-York 9,70 9,12 9.68 
Paryż | 321240 3221 32,04 
Szwajcarja 187,90 188,37 18743 
Stokholm 260,30 — 260,95 259 
"Wiedeh | 13740 137,74  137,06 
Włochy 39,023 39,17 38,98 

III. Monety. 
Ruble złote 
Ruble srebrne 
Gram złota na 30-IV 1926r. == 6.4468 zł, 

(M. P. Nr. 93 z dn. 29-1V 1926 r. 

II. Listy zastawne. 
80/o Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. 
%% » „ Państ, Ban. Rol. 

III. Akcji.     Akcje Banku Polskiego 48,50 

Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 1 bm. płacono za dolar 10,15 
  

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 1—2 
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dzisiaj zwiększyła, iż jak slusznie 
twierdzi prof. Michalski, to co było 

łatwem do ściągnięcia z podatnika 

przed rokiem, dzisiaj już z nich ża- 
den grosz, ściągnąć się nie da. 

Tak samo kwestja redukcji przy 
dzisiejszym zastoju jest nierealną, 
Wreszcie oszczędzanie kosztem naj- 
bardziej upośledzonych jest niespra- 
wiedliwem. Trzeba przedtem oży- 
wić życie gospodarcze, zatrudnić 
bezrobotnych, rozpocząć wielki ruch 
budowlany. Skąd brać na to pienię- 
dzy? Pieniądze jednak znaleść się na 
to mogą. — Przecież dla przeprowa- 
dzenia sanacji, uchwalonym został 
Jecz nie pobrany podatek majątkowy. 
Sciągnięcie go w gotówce jest nie- 
możliwem natomiast można go po- 
brać tak jak było zamierzonem w li- 
stach zastawnych czy to Tow. Kre- 
dytowego Przemysłu Polskiego. — 
Listy te poparte gwarancję Rządową 
up. Banku Gospodarstwa _ Krajo- 
wego mogą być przez Skarb zlokali- 
zowane w Banku Polskim, któ- 
ry na ich podstawie, oczywiście 
po odpowiedniej zmianie statutu, wi- 
nien dokonać nowej emisji. „Byłaby 
to inflacja* usłyszymy na to — na to 
się nie możemy zgodzić, gdyż emisja 
ta miałaby stokroć realniejsze pokry- 
cie, niż nawet złoto, które wywiezio- 
ne być może zagranicę, a uzyskane 
pod jego zastaw waluty marnotrawio- 
ne ва chwilowo tylko dające efekt 
interwencje. Zresztą ci, którzyby о- 
trzymali pożyczki w listach zastaw- 
nych na spłatę podatku, musieliby 
opłacać procenta i amortyzacje. Na- 
tomiast oczywistą inflacją jest do- 
tychczasowa emisja około 500 miljo- 
nów biletów skarbowych na wydatki 
konsumcyjne Skarbu i dalsze ich za- 
mierzone dodrukowanie 70 miljońów 
przez ministra Zdziechowskiego. 

W ten sposób zdobyte pieniądze 
winny pójść w pierwszym rzędzie na 
fundusz gospodarczy, a nie na łata- 
nie deficytu budżetowego. Na czele 
zarządu funduszu dla kontroli można- 
by było postawić jakąś omanację Na- 
czelnej Rady Gospodarczej, by Wszy- 
stkie czynniki zainteresowane wza- 
jemnie się kontrolowały i pilnowały 
należytego zużycia pieniędzy. 

Dopiero po ożywieniu w ten spo- 
sób życia gospodarczego i zwalcze- 
niu bezrobocia możnaby było wziąć 
nożyce i miotłę i bezwzlędnie zredu- 
kować budżet. Zredukowani urzędni- 
cy bowiem znaleźliby łatwo zajęcie 
przy robotach publicznych i w życiu 
gospodarczem. 

Rozwój tego ostatniego wzruszył by 
również podstawy „podatkowe, a ca 
najważniejsze zredukowany i zrówno- 
ważony budżet stworzył by koniecz- 
ne warunki dla uzyskania niena 
zbyt ciężkich warunkach. korzystnej 
pożyczki zagranicznej, 

Na okres przejściowy należałoby 
jednak pomyśleć o wzmocnionej och- 
ronie złotego. To jednak bez czyn- 
nego bilansu płatniczego i handlo- 
wego byłoby nie możliwem. To też 
wydaje się nam wskazanem i konie- 
cznem, przynajmniej na okres przej- 
ściowy, przymus oddawania wszyst- 
kich dewiz i exportu i oczywista 
zgodnie z zawartemi przez nas trak- 
tami handlowemi, regulownie importu. 

