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Opłata pocztowa ulszczona ryczaliem,

Rok XVI
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в кег 20 !

Nr. 100,
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w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiłeński'* wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon: Redakcji.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

  

   

 

codziennie,
druku me

. zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem I w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

być przez Administrację dowolnie zmieniane.

onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia

  

DO. Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ŻYCIE”

W pierwszą bolesną. rocznicę śmierci

_ Śp. -
" JÓZEFA HEJBERA

Odprawione będzie w dniu 2'Maja 1932 r. Nabożeństwo żałobne w ke-

ściele Sw. Ducha (Domlnikańskim) o godzinie 9 rano
©czem zawiadamia przyjaciół i znajomych Zie

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w eddaniu estatniej posługi Mężawi

mejemu

Stanisławowi Miłaszewiczowi
a w szczególności: J. W. P..P. Prezesowi Sądu. Okręgowego Kaduszkie-

wiczewi, Wice-prezesow! Pluelńskiemu, oraz «ałemu Sądewnictwu składa |

Ry serdeczne„Bóg zapłać”.

   

<Te.

ZYGMUNT ŁUBIŃSKI
: ler Wydz. Elektretechn. P. K. P. w Wilnie,

po długich | ciężkich cierpieniach opatrzony Św, Sakramentami zmarł
’ # Landwarowie dn. 30.1V. r. b. Pogrzeb odbędzie tamże dnia 2.v. w godz. 3

popoludniowych
O czem zawiadamia Żena.

 

KUP LOS
(25 POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERII |

w najstarszej szczęśliwej Kolekturze |

K. GORZUCHOWSKIEGO
30 premipo 10000 2. |

Znacznie zwiększona ilość wygranych

CENA 1/4 LOSU 10 ZŁ. —
Lay с„ 20 Zła —
„ całego „ 40 ZŁ. —
wysyłamy pocztą Konto poczt. 80365.

170r5  Zamiejscowym
 

  

   
Z Eleganckie, "* "5"

GE ma KAPELUSZE
Г PKI

KAB 
cCZA

E. MIESZKOWSKI, mekizwieza 22
KAJAKI i ŁODZIE SPORTOWE
najlepsze najtańsze

leca

PIERV "2 xRESOWA WYTWÓRNIA ŁODZI SPORTOWYCH
Wiinu, Jagielliefiska 3, m. 5

 

 

STRONNICTWO NARODOWE
urządza we wtorek dnia 3 maja o godz. 1-ej pe poł. przy

ulicy ORZESZKOWEJ 11

UROCZYSTY OBCHÓD

ŚWIĘTA NARODOWEGO
na którem D-r. Władysław Konopczyński profesor Uniwersytetu

Jagiellońskiego wygłosi odczyt p. t.:

Główne idee Trzeciego Maja
eraz przemawiać będzie egz STANISŁAW RYMAR

na temat:

Trzeci Maja a chwila obecna.
owiana ; ;

6-ej pop. w tymże lokalu Ku uczczeniu Święta Nare-
obchód, urządzony staraniem Kluhu Młodych

Wstęp wolny.

asas akisowego o zie się
1 Obozu W. P. :

W progiamie: :

1) Chór Drukarzy pod batutą p. Mołodeckiego wykona hymn
narodowy i pieśni patrjotyczne.

2)Przemówienie Posła Rymara o Konstytucji 3 maja.

3) Sekcja Sceniczna Klubu Młodych odegra, sztukę Edmunda

4) Deklamacje. ;
Wstęp1 zł. — Całkowity dochód przeznacza się na Polską

Macierz Szkolną Ziem Wschodnich

KOMUNIKAT

Sekcja Sceniczna Klubu Młodych 5. № 1 O. W. P.

zaprasza wszystkich członków i sympatyków na

Wielką Zabawę Maljową

dnia 2 maj 1932 r. w Salonach Klubu Narodowego przy ul. Sis

Wst łko za zeproszeniami, które można otrzymać codziennie w. Sekre-

tarjacie Kiba”|Oretkowe 11) od godz. 6—8. — Bufet własny. — Do tańca

przygrywa pierwszorzędny kwarteł, — Początek © godz. 9-tej.

" łono Kościoła katolickiego.

' szachowaniem Watykanu za akcję „Pro

Wczoraj sprawy zagraniczne były
głównym przedmiotem. obrad.

Tei. od własn, koresp.)

WARSZAWA. Punkt ciężkości politycznej spoczywa na ministrze
Zaleskim. Pobyt jego potrwa w Warszawie bardzo krótko. Wkrótce
wyjeżdża do Genewy. Zaraz po przyjeździe do Warszawy był w am-
basadżie japońskiej na obiedzie, w sobotę odbył konferencję z amba-
sadorem francuskim, poczem przyjęty był. przez Pana Prezydenta,
a wieczorem był w Belwederze razem z posłem Patkiem.

Cerkiew prawosławna tworzy w Rzymie
biskupstwo prawosławne.

? (Telefonem od wlasnego korespondenta.)

WARŠZAWA. Korespondent rzymski „L. K. C.* donosi, że cer-
kiew prawosławna postanowiła utworzyć w Rzymie biskupstwo prawo-
sławne. Archimandryta Semionow zostanie biskupem rzymskim, to
znaczy będzie tytularnym biskupem Rzymu Kościoła prawosławnego.
Konsekracja ma się odbyć w pierwszych dniach czerwca r. b.

. > Utworzenie prawosławnego biskupstwa w Rzymie ma być odpo-
wiedzią na akcję Ojcap zmierzającą do nawrócenia Rosji na

iądomość tę potwierdzają również w ko-
łach katolickich. Jak wiadomo, prawosławna kolonja, dotąd nieliczna
w Rzymie, miała tylko małą kaplicę przy Piazza Cavour. Zbudowanie
więc nowej cerkwi w pobliżu dworca centralnego, oraz pięknego domu
mieszkalnego przy cerkwi dla prastais ma być właśnie celowem

ussią“.

 

Zwrot w procesie © zamordowanie
š. p. Lusi Zarembianki.
fTelefonem od:własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W 6-tym dniu procesu przeciwko Gorgonowej
w przewodzie sądo: zaszedł pewienzwrot na korzyść oskarżonej.
Zeznania ekspertów brzmiały w ten sposób, że nie jest wykłuczone, że
mord. dokonany został przez mężczyznę i że miał tło seksualne.

Po przesłuchaniu rzeczoznawców sąd przystąpił do odczytania
zakwestjonowanej korespondencji Gorgonowej, poczem obrońca zazna-
"czył, że orzeczenie ekspertów stwarza dla niego nową sytuację, w
związku z częm zamierza wystąpić z szeregiem wniosków. Aby się
jednak mógł do nich przygotować, prosi o-pozwolenie podania: tych
wniosków na następnej rozprawie. ||

Przewodniczący godzi się tylko na krótką przerwę, po której
obrońca wnosi m. in. o poddanie świadka Stanisława Zaremby, jako
syna chorej umysłowo matki, badaniom psychjatrycznym; j prosi
o dołączenie do sprawy akt, dotyczących kradzieży w willi Zarembów
po zamordowamiu Lusi, domagasię załączenia aktóww sprawie mor-
derstwa dokonanego na12-letniejJózi Neuwerth, którewydarzyło się
wkrótce po morderstwie Lusi. Morderstwo to popełnione zostało w. ten
sam sposób, jak na Lusi i rany zadane były narzędziem podobnem,
dalej wnosi o zbadanie psychjatryczne Gorgonowej, © ponowne prze-
prowadzenie 'wizji lokalnej oraz o ponowne zbadanie krwi na wszyst-
kich e.

rokurator sprzeciwił się wszystkim wnioskom. Na tem rozprawę
odroczono do poniedziałku.