Pozostaje jednak pytanie czy pro- 
gram ten w obecnej polskiej rzeczy- 
wistości jest realny i możliwy do 
przeprowadzenia. Jest to zagadnienie 
polityczne, na które ktoś bardziej po- 
wołany winien dać odpowiedź na in- 
nem miejscu, Wydaje nam się jednak 
jż słowa Marszałka Piłsudskiego, że 
rząd silnych i niedbających o takiej 
popularności osobistej, który by po- 
trafił wyplenić złe zwyczaje sejmo- 
we, mógł nawet w dzisiejszych wa- 
runkach konstytucyjnych dokonać 
wielkiego Dżieła Naprawy są naji- 
stotniejszą oceną sytuacji obecnej. 

Rusticus. 
  

  

Pan Obst trytmfuje. 
Przez trzy dni lekceważąc  pole- 

cenia władzy, p.redaktor „Dziennika“, 
zasypywał Wilno nawoływaniem do 
bójek, Jest taki artykuł w Kodeksie 
Karnym, który zabrania podburzania 
jednej części ludności przeciwko dru- 
giej. Ale dla p. Obsta ten artykuł 
nie istnieje. Poco, on jest silniej- 
szy od władzy. On uczy: bić, (byle 
nie jego, co się czasami zdarza). Na 
ulicę z kijami! A on bezpiecznie sie- 
dzieć będzie za ścianami i zamkami. 
Posłuszni tym naukom studenci rzu- 
cili się na bezrobotnych ludzi z Ki- 
jami! Zhańbili raz jeszcze swoją 
wszechnieę i swoje czapki studenckie. 
Ale dlaczogož nie miała tego zrobić 
ta niedojrzała młodzież? Przecież o 
ich zamiarach wiedziało całe miasto, 
i władze cywilne i uniwersyteckie. 
I nie potrafiły przeciwdziałać. Dla- 
czegoż więc nie miały się udać za- 
miary p. Obsta? Tryumfuje. Nie 
sobie nie robi z żadnego autorytetu 
i co mu kto zrobi? x. 
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Program ohchodu Święta Narodowego 
3-10 naj. 

Dnia. 2.V. r. b. 0 godz.. *6-ej 
m. 30 wiecz. capstrzyk orkiestr 
wojskowych. 

Dnia 3.V. r. b. o godz. 9-ej 
m. 30 rano zbiórka na placu Kate- 
dralnym. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 10-ta m. 15 
rano poświęcenie Sztandaru Wil. Ko- 
ła Zw. Inwalidów. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 10-ta m. 30 
r.—12 nabożeństwo w Bazylice, 

Dnia 3,V. r. b. godz, 12-ta m, 20 
defilada wojskowa i pochód organiza- 
cji społecznych na Akademję do Sali 
Miejskiej. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 1-sza m. 30 
— 8-cia m. 30 Uroczysta Akademja 
w Sali Miejskiej. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 3-cia m. 30 
przedstawienie w Reducie („Djabeł i 
Karczmiarka „). 

Dnia 8.V. r. b. godz. 4-ta Złoże- 
nie przez Zw. Inwalidów Wojennych 
wieńca na Górze Zamkowej. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 4-ta — 5-ta 
Koncert Orkiestr Wojskowych na 
poszczególnych placach. 

: Zawody Sportowe. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 9-ta rano 
Bieg drużynowy — start na boisku 
sportowym na Pióromoncie—meta w 
Cielętniku. 

Dnia 3.V. r b. godz. 10-ta r. 18 
klm. bieg sztafetowy Wilno — Nowo- 
Wilejka. Start i meta przed parkiem 
sportowym im. gen. Żeligowskiego. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 12-ta Piłka 
siatkowa w Ogr. Bernardyńskim. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 14-ta 10 
klm. marsz strzelecki — start i meta 
przed parkiem sportowym im. gen. 
zeligowskiego. 

Dnia 3.V, r. b. godz. 15-ta—18-ta 
turniej piłki nożnej na beisku spor- 
towym na Pióromoncie. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 16-ta piłka 
koszykowa w Ogr. Bernardyńskim. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 16-ta Zaba- 
wa w Ogr. Bernardyńskim według 
następującego programu: a) popisy 
grupy gimnastycznej „Sokoła, b) 
zabawa dla dzieci, c) strzelanie do 
celu, d) popis chóru T-wa Spiew. 
„Echo“ i e) inne atrakcje. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 16-ta m. 30 
Drużynowy marsz harcerski dooko- 
ła Wilna. 