W. poniedziałek sąd albo sprawę odroczy, albo będzie dążył do
ogłoszenia wyroku.

Wyrok w sprawie o zabójstwo artystki
igi Korczyńskiej.

(Teletonem od własnego korespondenta) ч

WARSZAWA. W sobotę wieczorem w Sądzie Okręgowym w
Warszawie Ao wyrok w głośnym procesie o zabójstwo tancerki
w teatrzyku ,
charj
wiedziała apelację.

anas"; Igi Korczyńskiej. Sąd
Drożyńskiego na 8 lat ciężkiego więzienia.

skazał oskarżonego Za-
Obrona zapo-

Ohydna zbrodnia.
ŁÓDŹ (Pat). Sprawczyni krwa-

wego mordu w lasku Kały pod Ło-
dzią, 45-letnia Anna Krysiak, któ-
ra przez zemstę powiesiła, a na-
stępnie dobiła uderzeniem kamie-
nia w głowę 4-letnią Kazimierę

 

Szkudlarek, nieślubną córkę męża,
stanie w najbliższym czasie przed
sądem dorażnym w Łodzi Sprawa
będzie rozpatrywana w przyszłym
tygodniu. ,

 

W dniu wyborów francuskich.
PARYŻ (Pat). Przy niedziel-

nych wyborach 11'/» miljona Fran-
cuzów ma prawo głosowania.
Ilošė wstrzymujących się od gło-
sowania obliczają na 15—20%.
Na 615 mandatów jest 3600 kan-
dydatów, to znaczy 5 kandydatów
przypada na jeden mandat. W ko-
łach oficjalnych przewidują, że w
200—230 okręgach głosowanie da
definitywne wyniki już przy pierw-
szym razie. Drugie głosowanie w
dniu 8 maja będzie miało pod
względem politycznym większe
znaczenie, niż- głosowanie 1 maja.
Głównym punktem, około którego
skupia się zainteresowanie ogółu,
jest nie jak dotychczas kwestja,
która partja zwycięży, lecz w ja-
kiej mierze przyszły rząd będzie
mógł stawiać czoło wielkim pro-
blemom narodowym, a. głównie
międzynarodowym. Co do wyniku

wyborów, przewidywania są nie-
omal. identyczne. Gdyby nawet
nastąpiło pewne. przesunięcie ku
lewicy, aś. polityki francuskiej,
zwłaszcza zagranicznej, wedle
przewidywań nie ulegnie znacznej
meNaogół » kołach oficjal-
nych panuje przekonanie, że wię-
kszość byłejLU, AA
nietylko nie straci na sile, ale na-
wet ska 10-mandatėw..Partja
radykalna wykazuje rėwniež opty-
mizm; Liczą się tam z uzyska-
niem od 130 do 140 mandatów. Co'
do socjalistów, to panuje ogólne
mniemanie, że. obecne ry
przyniosą im straty, W kołach po-'
litycznych utrzymują, że chwiejna
taktyka partji socjalistycznejnie
przyczyni się do polepszenia sy-
tuacji wyborczej socjalistów Iran-
cuskich.

 

Niemcynie płacą. reparacyj.
BERLIN" (Pat): „Local Anzei-

ger” donosi, że gabinet Rzeszy
uchwalił nie uwzględniać w preli-

minąrzu  budžetowym na rok
1932/33 rat reparacyjnych, przy-
padających na rok bieżący.

Odezwa rządu sowieckiego do armii.
MOSKWA: (Pat). .Rada wojen-

no-rewol wydała z okazj
1maja odezwę do czerwonej armji,
wklasei oset Z ZA żoł-
ni o szczególnej owošci

bojowej, gdyż na Dalekim. Wscho-
dzie już grają armaty,a'w Europie
pod wpływemkryzysupowstają —

w/$ brzmienia rozkazu — nowe
błoki wojenne. Rozkaz zaznacza,
że Związek Socjalistycznych Re-
publik Rad nie pozwolinainwazję
swego tery: „iże „politykaerytorjam i że 7

obrony*.
oznacza. rezy/ z

 

 

= Już wiedzą Panie, E
= że nadszedł nowy transport pięknych koszul dzien- L

= nych, kombinacyj pantalonów I pończoszek do =

== POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ =

E FRANCISZKA FRLICZKI =
= Zamkowa 9, tel. 6-46. 147—2k ==

Szczegóły krwawego zamachu w Szanghaju
PARYŻ (Pat). Prasa francuska

zamieszcza opowiadanie naoczne-
go świadka zamachu w Szanghaju,
oficera oddziału wolontarjuszy ja-
pońskich:

Rewja odbyła się we wzoro-
wym porządku. Generała Shiro-
kawę otączał sztab generalnyi
zaproszeni goście, attachės woj-
skowi Anglji, Francji, Ameryki i
Włoch, Około godz. 11 rozpoczęła
się druga część uroczystości, w
której nię brali już udziału cudzo-
ziemcy. Artum rozlokował się w
pobliżu trybuny, wzniesionej na
dwa metry ad trawnikiem,
ozdobienej dwoma  ogromnemi
sztandarami japońskiemi. Orkie-
stra, marynarki zaintonowała hymn
narodowy, podchwycony przez pu-
bliczność. Wtem dal się nagle
słyszeć huk eksplozji. Pocisk padł
u stóp Shirokawy, raniąc go cięż-
ko w nogi. Inni oficerowie, ciężej
lub Iżej ranni, mieli jeszcze dosyć
siły, ażeby zejść ze schodów. Kon-
sul japoński Murai, który do-
strzegł gest Koreańczyka, rzuca-
jącego bombę, cofnął się. Dwaj.
żołnierzę, pełniący służbę za try-

‚ Бипа, widzieli ruch terorysty i
rzycili się na niego, lecz nie mogli
j RS zamachowi.

ARYŻ (Pat). Donoszą z Szanś-

 

haju: Wczoraj o godz. 17 żadnej
z ofiar nie zagrażało niebezpie-
czeństwo utraty życia, Możliwe
jest, że Shigemitsu, który otrzymał
35 ran, zmuszony będzie poddać
się amputacji nóg. Admirał Nemu-
ra stracił oko. Generalowi Ujeda
bomba oderwała 3 palce u nogi
i zraniła w lewe ramię. Gen, Shi-
rokawa ma zdruzgotaną szczękę
i wybite wszystkie zęby. Poza
osobistościami oficjalnemi lekkich
obrażeń doznały wskutek zamachu
cztery osoby.

PARYŻ (Pat), W. tutejszych
kołach politycznych utrzymują, że
japoński minister spraw zagra-
nicznych Yoshizawa oświadczył,
iż zdecydowany jest nie wyciągać
z zamąchu żadnych konsekwencyj
politycznych, któreby mogły uje-
mnie wpłynąć na bieg rokowań
japońsko-chińskich.

Rząd japoński zdaje się być
zdecydowany zakończyć na tere-
nie genewskim kwestję szanghaj-
ską. Podobne stanowisko tłuma-
czą w Paryżu wytworzoną w Man-
dżurji sytuacją, która wymaga jak
największej czujności ze strony
władz zarówno na terenie operacyj
militarnych, jak i na froncie dy-
plomatycznym.

Rezolucja Ligi Narodów w sprawie
rozejmu wSzanghaju.

GENEWA. (Pat). Nadzwyczaj-
ne Zgromadzenie Ligi Narodów
odbyło. w dniu 30. IV. posiedzenie
dla przyjęcia rezolucji w sprawie
rozejmu w Szanghaju. Delegat ja-
poński oświadczył, że Japonia go-
towa jest podpisać układ szan$g-
hajski w jego obecnej formie i że

skrupulatnie go wykona. Rząd ja-
poński zobowiązuje się do wyco-
łania do koncesji międzynarodo-
wej wojsk na pozycje, zajmowane
rzed incydentem z 28 stycznia.
ycofanie wojsk japońskich win-

no nastąpić w krótkim czasie.

 

'Zrabowanie miljona Koron.
MORAWSKA OSTRAWA. (Pat).

Dziś o godz. 8 rano do kasy
dworca kolejowego w czeskim
Cieszynie dokonano zuchwałego
włamania. Trzej niewyśledzeni
sprawcy,  postrzeliwszy ciężko

kasjera, zrabowali 1 miljon ke-
ron czeskich, poczem zbiegli sa-
mochodem w niewiadomym kie-
runku. Policja została  zaaląrme-
wana i wszczęła pościg za na-
pastnikami.

Ulgi dla rolnictwa.
Onegdaj rada ministrów uchwa

liła kilka rozporządzeń, dotyczą-
cych szeregu dalszych ulg dla rol-
ników, których sytuacja w chwili o
becnej jest niezwykle trudna, a tru
dności przeżywane przez rolnictwo
wywierają głęboki wpływ na
kształtowanie się stosunków gospo
darczych w innych dziedzinach ży-
cia gospodarczego.

Jednem z rozporządzeń, u-
chwalonych wczoraj, jest rozporzą
dzenie rądy ministrów dotyczące
obniżenia kar za zwłokę od zale-
emjsged 'qleyqs rogouzajeu HoA
w związku z przebudową  ustro-
ju rolnego. Jak się dowiadujemy,
rozporządzenie to obniży z 2 proc.
miesięcznie na pół proc. miesię-
cznie kary za zwłokę, pobierane
od należności i opłat na rzecz skar
bu państwa w związku z przebu-
dową ustroju rolnego. Chodzi: tu o
opłaty pobierane przez urzędy
ziemskie za wykonanie 'scalenia
gruntów, za prace przy znoszeniu
służebności i podziale wspólnot, za
nądzór nad parcelacją prywatną,
dalej rozporządzenie to obejmuje
należności z tytułu udzielonych
kredytów przy scaleniu gruntów,
parcelacji i meljoracji oraz należ-

łowy prezes Rady Wyiszej
T-wa Św. Wincentego a Paulo.

(K49 Na stanowisko prezesa
Rady Wyższej, T-wa św, Wincen-
tego a Paulo powołano inż. Alek-
sandra hr. Hauke na miejsce o-
próżnione przez p. Gustawa Dra-
mińskiego, który ze względu na
wiek podeszły zrzekł się tego u-
rzędu.

Zakres działania Rady Wyż-
szej Warszawskiej rozciąga się na
terytorjum Polski, obejmujące cały
tr zw. zabór rosyjski.

ności za sprzedane w drodze par-
celacji grunty państwowe. Obniże
nie dla dłużników skarbu państwa
z powyższych tytułów kar za zwło
kę do pół proc. stanowić będzie
dla nich poważną ulgę.

Е Następnie rozporządzenie rady
ministrów dotyczy ulg przy splacie

należności instytucji kredytowo-o-
sadniczych b. państw zaborczych.
Rozszerza ono ulgi, przewidziane
w tej sprawie rozporządzeniem ra-
dyministrów wydanemw listopa-
dzie 1933 r., na zelagłości z lat
1930 i 1931. Poprzednie ulgi odno-
siły się tylko do. zaległości powsta-
łych do końca 1929 r. Chodzi tu o
ulgi dla dłużników przy spłacie za
ległych rat pożyczek amortyzacyj
nych i rent b. komisji kolonizacyj-
nej,b.banków rentowych i b. ko-
misji krajowej we Lwowie.

, Trzecie wreszcie rozporządze-
nie rady ministrów, uchwalone
wczoraj, dotyczy obniżenia kar za
zwłokę przy egzekucjach należno-
ści Powszechnego Zakładu Ubez-
pieczeń Wzajemnych Rozporzą-
dzenie to przedłuża ulgi w karach
za zwłokę, pobieranych od skła-
dek Powszechnego Zakłodu Ubez
Pieczeń Wzajemnych, wygasające
z dniem 1 maja rb. na okres dalsze
ę roku t. j. do dn. 1 maja 1933 r.

tym okresie więc nadal stoso-
wana będzie do tych kar stawka
w wysokości 1 próc. miesięcznie
zamiast 2 proc.

    

    
       

Wobec stałych nalegań publiczności

(zopkaWileńska | klasy
zostanie wznowio w dniach od 3 do
8 maja w sali kresowej — Zawalna 1.
Prosimy jednak P. T. Publiczność
o przybywanie odrazu w pierwsze
dni, ponieważ stanowczo dalszych

wznowień nie będzie.  



2

Omnibus.
Wczoraj już na słupach ogło-

szeniowych, na płotach oraz gdzie

się dało rozlepione zostały olbrzy-

mie czerwone afisze, wzywające

do obchodu „święta robotniczego

1 maja”, na które złożyć się ma

pochód i akademia.
Niewtajemniczeni w sprawy

zakulisowe przypuszczają oczy-

wiście, że zwyczajem lat ubie-

głych obchód organizowany jest

przez socjalistów, czy też nawet

komunistów.

Nic podobnego: pod odezwą

podpisane jest prezydjum na-

wskroś sanacyjnej Rady Głównej

Zjednoczenia Rob. Zw. Zawodo-
wych Ziem Północno- Wschodnich.

Przewodniczącym Międzyzwiąz-

kowego Komitetu Obchodu 1 maja

jest jeden z redaktorów sanacyj-

nego „Kurjera Wileńskiego".

O nawskroś sanacyjnym cha-

rakterze zamierzonego obchodu

świadczą, między innemi, takie

ustępy z odezwy:
„Niech żaden uświadomiony pań-

stwowo robotnik wileński nie da się
uwiešė zludnym haslom PPS,“

Albo:

„Domagajcie się przebudowy przez

rząd życia gospodarczego Polski“

Naogół wysunięte w odezwie
postulaty są rozbrajające w swej

naiwności. A więc:

„Domagajcie się zgodnym potężnym
głosem odbudowy starych i uruchomienia
nowych warsztatów pracy."

„Uruchomienia szeroko zakrojonych

robót budowlanych, drogowych i kanali-

zacyjno-wodociągowych* i t. p.

W dzisiejszych warunkach, gdy
każdy dzień przynosi nowe ban-

kructwa, gdy zamykają się naj-

starsze, najsolićniejsze firmy, gdy

organ urzędowy „Polska Gospo-
darcza“ stwierdza deficyt, sięga-
jący olbrzymiej cytry 500 miljo-

nów, gdy rozważane są najdalej

idące oszczędności, gdy głośno już

mówi się o konieczności dalszych

redukcyj pensyj urzędniczych —

tu, jakgdyby nigdy nic, rozkwita
sobie bujnie „radosna twórczość',

mówi się o „odbudowie starych
i uruchomieniu nowych warszta-

tów pracy*, o „szeroko zakrojo-

nych robotach* etc. Mimowoli

czytelnik przeciera oczy i zapy-

tuje: czy autorowie odezwy kpią

czy o drogę pytają?

Pomijając tę tanią demagogję,

na specjalną uwagę zasługują takie

ustępy odezwy:

wTowarzysze, wszyscy jak jeden mąż,
stańcie do szeregów Zjednoczenia, jako

wielkiej centrali zawodowej, mającej

jedynie siłę do walki z rozkładającą się
moralnie klasą posiadaczy, hołdującym
zasadom zmurszałego świata.”