Dnia 8.V. r. b. godz. 16-ta—17-ta 
Święto sportn wodnego na Wilji. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 17-ta Tur- 
niej tenisowy w Ogrodzie Bernar- 
dyńskim. 

Dnia 3.V. r. b. godz. 17-ta 25 
klm. bieg kolarski Wilno — Niemen- 
czyn. Start i meta w parku sporto- 
wym gen. Zeligowskiego. 
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Podobno... 
— Pocobno p. Piotr Kownacki ip. 

Kazimierz Sakowicz od paru tygodni mobi- 
lizo wali faszystowskie bojówki, celem na- 
paóu na pochód 1 Majowy. 

-— Podobno w dn. I maja o godzinie 
9 r. w lokalu „Rozwoju* oobył się prze- 
gląd bojówek faszystowskich. Głównym 
dowódcą sił był p. Piotr Kownacki, który 
po swoich podwładnych o taktyce waik 
ul cznych. 

— Podobno p. Tadeusz Wirszyłło apli- 
kant sądowy ip. Paulin iwaszkiewi.z urzęd- 
nik sądow: w godzinsćh urzędowych. za- 
miast : ćwać w sądzie, kręcili się po 
placu Magdaleny, pełniąc tam nader. ważne 
iunkcje przy kierowaniu napadeim na po- 
chód. Gdy zaś policja zaczęła leniwie ro;- 
praszać napastników, to pp. Wirszyłło i 
|waszkiewiczna czele studentów i rozmaitych 
mętów społecznych przeszkadzali w tem 
poliai powstrzymując ją i wznosząc okrzy- 

i „niech żyje policja”. 

            

4-y maj zagranicą. 
Włochy. 

RZYM. 1-V. (Pat.) Dzień pierw- 
szego maja upłynął w całych Wło- 
szech zupełnie spokojnie. Normalnej 
pracy nigdzie nie przerwano, 

* _ Francja. 

PARYZ. 1-V. (Pat.) Ani w Pa- 
ryżu, ani na prowincji nigdzie nie 
zanotowano żadnych zajść w związku 
z dniem 1-go maja. 

Wszędzie prawie praca w fabry- 
kach została zawieszona. 

Szwajcarja. 

BERN. 1.V. (Pat.). Dzień pierw- 
szego maja szwajcarska klasa robot- 
nicza święciła jak zawsze pochodami 
imeetingami. 

Zadnych zajść nie było. 

Wśród pism. 
— Muzyka miesięcznik, Warsza- 

wa Nr 4 zawiera artykuły Bineudala, 
Szopskiego, Schoenberga, ciekawe u- 
wagi o tańcu Jacka Daleroze'a; wia- 
domości radjowe, bogata kronika, oraz 
ogłoszenie wyniku konkursu muzycz- 
nego zamykają świetny, na europej- 
skim poziomie stojąey numer cza80- 
pisma. { 

Ankieta rozpisana przez redakcję 
„Muzyki* na temat czy należy pisać 
„Szopen* czy „Chopin“ przynosi m. 
i. ciekawe uwagi tyczące Wilna i 
skandalicznie używanej nazwy  „9Z0- 
pen* przez browar wileński. „W Wil- 
nie nikt do tej pory na to nie zarea- 
gował i zdaje się w bliższej przy- 
Szłości nikt nie zareaguje” pisze D. 
Szeligowski. Sądzimy, że tak źle nie 
jest i że wreszcie znajdzie się ktoś 
powołany do tego i zmieni nazwę na 
pierwotną t.j. „Schoppen*—eo wydaje 
się nam wprost koniecznością, zwłasz- 
cza, że „Schoppen* brzmiało nazwis- 
ko założyciela browaru. Z bezstroską 
parafiańszczyzną czas najwyższy zer- 
wać!! X. 

  

  

Zabezpieczenie kopalni angielskich 
przez wojsko. 

LONDYN. 1-V. (Pat.). Na rozkaz 
rządu wysłano zostały większe od- 

działy wojskowe do różnych miejsco- 
wości Anglji Lancasteru i Szkocji. 

Na wypadek strajku generalnego 
w Anglji. 

LONDYN. 1-V.(Pat.). Rząd i spo- 
łeczeństwo czynią konieczne przygo- 
towania na wypadek strajku gene- 
ralnego. 

Anglja i Walja podzielone zosta- 
ły na 10 okręgów z cywilnymi komi- 
sarzami na czele, których rząd wy- 
posażył w autorytet równy autoryte- 
towi gabinetu, Będą oni decydowali 
samodzielnie, zasięgając opinji gabi- 
netu tylko w zupełnie wyjątkowych 
wypadkach. 