A więc sanacyjna organizacja,

występująca pod nazwą „,Zjedno-

czenia”, ma za zadanie walkę
z „rozkładającą się moralnie klasą

posiadezy“.

Cóż na to organ sanacji wi-

leńskiej „Słowo' i jego opiekuno-

wie i protektorowie ze sfer zie-

miańskich? Cóż na to filary BB,

z księciem Radziwiłłem na czele?

Godńe zaznaczenia są takie

hasła:
„Domagajcie się wydatniejszej ochro-

my zdobyczy socjałnych.'*

A więc za mało jeszcze rujnu-

jących obciążeń na kasy chorych,
na różne ubezpieczenia, fundusze

it. pod.
„Domagajcie się wzmożenia pro-

dukcji w łabrykach państwowych."

Innemi słowy dalszego rozwoju

etatyzmu. Można oczywiście hoł-
dować takim lub innym poglądom,

jak jednak pogodzić takie zdanie
np. z mową p. Klarnera, wygło-

szoną na ostatniej konferencji go-

spodarczej. P. Klarner występował

wszak jako zdecydowany zwolen-
nik i entuzjasta obecnych rządów

pomajowych, jednocześnie zaś wy-
głaszał teorje wręcz przeciwne

tym, które wyżej przytoczyliśmy.

Nareszcie:

„Domagajcie się kontroli
czej nad produkcją!

To już jest hasło czysto komu-

nistyczne. Nie przeszkodzi. to
tym, którzy wygłaszają podobne
hasła i tym, którzy całą tę akcję

popierają, wziąć czynny udział
w obchodzie dn. 3 maja.

„Panu Bogu świeczka, a djabłu
ogarek".

* Przytem mają czelność pisma

sanacyjne twierdzić, że sanacja

ma swój program, swą ideologję...

My możemy jedynie stwierdzić, że

ma... bardzo szerokie serce. Co
zaś do ideologji, to zasadza się
ona, zdaje się, na jednem: ża

wszelką cenę utrzymać się przy
wpływach. й

robotni-

DZIENNIK MILEŃSKI.

z prasy.
Wciąż jeszcze pod znakiem ra- on zareagować na

dosnej twórczości,

Rada szkolna powiatowa w
Nowy Targu, jak donosi „Il. Kur.
Codz.* (nr. 113), wydała rozporzą-
dzenie L. 595/32 z 26. II. 1932,
skierowane do urzędów gminnych
powiatu, a dotyczące urządzenia
nauki w r. szk. 1932/33:

— „W bardzo wielu wypadkach sale
szkolne nie odpowiadają najprymityw-
niejszym wymogom higjeny szkolnej, albo
też pomieszczenia są tak szczupłe, że
normalna nauka odbywać się nie może.
Ponieważ stan ten musi ulec zmianie i
rok szkolny 1932/33 musi rozpocząć się w
warunkach sprzyjających rozwojowi szko
ły, dołożą pp. naczelnicy gmin w poro-
zumieniu z pp. kierownikami szkół i
przewodniczącymi rad- szkolnych miej-
scowych usilnych starań, by pomieszcze-
nia szkół w roku szkolnym 1932/33 od-
powiadały przepisom szkolnym ustawo-
wym. Izby lekcyjne muszą by*' 1) suche,
2) należycie oświetlone (światło połud-
niowo-zachodnie), 3) dostatecznie duże
(42 m. kwadr. powierzchni podłogi), 4)
zaopatrzone w trwałe piece kaflowe,
kamykowe, 5) ściany całe i nieprzewiew-
ne, 6) okna i drzwi szczelne, 7, podłogi
całe i gładkie”.

Zwrócenie uwagi na te potrze-
by i żądanie, by im uczyniono za-
dość w miarę możności byłoby
zrozumiałe, ale tu nzetępoje grož-
ba, że, o ile zmiana nie będzie do-
konana do 30 marca 1932 (tj. w
ciągu miesiąca):
— „poniesie ludność smutne... kon-

sekwencje, gdyż: 1) nieodpowiednie izby
lekcyjne ulegną... likwidacji, 2) młodzież
szkolną niższych roczników nie przyjmie
się do szkoły wogóle, 3) młodzież star-
szych roczników przydzieli się do innej
szkoły, o ile tam będzie odpowiednie
pomieszczenie, względnie skėtė ulegnie
zwiniečiu“.

Wedle wykazu dołączonego do
rozporządzenia dotyczy, to 59 izb
szkolnych w 42 gminach z posu-
nięciem się aż do groźby zamknię-
cia szkół.

Zarząd szkolnctwa. robi się
pułkownikowsko - wojskowy. Ja-
kież wrażenie musi wywierać w
$minach taka. groźba zamykania
szkół? A' w dodatku dzieje się to
w okresie strasznej nędzy w kraju,
śdy chłopi nie mają za co kupić
dzieciom butów i ubrania.

Ojcostwo.

„Kurjer Lwowski** nawiązując
do znańego procesu o napad na
Adolfa Nowaczyńskiego, pisze:

„Przed paru dniami zapadł wyrok
na niejakiego Ryskalczyka, l:tóry przed
sądem z emfazą podkreślał swą przyna-
leżność do Legjonu Młodych. Postanowił

lekceważące słowa,
wypowiedziane w „Myśli Narodowej”
przez Adolfa Nowaczyńskiego 0 pieśni
„Pierwsza Brygada”. Jak twierdzi, chciał
znakomitego pisarza tylko znieważyć.
Wybrał moment, w którym nie było zbyt
wielu świadxów. Skutkiem teżo było, że
p. Nowaczyński, który zresztą wymierzył
napastnikami kilka policzków, utracił
oko. Mocna i żywiołowa reakcja — czy
nie tak?

Nie trzeba do tych dwóch faktów nic
dodawać, wystarczy zupełnie je zestawić.

Ale jeszcze jedno trzeba zanotować.
Jeden z członków trybunału spytał p.
Ryskalczyka, dlaczego uczuł się dotknię-
ty wyszydzeniem pieśni „Pierwsza bry-
ada'. Odpowiedź brzmiała: Bo Legjon
łodych uważa się za dziedziców Pierw-

szej Brygady”.
Autor artykułu, prof. W. Tar-

nowski dodaje od siebie:
„Dużo mnie dzieli od ludzi z Pierw-

szej Brygady. Z tem wszystkiem nie
wiem, czy wszyscy, którzy w niej wal-
czyli, będą zadowoleni z tego stwierdze-
nia ojcowstwa.

Przypuszczam, że będzie wielu nie-
zadowolonych, i sądzę, że powinniby pu-
blicznie zaznaczyć swoje stanowisko”,

„Wagaryс

Feljetonista „Robotnika“ (nr.
148) tak sobie wesoło gwarzy na
temat „czego ostatecznie można
spodziewać się po naszem Bebe?"

„W maju 1926 roku PIM gospodarczy
zapowiadał długotrwałą piękną pogodę
nad Polską. Gospodarcze słońce hojnie
szafowało złotem. W. taki to piękny po-
ranek wisus ten i nieuk, który nie odróż-
niał kameleona od Napoleona, miast
pójść do szkoły i uczyć się, urządził so-
bie wagary. ZabGkŃYG ze skarbonki
wszystkie uciułane pieniądze, wyobraził
sobie, że jest już dorosłym mężczyzną.
Przedewszystkiem wypił kieliszek wódki,
od czego odrazu mu się w głowie zamro-
czyło. Reszty dopełnił wypalony pa-
Dieros.