Rząd obejmie broadeastingi ra- 
diowe dla swej wygody, oraz, aby 
zastąpić ewentualnie dzienniki, gdy- 
by drukarnie zastrejkowały. Bardzo 
szybko tworzą się ochotnicze orga- 
nizącje pomocnicze, ofiarowując swe 
usługi rządowi. W tym też celu bę- 
dą zapewne wykorzystane wojsko i 
marynarka. 

Niewiadomo jeszcze jak dalece 
powszechnym będzie strajk „oraz czy 
będą funkcjonowały gazownie i elek- 
trownie, a wreszcie jak będzie z za- 
opatrzeniem ludności w ._ środki 
żywności. 

W każdym razie rząd przygoto- 
wuje się do bezpośredniego objęcia 
pracy w tych dziedzinach za pómocą 
wojska i ochotników. Całą akcję 
strajkową prowadzi komitet wyko- 
nawczy Rady Trade Unionów, który 
otrzymał od wszystkich wchodz4- 
cych w jego skład związków zawo- 
dowych obszerne pełnomocnictwa. 
Jest to pierwszy podobny wypadek, 
albowiem dotychczas poszczególne 
związki zawodowe bardzo zazdrośnie 
strzegły swej niezawisłości. 

Dzień 1-go maja upłynął w Lon- 
dynie spokojnie. 

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Antanazego Zyg. kr. 

Jutro: N. P. M. Król. K. P. 

Wschód słońca---g. 3 m. 40 
Zachód ‚ g. 6 m. 50 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na Pohulance 

Dziś w niedzielę o godz. 2-ej w poł. dla 
młodzieży szkolnej po cenach o 75 proc. 
zniżonych „Dožywocie“ komedja w 3-ch 
aktach Al. hr. Fredry. 

Wieczorem po raz 4-ty „Lekkoduch" 
komedja w 3-ch aktach Jerzego Szaniaw- 
ZY: ы 

poniedziałek 3-go maja o godz. 3.30 
po poł. na cele Polskiej Macierzy Szkol- 
nej „Djabeł i karczmarka* komedja w 3-ch 
aktach St. Krzywoszewskiego. 

Wieczorem o sez 8-ej po 
w tym sezonie „Wyzwolenie 
Wyspiańskiego. 

Niedziela) 

maja       

raz ostatni 
dramat St. 

MIEJSKA. 

— Sławetny Magistracie wileń- 
ski bierz przykład z malego Magi- 
stratu małej Nowo-Wilejki. Magi- 
strat m, Nowo-Wilejki przystępuje w 
najbliższych dniach do wybudowania 
nowych chodników ogólnej ilości 
1.000 metrów. 

Koszta wybudowania wspomnia- 
nych chodników wynoszą 3.500 zło- 
tyco, Nasz sławetny Magistrat m. 
Wilna powinien brać przykład z ma- 

leńkiego Magistratu małej Nowe-Wi- 
lejki. (zd.). 

— Pierwszy dzień „Tygodnia 

Ucznia*. Rozpocznie się w dniu 9
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maja b. r. Tegoż dnia o godzinie 8 
wieczorem w sali gimnazjum imienia 
Lelewela odbędzie się odczyt p. 
prof. d-ra Aleksandra Januszkiewicza 
na temat „Młodzież wobec niebez- 
pieczeństwa grużlicy w domu i w 
szkole. (zd.). 

— Komitet organizacyjny „Ty- 
godnik Uceznia* po porozumieniu się 
% Kuratorjum i Centralą Opiek Szkol- 
nych zaprasza na dzień 5-go maja 
na godzinę 7 wiecz' do gmachu Ku- 
ratorjum (ul. Wolana) pp. protekto- 
rów organizacji; panów dyrekterów 
Średnich zakładów naukowych lub 
osoby ich reprezentujące, panów na- 
uczycieli chcących wziąść udział w 
organizacji „Tygodnia Ucznia”, za 
rządy Opiek Szkolnych poszczegół- 
nych zakładów naukowych, komisje 
organizacyjne Tygodnia Ucznia, a 
mianowicie Hygjeny i propagandy, 
zbiórki ulicznej, loteryjną. teatralno- 
widowiskową. 

Komitet zaprasza również na ze- 
branie przedstawicieli prasy, oraz 
wszystkie osoby, biorące czynny u- 
dział w organizacji „Tygodnia Ucz- 
nia“. - 

Komitet organizacyjny uprasza 
również wszystkich swych członków 
stawić się in corpore. 