Urwis zaczął szaleć. Jednemu prze-
chodniowi język pokazał, drugiemu nogę
podstawił, w trzeciego cisnął śrudką bło-
ta. Jakiegośpapotranejo chłopca rówie-
śnika pobił, inne dziecko przewrócił.

Ludzie na widok wartogłowego ni-
cponia  przystawali, ztorzeczyli, grozili
palcem i szli do swych zajęč.

Nabroiwszy w mieście. wypadł w
pole, na plac zabaw ludowych. Tu do-
ij konia i wskoczył mu na grzbiet.
apłacił 20 groszy i koń ruszył. Wisus

bacikiem popędza rumaka, obija mu boki
obcasami i wyobraża sobie, że Bóg wie,
jak daleko już ujechał,

„Kurs* przecież rychło się skończy.
Karuzel coraz wolniej się kręci i nasz
urwis niemało zdziwiony będzie, gdy wy-
siądze na tym samym placyku na któ-
rym rozpoczął swój szalony „wyścig”.

Najgorszy wszak będzie powrót do
domu. Po wagarach pozostanie niesmak,
ból głowy, pustki w skarbonce, podarte
spodenki, no i niemiła nadzieja na'bliż-
szą znajomość z ojcowskim paskiem”.

O chrześcijańskie zasady życia państwowego.

LIST PASTERSKI

|. fm. kk Kanijnla Prymat Pl
Nieraz dopuszcza Opatrzność,

że państwo występuje wprost wro-
go przeciw Kościołowi i prześla-
duje go. Nic tak Kościoła nie o-
czyszcza, jak ucisk i nic go tak
szybko nie wyprowadza z pew-
nych stanów odrętwienia, jak krew
męczeńska, Ale też nic nie świad-
czy dobitniej o nieszczęsnem nie-
zrozumieniu wielkich jego zadań
i potrzeb duchowych społeczeń-
stwa, jak błędna polityka tych,
którzy prześladują i zwalczają Ko-
ściół jako wroga politycznego. Prze
śladowanie jest dla państwa smu-
tną kartą w dziejach, dla Kościoła
ciężką ale wielką i świętą godziną.

Najmilsi!
Różnorodne jest wasze ucze-

stnictwo w życiu publicznem.
Niechże każdy wysnuje z powyż-
szych uwag nauki i postanowienia
zastosowane do swego stanowiska
w państwie. Ja muszę tu z koniecz
ności poprzestać na podaniu wam
zaledwie kilku ogólnych myśli
praktycznych, które was napro-
wadzić mogą na więcej szczegóło-
we wnioski. :

1) Może żaden inny naród nie
umie tak, jak my, ocenić dobro-
dziejstwa bożego, jakiem jest wła-
sne państwo. Przeżyliśmy przecież
bezmiar klęski utraty bytu poli-
tycznego. Państwo zatem, które
nam Opatrzność Boża przywróci-
ła, powinno nietylko pobudzić nas
do  niewygasającej w narodzie
wdzięczności względem Stwórcy,
lecz być także przedmiotem uczuć
tak głębokich i tak szczerej troski,
lżbyśmy z nakazu sumienia i po-
trzeby serca dbali o jego pomyśl-
ność, siłę i trwałość, ale nade-
wszystko o jego wysoką godność i
etykę.

Na czoło zaś powinnościoby-
watelskich wysuwa się posłuszeń-
stwo iszacunek, zasadzające się
na prawie przyrodzonem, z które-
go władza państwowa bierze swój
początek,

, Z drugiej strony przedstawi-
ciele władzy państwowej powinni
«wykazywać poczucie władzy, wy-
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UWADZE GOSPODYŃ!
Najlepiej zabezpiecza na latofutra linne ubrania QD MOLIM rd irc

japoński KATGŁ. © stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ-
re były przesypane proszkiem Kątol i zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat

do VO aaraiy się całe inietkniete przez mole. Katolma przyjemny

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, Jer: 1 karalu-
2 chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatachIt.- p. Polsce Katol jest zba-
4 dany przez 24 naukowe I uznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa

1 owadów. lol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach.

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.

ność opromienia ich rządy, gdy w
sposobie pojmowania i wykonania
przez nich władzy zaznacza się
świadomość padającego na nich
odblasku autorytetu božego! Nato-
miast jak staby i zawodny jest au-
torytet, który zrywa swój związek
z przyrodzonem źródłem władzy! Czy dzisiejszy światowy kryzys
 

10-lecia Konwentu «Batoria>.
Jutro obchodzi dziesięcioleciej

swego istnienia najstarsza wileń-
ska korporacja akademicka („Po-
lonja* powstała w Dorpacie) Kon-
went Batoria.

Konwent. Batoria istnieje od
roku 1922. Założycielami było 11
akader:ików wileńskich, których
łączyła ze sobą wspólna służba
wojskowa jeszcze w szeregach
1-go Korpusu Wojsk Polskich pod
dowództwem gen. Dowbór-Mu.
śnickiego.

Pozbawieni ogniska rodzinne-
go, oderwani od swych siedzib,
kłóre pozostały po tamtej stronie
kordonu, utworzyli oni akby no-
wą rodzinę, która z biegiem lat
rozrastała się, aż przerodziła się
w wielki klan, związany -węzłami
braterstwa i solidarności akade-
mickiej.

Batorusi wnet zajęli jedno z
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przodujących stanowisk w życiu
polskiej młodzieży akademickiej
па (, 5. В.

Czy to w pracy samopomoco-
wej, czy w kolach prowincjonal-
nych, czy tež naukowych, wšzę
dzie członkowie Konwentu Bato-
ria potrafili iść w pierwszych sze-
regach. ! '

Tworząc zamkniętą grupę, do
której dostęp mają tylko wybra-
ni, żyją oni jednakże życiem o-
gółu polskiej młodzieży akade-
mickiej, zawsze czujni na każdy
zew, zawsze gotowi do koleżeń-
skich ofiar i pracy dla dobra u-
kochanej uczelni. Ё
W ciągu 10-lecia swego ist-

nienia Konwent Batoria zyskał
już liczny zastęp filistrów, z któ-
rych wielu zajmuje wybitne sta-
nowiska -w hierarchji społecznej.

Obecnie Konwent liczy około
50 członków.

Prezyejumstanowią?komilitoni
K. Horoszko Wł. Drozdowski,
P. Heincelman i P. Kalukin—jako
olderman..

Program uroczystości podaje-
my na innem miejscu, tu jednak
pragniemy złożyć tej zasłużonej
i sympatycznej organizacji aka-
demickiej życzenia dalszego ro-
zwoju i pomyśjnej pracy na chwa-
łę Ojczyzny.

w

Z pogranicza.
Eskadra sowiecka odbywa manewry nad granicą polską.

W rejonie Dzisny i Łużek
wczoraj zauważono eskadrę sa-
molotów sowieckich, która odby-
wała raid manewrowy w rejonłe
rzeki Dźwiny i pogranicza. Samo-

loty sowieckie po pewnym czasie'
skierowały się w kierunku półno-
cnym na Połock.
W raidzie powietrznym brało

udział 12 samolotów wojskowych.

Aresztowaole delegatów komunistycznych.

Ze Stołpców donoszą, iż, w
dniu wczorajszym aresztowano
dwóch podejrzanych osobników,
którzy przybyli pociągiem po-

śpiesznym ż Moskwy. Zatrzymany-
mi okazali się dwaj delegaci komu-
nistyczni wydelegowani do Polski *
w związku z 1 majem.