Program zebrania: 

1) Krótkie sprawozdanie komite- 
tu organizacyjnego „Tygodnia. Uez- 
nia*. 

2) Sprawozdanie ze swej *dotych- 
czasowej pracy poszczególnych Ко- 
misji. 

3) Zatwierdzenie projektu atrak- 
cji Tygodnia Ucznia, 

4) Zapis na członków poszczegól- 
nych komisji. 

5) Wolne wnioski, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Towarzystwo Prze- 
ałwgruźliczne. Dnia 16 maja 1926 r. 
w Sali Sniadeckich Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego prof. dr. Stanisław Wła- 
dyczko wygłosi na rzecz Wileńskiego 
Towarzystwa Przeciwgruźlicznego 0d- 
czyt pod tytułem „Zasady zapobiega- 
nia i leczenia histerji*. 

Powyższy odczyt jest dalszym cią- 
giem wykładu, wygłoszonego dnia 7-g0 
marca r. b. w sali Sniadeckich U. S. 
B. w cyklu powszechnych wykładów 
aniwersyteckich p. t. „Histerja“, to 
też prelegent dla nawiązania ciągło- 

RJ E R EN 5 KI 
  

  

ści poda na wstępie krótkie stresz- 
czenie poprzedniego. 

Początek o godz. 7-ej wieczór. 
Bilety wcześniej nabywać można 

w księgarni Gebethnera i Wolffa (ul. 
Mickiewicza 6), a w dniu odczytu 
przy wejściu. 

— Walne zebranie Wil:ūskiego 
Oddziału Czerwonego Krzyża odbę- 
dzie się we czwartek o godzinie 
7-mej wieczorem w lokalu tegoż od- 
działu przy ul. Zawalnej Nr. 1. 

Na porządku dziennym: 
1) Sprawozdanie starego zarządu 

i poszczególnych sekcyj. 
2) Sprawozdanie komisji rewi- 

zyjnej. 
3) Wybór nowego zarządu na rok 

bieżący i 
4) Wolne wnioski. (zd) 

ROŻNE. 

— P. Czesław Jankowski ude- 
korowany krzyżem oficerskim „Po- 
lonia Restituta*. Z okazji święta 
3-go Maja p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej nadał p. Czesławowi Jankow- 
skiemu, znanemu na gruncie wileń- 
skim literatowi i publicyście „Krzyż 
oficerski* „Polonia Restituta, za za- 
sługi położone w dziedzinie literatury. 

Należy zaznaczyć, iż p. Czesław 
Jankowski będzie wkrótce  obcho- 
dził 50-cio lecie swej pracy literac- 
kiej. (zd) 

— Zjazd przedstawicieli zbio- 
rów ewangelickich w Wilnie. Mini- 
sterjum Spraw Wewnętrznych zs- 
wiadomiło p. wojewodę wileńskiego 
% udzieliło zezwolenia  zborowi 
ewangielickiemu na zwołanie w Wil- 
nie w dniach 18 — 20 maja b. r. 
zjazdu przedstawicieli _ wszystkich 
zborów ewangielickich. Na  zjezdzie 
tym mają być omawiane sprawy czy- 
sto wewnętrznej natury, dotyczące 
tego wyznania. (zd.). 

— Reduta na Zw. Strzelecki. W 
zrozumieniu idei przysposobienia woj- 
skowego, zespół Reduty przychodzi 
z wydatną pomocą jedynej tego ro- 
dzaju organizacji — Związkowi Strze- 
leckiemu i w tym celu cały dochód 
z przedstawienia, które odbędzie się 
we wtorek, 4-g0 maja r. b., przezna- 
cza na Strzelca. Grany będzie fascy- 
mujący dramat E. Zegadłowicza „Głaz 
graniczny*. Sądzimy, że społeczeństwo 
nasze poprze ten wzniosły cel i za- 
pełni salę teatralną po brzegi. 

Bilety wcześniej nabywać można, 
w dniach 2 i 3 maja, od 11—1 p. p. 

A PALA. 

  

i 4—8 wiecz. w cukierni Stralla, przy 
ul. Mickiewicza. W dniu przedstawie- 
nia w kasie teatru. 

— Reduta dła Macierzy. Jak już 
uprzednio donosiliśmy, zespół Reduty 
daje w poniedziałek d. 3-go maja, '0 
godz. 3 m. 30 przedstawienie w tea- 
trze na Pohulance: „Djabeł i Karcz- 
marka*. Ceny miejsc o 75 proc. zniżo- 
ne. Dochód przeznaczony na „Dar 
Narodowy". Bilety nato przedstuwie- 
nie sprzedaje w niedzielę dn, 2-go 
maja Biuro Polskiej Macierzy, Bene- 
dyktyńska 2, m. 3 od godz. 11 rano 
do 1-szej po południu i od 4 — 6 
wieczór, W poniedziałek d. 3 maja 
od godz. 12 w poł. w kasie Teatru 
na Pohulance. 

— Program dnia „Daru Narodo- 
wego 3-go Maja P. M. Sz. 9 rano 
w poniedziałek ofiarne obywatelki 
Wilna obejmą swe placówki i rozpo- 
czną Wielką Kwestę Majową. 

Jednocześnie będą się odbywały 
na Pióromoncie, Cielętniku i w Ogro- 
dzie Bernardyńskin Biegi zawodów 
sportowych i Zabawy z piłkami siatko- 
wemi i nożnemi organizowane przez 
Wil. O. Z: LL. A, A. Z. S$. Związek 
Strzelecki i Ognisko Koiejewe. 

O godz. 3-ciej po południu w o- 
grodzie Bernardyńskim Polska Ma- 
cierz Szkolna, Ognisko Kolejowe, So- 
koli i Tow. Spiew. „Echo* urządzają 
Wielką Zabawę Majową, na program 
której składają się: 

1) popisy i ćwiczenia sokołów, 
2) zabawa dla dzieci, 
3) Chór Tow, śpiew. „Echo, 
4) sztuki magiczne, 
5) wróżka odsłoni ciekawym ich 

przyszłość, 
6) sprzedaż 

wej P. M. Sz. 

SPRAWY __ PRASOWE. 

— Przywrócenie debitu poczto- 
wego. Minist. Spraw Wewnętrznych 
przywróciło prawo debitu pocztowego 
czasopismu w języku niemieckim wy- 
ceńodzącemu w Gdańsku p, t. „Danzi- 
ger Neuste Nachrichten“. 

— Odebranie debitu pocztowe- 
go. Min, Spraw Wewnetrznych ode- 
brało prawo debitu pocztowego cza- 
sopismom: 1) w języku żydowskim 
wychodzącemu w Mińsku p. t. „Ak- 
tiabr*, 2) żydowskiemu. wychodzące- 
mu w Kijowie p. t, „Der Strern“ 1 
3) wychodzącemu w języku niemiec- 
kim w Pradze p. t. „Komunistische 
Jugend*. (1) 

в 

losów lotorji fanto- 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 
— Ze Zw. Oficerów Rezerwy. 

Zarząd Koia Wileńskiego Związku 
Oficerów Rezerwy wzywa wszystkich 
swoich członków do wzięcia udziału 
w pochodzie i uroczystościach w 
dniu 38-go maja 1926 r. 

Zbiórka o godz. 9 w lokalu Se- 
kretarjatu Mickiewicza 18. Pożądane 
jest przybycie w mundurach. 

SPRAWY KOLEJOWE. 

— Urłopy w kolejnictwie. Mi- 
nisterjum Kolei wydało zarządzenie 
normujące kwestję urlopów w okre- 
sie letnim dla pracowników kolejo- 
wych. Według tego rozporządzenia 
dla urzędników etatowych  kolejo- 
wych, którzy służyli w kolejnictwie 
od 1 do 3 lat należy się 2-u-tygod- 
niowy urlop, dla urzędników, którzy 
służą od 8 do 10 lat—trzytygodnio- 
wy urłop i dla urzędników, którzy 
służą ponad 10 lat—ezterotygodnio- 
wy urlop. 
Pracownicy kolejowi niestali pobie- 

rający t. zw. dniówkowe i urzędnicy 
kontraktowi korzystać będą według 
tego rozporządzenia z urlopów do 
15 dni włącznie. (zd) 

U BIAŁOUSINÓW. 

— Program Białorus. Związku 
Włościańskiego. Ukazał się w druku 
w kształcie broszurki program „Bie- 
łarus. Sialanskaha Sajuzu*. Cena 25 
gr.; do nabycia w redakcji „Sialań- 
skiej Niwy* (Połocka 4—7). 

Również ogłosiła swój program 
polityczny „Sialanska - Rabotnickaja 
Hramada” w swym biuletynie partyj- 
nym M 9. (-n) 

— Nowe podręczniki szkolne. 
Białor. T-wo Wydawnicze w Wilnie 
świeżo wydało 2 białor. podręczniki 
szkolne: 1) A. H. Wulfius: „Historja 
Najnowsza* Wspólny przekład uczni 
kl. VII-ej Wil. Gimnazjum  Białoru- 
skiego pod redakcją I. Sawickiego z 
dodatkiem historji końca XIX i po- 
czątku XX-go stulecia i 2) N. Rybkin. 
„Zbiór zagadnień geometrycznych". 
Część |I-sza — Planimetrja. Rów- 
nież wspólny przekład uczni gim- 
nazjum biał. w Wilnie pod redakcją 
Dyrektora gimnazjum R. Ostrow- 
skiego. (n) 

Z PROWINCJI. 