Delegacje komunistów zagranicznych udają się do Moskwy na
czerwone święto.

Ze Stołpców donoszą, iż w
ciągu ostatnich dwóch dni po-
ciągami międzynarodowemi do
Rosji sowieckiej udają się maso-
wo delegacje cudzoziemców ko-
munistów. W dniu wczorajszym
przyjechała delegacja komunistów

niemieckich i czeskich w ilości
120 osób. Wśród delegatów dało
się zauważyć kilku studentó uni-
wersytetów niemieckich. Komuni-
ści udają się na święto robotui-
cze do Moskwy. A :

Ucieczke włościan z robót polnych wjSowietach.
Wczoraj rano w rejonie od-

cinka granicznego Darnowszczy-
zna w pobliżu Domaniewicz na
teren polski przedostało się 14
włościan Białorusinów oraz jeden
strażnik sowiecki. Włościanie zbie-

gli z robót polnych, gdzie byli
przymusowo zatrudnieni. z

Strażnik sowiecki ułatwił wło-
ścianom ucieczkę, wobec czego
sam zmuszony był zbiec.

polityczny i to groźne załamywa-
nie się podstaw państwowych nie
są przedewszystkiem kryzysem
autorytetów politycznych, którym
brakło wyższej treści? Zachwiały
się, bo się same poniżyły, gdy w
obliczu ludów wyjałowiały z wszel
kiej myśli bożej.

Drugim nakazem katolickiej
karności obywatelskiej jest po-
słuch dla sprawiedliwych praw i
rozporządzeń państwowych. Usta-
wa czy rozporządzenie nie stają
się etyczne i sprawiedliwe przez
to tylko, że je uchwalają i ają
ciała ustawodawcze lub adze
do tego pa Jeżeli bowiem
nie mają na celu rzeczywistych
potrzeb państwa i dobraŠakos,
ježeli gwalcą przyrodzone prawa
jednostek i rodzin, jeżeli wkra-
czają w prawa Kościoła, a nawet
sprzeciwiają się prawu bożemu,
to mimo że powstają w sposób
prawem przewidziany, są nieetycz
ne i niesprawiedliwe.

Katolik bez ciężkiej winy i bez
zaparcia się swych przekonań ka-
tolickich nie może don za ta-
kiemi ustawami a nawet ma obo-
wiązek z całą stanowczością po-
dobne ustawy zwalczać.

To samo tyczy się wszelkich
rozporządzeń i rozkazów, skąd-
kolwiek pochodzą. Jeżeli nakazują
zło, należy się od ich pełnienia
bezwarunkowo uchylać.

i Władze państwowe mają obo-
wiązek żądać poszanowania dla

* sprawiedliwych praw i popierać to
żądanie przewidzianemi w ustawo-
dawstwie środkami przymusowe-
mi. Tak zwane silne rządy są uza-
sadnione i dobre, o ile są spra-
wiedliwe.

2) Kościół nie uprawia polityki,
bo nie jest to jego zadaniem. Ale
Kościół nie zakazuje katolikom
udziału w polityce, owszem, za-
chęca ich i wzywa do czynnego
udziału w życiu państwowem.
Wszak nie jest do pomyślenia, ab
zwłaszcza w krajach katolickich
życie publiczne miało się stać wy-
łączną dziedziną kół liberalnych i

* wolnomyślnych i aby ta mniejszość
miała stale rządzić katolikami w
duchu im obcym i przeciwnym ich
"ez przekonaniom.

od OE moralnym poli-
tyk katolicki powinien na wszyst-
kich szczeblach i we wszystkich
dziedzinach życia państwowego
urzeczywistniać ideały etyki chrze
ścijańskiej. Katolicki obywatel, ro-
botnik, urzędnik, oficer, żołnierz,
poseł, senator, członek rządu nie
może-mieć dwu sumień, katolickie
go dla życia prywatnego, a nieka-
tolickiego dla spraw publicznych.
Prawo Chrystusowe obowiązuje
we wszystkich dziedzinach. Jeżeli
polityka psuje charaktery i paczy

wodzącej się od Boga. Jakaż god-

sumienia,
uczciwa.

Ideałem obywateli katolików i
działaczy politycznych powinno
być dalej uzdrowienie życia poli-
tycznego z przywar, które je do-
prowadziły do opłakanego zdzi-
czenia. Klęską dzisiejszego życia
publicznego jest nienawiść, która
dzieli obywateli państwa na nie-
przejednane obozy, postępuje z
aa politycznymi jak z

ludźmi złej woli, poniewiera ich
bez względu na godność człowie-
czą i narodową, zniesławia i ubija
moralnie. Zamiast prawdy, pano-
szy się kłamstwo, demagogia,
oszczerstwo, nieszczery i niski
sposób prowadzenia dyskusji i po-
lemiki. Żądza władzy i prywata
prowadzą bezwzględną walkę o
rządy i stanowiska a pozorują je
troską o państwo, które zwykle
odłamy polityczne utożsamiają z
sobą.

3) Poza krajami ulegającemi
wpływom bolszewickim, nawet w
kołach hołdujących teorjom mar-
ksyzmu, zaznacza się pewień od-
wrót od materjalizmu i od polityki
antyreligijnej, a chęć nawiązania
stosunków z Kościołem.

Moi Kochani!
Kończąc czytanie tego listu,

spytacie się ze zdumieniem, czemu
chrześcijańska filozofja i etyka pań
stwowa nie zostaje wszędzie z za-
chwytem przyjęta i przeprowadzo-
na. Przecież jest tak naturalna, tak
zgodna z istotą człowieka, tak pań
stwowotwórcza, tak zdrowa w
swych zasadach, tak szczytna pod
względem moralnym. Spytacie, ja-
ka wroga moc to sprawia, że ludy
i w tej dziedzinie „od prawdy słu-
chanie odwracają a obracają się ku
baśniom”. Czemu sobie ludy u-

krzają państwo? Czemu się z
untem w duszy z jego życia wy-

cofują? Czemu się dokonywa ten
zanik, ten rozgrom państwowości?

Wszedł szatan w polit lu-
dów. Przemazał myśl Agai
wdę przysłonił. Etykę ośmieszył.
Sumienie polityczne rozwichrzył,
W żywy organizm państw wniósł
rozterkę. Swój ideał republiki-de-
mona urzeczywistnił w bolszewji.
Okłamaną, z ideałów obdartą ludz
kość wiedzie ku katastrofom — po
przez rewolucyjne chichoty.

Kto tego szatana od Polski od-
żegna?

Mamy z woli bożej swoje pań-
stwo musimy mieć swoją politykę.
Jaka będzie nasza polityka, takie
będzie państwo. A polityka nasza
taka będzie, jaki będzie nasz po-
gląd na państwo i jaka będzie na-
sza etyka życia publicznego. Zdro
wa być musi nasza filozofja pań-
stwowa. Czysta i dostojna powin-
na być nasza polityka. Bo nie po
to mamy swoje państwo, by po-
padło w niemoc i bezrząd,
Wśród ogólnego przesilenia pań

stwowości wśród ogólnego. kryzy-
su sumienia politycznego, ty, Pol-
sko, bądź wzorem chrześcijańskie-

znak to, że nie jest

$o państwa. Bądź godną cząstką
powszechnego Królestwa Chrystu-
sowego pod płaszczem opiekuń-
czym Najświętszej Marji Panny,
Królowej Korony Polskiej, i za
wstawiennictwem naszych świę-
tych Patronów.

Z Bogiem idź w władną przy-
szłość! „Jeszcze daleką drogę
masz!”

ft August Kard. Hlond
Prymas Polski.

SZKICE I OBRAZKI.
ŚWIATEK ULICY.

Gdy słońce poranne ześlizgnie się z
gór Antokola i zajrzy ciekawie w uliczki
Wilna, uśmiecha się radośnie...

Nie widzi bowiem po nich suną-
tych żydów i dziennikarzy, nie suną
ulicami temi bowiem babcie kawiarniane,
młode na starych fotografjach, nie maja-

czą na rogach ulic potworne szkielety
koni dorożkarskich...

Ulicami temu
ciarnia...

Uśmiechnięta i jak słońce rozrado-

wana...

Ale słońce, które na chwilę odpo-

częło na kominie jakiejś kamienicy, cofa

się za chwilę jak gdyby przerażone...
Bo oto panowie dozorcy wychodzą

z miotłami „czyścić” ulice i zanieczysz-
czać powietrze...

Ponad ziemią powstają tumany ku-
rzu, rudawego koloru, w którym pląsają
wesoło najróżnorodniejsze bakcyle, w

których gronie lasecznik Kocha należy
do najniewinniejszych.

Bakcylki owe (niektóre nawet b.

ładnie wyglądające) pląsają przez chwilę
w powietrzu, osiadają na karminowych
buziakach dzieci, zeslizgują się po błonie
śluzowej i jazda dalej do płuc i żołądka...

A potem...

Potem w gmachu szkolnym zawieszą
taką bardzo mądrą sentencję, zaczynają-
cą się od słów: „Czystość to zdrowie”
albo „Gruźlica jest straszną chorobą”...

Ale zanim to się stanie, co rana

wielkie samumykurzuwznosząsię ż pod
mioteł panów dozorców...

Chciano zapobiedz temu i puszczono
na ulice miasta potężny wóz jakiś, na
czerwono pomalowany, a wchodzący w
skład taboru straży ogniowej, by polewał
ulice... i

Niewinna ta zabawka nazywa się
w„Delfin* czy „Smok* i tryska wodą z si-
łą 300 atmosier czy coś takiego...

I jakiż jest tego skutek.
Bryźnie taki „Smok* wodą, poleje

jedno pasemko ulicy, ale zato podniesie
przed sobą i za sobą trąbę powietrzną...

Ale to tylko jeden urok ulicy...
Godziny poranne znają i inną sie-

lankę...
Dzieciarnia i nieliczni przechodnie

mają co ranka gratisowe i makabryczne
przedstawienie...

Zajeżdża na uliczkę wóz „czyści-
ciela" (hycla) wysiadają zeń jakieś okrop-
ne indywidua z wielkiemi drągami i hej-
że, uganiać się za psami.

sunie tylko dzie-

Skowytprzeraźliwyipiestułaczza- |
wisa na pętli.

Ludziska gapią się, jacyś pauprowie

świżdżą i wyją rodośnie, a pan hycel
klnie, aż uszy puchną.

Aż wtem ulica zawyła radośnie.
Biedna jakaś stara psina, opierac się i
skomląc wędruje na pętli do strasznej
budy „oprawcy*,

Dzieciarnia szkolna i ludzie dorośli,
tępo jakoś i ze zgrozą patrzą na poranne
igrzysko...

Niejednemu -dzieciakowi wpierw
skurczy się serce... ale potem przywyka
do strasznego widowiska...

Serce dziecięce, co winno się uczyć
kochać, tężeje i staje się szorstkie i bru-
talne, jak to poranne widowisko...

Trzeba temu zapobiec...
Ulica nie może stawać się rozsadni-

kem bakcylów i areną ohydy.
M. Junosza.

2„Życie|katolickie.
P na audjencji u

Św. Błogosławieństwo dla Polek
(Citta del Vaticano, tel. wł. K.

A. P. 29. 4.) Ojciec św. przyjął 28
bm. rektora Instytutu Polskiego
w Rzymie, ks. prałata Zakrzew-
skiego, wraz z księżmi, odbywają-
cymi studja w Rzymie. Po powita-.
niu Ojciec Św. zwrócił się do obec-
nych ze słowami pełnemi serdecz-
nej miłości, wyrażając swą żywą
radość, że widzi przed sobą zgro-
madzonych tylu młodych przed-
stawicieli pięknych nadziei, pokła-
danych w  duchowieństwie pol-
skiem. -rwsszzi, | AI Sado un ›

 

STUDJUM AKCJI KATOLICKIEJ
(przy Archidiecezjalnem Instytucie Akcji Katolickiej).
W ubiegłą niedzielę w sali

Śniadeckich U. S. B. p. prof. dr.
Wacław Komarnicki wygłosił od-
czyt na temat: „Katolickie postu-
laty w sprawie małżeńskiem”.

Na początku podkreślił prele-
gent znaczenie rodziny opartej na
zasadach katolickich, która przez
dwa tysiące lat była podstawową
komórką życia społecznego i pań:
stwowego, była głównem źródłem
sił społecznych. .

asadniczą tezą katolicyzmu w
odniesieniu domałżeństwa jest je-
$o charakter sakramentalny —
stąd płynie bezkompromisowa nie-
rozerwalność, oraz żądanie odda-
nia spornych spraw małżeńskich
jurysdykcji sądów duchownych.
W Polsce odrodzonej w zakre-

sie ustawodawstwa małżeńskiego
panuje chaos prawny. wiązu-
je u nas aż 5 systemów prawa
małżeńskiego, z których każdy
inaczej się ustosunkowuje do po-
stulatów katolickich.

Następnie omówił prelegent no-
wy projekt polskiego kodeksu
prawa małżeńskiego. Nie uwzględ-
nia on postulatów katolickich,
wprowadzając ulatwioną  proce-
durę rozwodową, nie przyznając
ślubom kościelnym niezarejestro-
wanym w urzędzie stanu cywilne-
go skutków prawnych, oraz wy-
łączając sprawy.małżeńskie od
jurysdykcji kościelnej, a poddając
je orzecznictwu sądów świeckich.

Twórcy projektu opierają się
na twierdzeniu, że należy iść z du-

' jącz

„porozumieniu ze

chem czasu — w ten sposób idą
oni po linji najmniejszego oporu,
gdyž chcą usankcjonować obecne
rozprężenie.

Drugim punktem. wyjścia twór-
ców ustawy jest mylne komento-
wanie  konsytucji, akcentowanie
państwowości z pominięciem praw
kościoła katolickiego (art, 114
konstyt.). Projekt prawa małżeń-
skiego jest sprzeczny z' tradycją
polską i z prawem kościelnem.

Postulaty katolickie odnajduje-
my w encyklice obecnego ojca św.
„Casti connubii". W encyklice tej
ojciec św. stawia za wzór uregulo-
wanych stosunków w  kwestji
małżeństwa, umowę zawartą о-
statnio między Stolicą Apostolską
a rządem włoskim. Zwolennicy nó-
wego projektu polskiego, nić zna-

tego konkordatu, przy;
taczają go na dowód rzekomej
zgodności omawianego projektu
z postulatami katolickiemi. | ||

Nowe prawo małżeńskie w
Polsce musi oprzeć się na wie
kościelnem, otaz być wydane w

Stolicą Аро-
stolską.

Następny odczyt, . zorganizo-
wany a Studjum Akcji Kato-
lickiej, odbędzie się w niedzielę,
1 maja o godz. 13-ej w sali Śnia-
deckich U. S. B. Będzie to odczyt
dyrektora Banku Spółek Zarob-
kowych, p. Kazimierza Niżyńskie-
$o, na temat: „łKwestja społeczna
a Akcja Katolicka. W.K.

 
Г
.