Nowo - Wilejki, a 
Magistrat m. Nowo- 

— Magistrat 
nasz wileński. 

Nr. 100 (548) | 
  

nia w swych kancelarjach zaledwie 
8 urzędników, daje sobie z niezłymi 
rezultatami z pracą radę. Tymczasem 
nasz sławetny Magistrat zatrudniają- 
cy setki urzędników tymi niezłymi 
rezultatami poszczycić się w żadnym 
wypadku nie może... (zd) 

  

Ruch wydawniczy. 
— Na szlaku Batorego. W przyszłym 

tygodniu opuścił prasę i ukaże się w sprze- 
daży we wszystkich księgarniach księga 
zbiorowa Wileńskich oficerów rezerwy p. t. 
„Na Szlaku Batorego". wydana staraniem 
Zarządu Okręgowego Związku Oficerów 
Rezerwy w Wilnie pod redakcją Walerjana 
Charkiewicza. 
.  Współpracownikami księgi są następu- 
jący oficerowie służby czynnej I rezerwy: 

Biskup W. Bandurski, W. Charkiewicz, 
St. Ciozda, Z. Cis-Bankiewicz, J. Hoppen, 
dr. J. Hurynowiczówna, ;W. Kamiński, mjr, 
L. Koc, W. Kospoth-Pawłowski, T. Łopa- 
lewski, prof. St, Matusiak, prof. R. Mienic- 
ki, prof. St Pigoń, gen. E. Rydz-Smigty, R. 
Sakowicz, «s. prof. Swirski, J. Widawski. 

„ Księgę zdobią autografy Marszałka |}. 
Piłsudskiego oraz generałów broni: _J. Dow- 
bor-Muśnickiego, J. Hallera i L. Žellgow- 
skiego, — autografy OOO ÓW Biskupa W. 
Bandurskiego i gen. E. Rydza-Smigłego. 

Na treść księgi: a się artykuły 
dotyczące zadań Związku Oficerów Rezer- 
wy, oraz ideologji oficerów rezerwy, arty- 
kuły, oświetlające walki na szlaku Batore- 
go w ERA historycznej i z czasów 
niedawnych, artykuły literackie oraz nie- 
zwykle ciekawe fragmenty, -wspomnień u- 
czestników wojny światowej i polsko-bol- 
szewickiej. 

Dział informacyjny daje przegląd 20 
organizacyj wojskowych i społecznych, pra- 
cujących nad wyrobieniem przyszłych ob- 
rońców Ojczyzny, grupujących b. wojsku- 
wych, opiekujących się żołnierzem podczas 
wojny i w czasie pokoju lub dążących do 
rozwoju i potęgi Panstwa i do zabezpie- 
czenia jego granic. 

W dziale artystycznym zwracają uwagę 
reprodukcje obrazów wileńskich artystów 
oficerów rezerwy, nieznany portret Mar- 
szałka J. Piłsudskiego, uchwała Sejmu Wi- 
leńskiego z r. 1922, oraz szereg artystycz- 
nych zdjęć fotograficznych, winjet i kary- 
katur. 

„, Wreszcie dział płatnych ogłoszeń prasy 
wileńskiej, firm handlowych i t. d. 

  

Sport. 
Budapeszt — Kraków 4:3. 

BUDAPESZT. 1.V. (Pat.). Dziś 
odbyły się tu zawody piłki nożnej 
pomiędzy reprezentacyjnemi druży- 
nami Krakowa i Budapesztu. Spotka- 
nie dało wynik 4:3 na korzyść dru- 
żyny budapeszteńskiej. (do przerwy 
3:1). Wilejki o 8.000 mieszkańców zatrud- 3:1) 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
W przychodni przyjmują lekarze 

о 

      

   

    

  

YKADEZXE 

LECZY: 

Frekwencja do 

  

  

TYGODNIA 

  

  

|Ciechocinek Zdrój; 
j Państwowy Zakład Zdrojowy | 

Sezon od 1-go maja do 31-go października 

KĄPIELE solankowe, borowinowe, kwasowęglowe, elektro — > 

i wodolecznictwo, 

wadliwą przemianę materji (dna, otyłość, cukrzyca), Ą 

gościec stawowy, cierpienia kobiece, choroby układu Ś 

nerwowege, narządu krążenia i trawienia, przewle- (Ę 

kłe zapalenia kości, stawów, okostnej, gruczołów, | 

ul, Wilenska 28. 
specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4 
czu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

            

    

    

wziewalnia. 

Księgarnia Stow. Nauczycielstwa 
Polskiego w Wilnie, 
ul. Królewska 1. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorium analityczne. 183 

Na MAJ 
miesiąc Solenizantek 

i Solenizantów 

UPOMINKI 
POLECA 

  

(o robi prawdziwy przyjaciel 
naszego pisma ? 

; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 —12; 

DRAOPAŃE ; Konstanty 6. 
Pensjonat luksusowy 

„Warszawianka” 
położony w duż. parku, 

poleca pokoje z utrzy- 

maniem. Ceny zniżone 

0000000000000000 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
  

Szafy, 

  
Jadwiga 

Stelniccy 
poszukiwani przez Ma- 
rję Stelnicką. Każdy, 
ktoby znał miejsce ich 
pobytu, proszony jest 
o zgłoszenie do admi- 

nistracji „Kurjera 

Kto 
Kto 
Kto 
Kto 
Kto 

  

micżedszd wi Kto 
Wileńskiego*. 6-451 Kto 

я : Kto 
Plisowanie Kto 

Ah . Kto 
przyjmuję tanio 

ul. Jakóba Jasińskiego 
1—10 

artykuly. 

j( U arena 

W. MOŁODECKI 
Wilno, Wileńska 8. 
Stoły, Otomany, Garnitury meblo- 

we i t.p. Gobeliny, Płótna, Firanki i t.p. 
CENY UMIARKOWANE. 

П 
chce sprzedač! 
chce kupić! 
pracę daje! 
pracy poszukuje! 
co zgubił! 
się chce ożenić ! 
chce zamąż „ye 
kapitały loknje! 
szuka mieszkania, pokoju, letniska! 
odnajmuje mieszkania, pokoje, 

letniska i t. d. 

niech poda ogłoszenie do gazet 
tkanki podskórnej, choroby górnego odcinka dróg 

oddechowych, choroby skórne. 
    — Opłaca regularnie prenumeratę. 

— Ogłasza się tylko u nas. 
— Jeżeli mieszka na prowincji— pisuje 

korespondencje. 

  

  

Ziemi *%ż.; w. 
chciałbym nabyć na przed- 

— Jeżeli w Wilnie — odwiedza re- | Ska © lub Popławska 

Informacji udziela Komisja Zdrojowa i Zakład 
Zdrojowy w Ciechocinku. 

jedyne pismo poświęcone sprawom 
rolniczym Ziem Wschodnich. 

Wychodzi w Wilnie 1-go i 15-go każdego miesiąca. 

KONTO CZEKOWE w P. K. 0. N 4044. 

Adres Redakcji 1 Administracji : 

Wilno, ul. W. Pobulanka 7. Telefon 784. 
Prenumerata kwartalna zł. — 4 

УМИЛИЛИМ ЛМЛ МАЛМ ИМАМ ИМАМ ИМА 

  

   

  

  (t 
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dakcję, gdy chce, abyśmy poru- 
szyli w.piśmie zajmujący go 
temat. 

— Gdy widzi braki — przyjaźnie i lo- 
jalnie ostrzega. : 

— Gdy ma ciekawą i wažną infor- 
mację, telefonuje pod numer 99, 

— Zjednywa czytelników. 
— Nie pominie milczeniem tego na- 

szego wezwania. 

  

  
ska 1—11 lub Popławska 

21—4 

e 

Pokoje 
do wynajęcia 

dla samotnych. 

Ul. Kalwaryjska 9--15 

  

  

° ksiąžkę Zgubioną $4iš 
wydaną przez P.K.U. Wil- 
no na imię Pawła Sipo- 
wicza, unieważnia się. 

  

PIORUNOCHRONY 
Witold Czyż 
„Agrotechnik“ 
Wileńska 26, tel. 205. 

Gaśnice „Minimax* | 
  

za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, ul. Garbarska 1. Tel. 82. 

Kosztuje tanio 
a cel będzie osiągnięty. 

  

  

  
Sp. Z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX* 
WILNO, zauł. Św. IGNACEGO 5. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 39 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

IĄŻKI I BROSZURY, ‚ 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 
  

lądajcie wszędzie „Kurjer Wileński”, 
  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń'” sp. z ogr. odp. Druk. „Pax“, zauł. św. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Helena Romer-Ochenkowska, 

 