]
л
O
BA

w
o

«<
O
=
"
o

н
о
р
о
е
е
«

о
н
м

O
P
H
O
,
W

°
-

©
®
О
с
ч
м
ъ
т

ч
н

s
t
r
a

r
e

о
с

—
и
с
с
о
&
m

о
г
о
л
п
о

о
п
“

ос
г

а
е

 



W
U
M
P

A
E

jm

- skiej

  

KRONIKA.
Otwarcie linji powietrzneį Warszawa —

Wilno — Ryga.
Dowiadujemy się, iż z dniem

1 czerwca r. b. nastąpi uroczyste
otwarcie linji powietrznej Warsza-
wa-Ryga. Komunikacja powietrzna
odbywać się będzie na następu-

jącej trasie powietrznej: Warsza-
wa—Grodno—Wilno—Dyneburg---
Ryga. Lądowanie odbywać się
ma w Wilnie na Porubanku.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Ks. Walerjan Meysztowicz

wyjeżdża do Rzymu. Ks. prof. Wa-
lerjan Meysztowicz mianowany zo-

stał radcą duchownym ambasady

polskiej przy Watykanie. Placów-

kę rzymską obejmuje ks. Mey-
sztowicz z dniem 1 maja r. b. Jak

wiadomo, poprzednikiem ks. Mey-
sztowicza na tem stanowisku był

ś. p. ks. prałat Skirmunt.

— Nabożeństwa majowe. Mie-

siąc maj poświęcony jest, jak wia-

domo, czci Najświętszej Marii
Panny. Nabożeństwa majowe

szczególnie wiele uroku posiadają

w Polsce, gdzie lud Najświętszą

Pannę Marję zwie Królową Koro-

ny Polskiej. Przez cały miesiąc

w kościo.ach naszych przy ołta-

rzach, tonących wśród kwiecia

i zieleni, skupiają się rzesze wier-

nych, czcząc Pannę Świętą w li-

tanji Loretańskiej.

— 25-letni Jubileusz Sodall-
cyj Marjańskich w Wilnie od-
będzie się dn. 5 maja, w święto
Wniebowstąpienia Pańskiego. Na
rogram uroczystości złożą się:

abożeństwo w Ostrej Bramie o
godz. 9 r. Akademja w sali gimna-
zjum Zgromadzenia ss. Najśw.
Rodziny z Nazaretu (Piaskowa 14) |
Q godz. 5 w. Sodalicje Marjań-
skie zapraszają wszystkich swych
członków i sympatyków.

"SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
‘; — Wobec wyjazdu na teren
województwa pan wojewoda Becz-

kowicz jutro, w poniedziałek,

dnia 2 maja, nie będzie przyjmo-
wał interesantów.

SPRAWY MIEJSKIE.

° — Рогедпаа!е prezydenta

Folejewskiego. W dniu wczoraj-

szym w sali posiedzeń Rady Miej-
skiej odbyło się pożegnanie ustę-

pującego prezydenta p. Folejew-
skiego.
«. Z dniem dzisiejszym pełnie-

nie funkcyj prania miasta
zydent Czyż.soja! wiceprezy. Eepan

— Posiedzenie zarządu głó-
wn 4 Komitetu Ratowania
Bazyliki Wileńskiej. W dniu 29
b. m. wieczorem odbyło się po-
siedzenie zerządu głównego Ko-

mitetu Ratowania Bazyliki Wileń-

pod przewodnictwem J. E.

ks. Biskupa Kazimierza Michal-
kiewicza. i

Na wstępie omawiano sprawę

zbiórek na kontynuowanie prac

konserwatorsko-restauracyjnych i
badawczych w Bazylice Wileń:
skiej. Zywą dyskusję wywołał

projekt przeprowadzenia zbiórki

w Ameryce. W wyniku tej dy-

skusji postanowiono wysłać do

Ameryki jednego z księży, który
znając tamtejsze stosunki, prze-

prowadzi zbiórkę na remont ka
m.

astępnie omawiano sprawę
wzmożenia akcji
Wilnie.

Z kolei kierownik robót p.

prof. Juljusz Kłos zreferował
sprawozdanie z dokonanych w
katedrze prac i plan robót na
najbliższą przyszłość. ы

— Kwesta „Daru Narodowego

dn. 3 maja. Centralny Zarząd Pol--

skiej Macierzy Szkolnej niniejszem

podaje do wiadomości społeczeń-

stwa, iż w razie niepogody kwesta

uliczna odbędzie się nie we wto-

rek, dnia 3 maja, lecz wę czwar-

tek dnia 5 maja. :

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto winien stawić się na

Komisję poborową. Z dniem
2 maja rozpoczyna się pobór
rocznika 1911-go. W pierwszym
dniu poboru przed Komisją prze-
glądową winni stawić się wszyscy
mężczyźni urodzeni w r. 1911-ym
z nazwiskami na literę A, oraz
na literę B, zamieszkali na tere-
nie Il komisarjatu.

Komisja urzęduje w lokalu
przy ul. za 2 od godz.
8-ej rano. Obowiązuje punktualne
stawiennictwo.

—. Zmiany na czas poboru. Z
dniem 2 maja b. r. komendant
P. K. U. Wilno-Miasto p. major
Maksymiljan Ossowski urzędować
będzie codziennie przy głównej
komisji poborowej — ul. Ba-
zyljańska 2.

Na czas nieobecności p. mjr.
owsa obowiązki komen-

danta P. K. U. Wilno-Miasto peł-
nić będzie kpt. Mikołaj Berent.

Godziny przyjęć interesantów
w P. K. U. pozostają, jak dotych-
Czas, bez zmian. — Zastępca Ко-
endanta przyjmuje codziennie od

godz. 12—13.
: POCZTA I TELEGRAF.
— Kuuczczeniu pamięci 200-ej

łocznicy urodzin. Jerzego Wa-
 Ahingtona Ministerstwo Poczt i Te-
legrafów wprowadziło w obieg
Vkolicznościowe znaczki pocztowe
wartości 30 gr. do uiszczenia opłat
Pocztowych z podobiznami Ko-

zbiórkowej ®`

ściuszki, Wiashingtona i Puław-
skiego.
W związku z tem główny urząd

pocztowy w Wilnie w dniu 3 maja
od godz. 9 do 11, mimo uroczy-
stego święta, będzie sprzedawał
znaczki, przyjmował listy zwykłe
i polecone opłacone temi znacz-
kami oraz na życzenie interesan-
tów będzie stemplował datowni-
kiem urzędu takie znaczki zaku-
pione w urzędzie dla celów filate-
listycznych, a nie naklejone na
przesyłkach.

ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Przyjazd znakomitego uczo-

nego do Wilna. W tych dniach

przyjeżdża do Wilna znakomity

badacz historji polskiej, członek
Akademji Umiejętności i prof.

Uniwersytetu Jagiellońskiego dr.

Wład. Konopczyński, który w dniu

3 maja o godz. 1-szej wygłosi w

lokalu Stronnictwa Narodowego,
przy tl. Orzeszkowej 11, odczyt

p. t. „Główne idee 3 maja“.
Prof. Konopczyński łączy głę-

boką wiedzę z niezwykłą swadą

prelegenta, toteż niewątpliwie od-

czyt jego ściągnie do Klubu Naro-
dowego liczne rzesze słuchaczy,

którzy zapragną z jednej strony

usłyszeć ciekawą syntezę histo-

ryczną przedrozbiorowej Rzeczy-

pospolitej, z drugiej strony ana-

logje zachodzące pomiędzy ów-

czesnym a obecnym stanem spraw
narodowo-państwowych

Tegoż dnia przemawiać będzie

również poseł St. Rymar z Krako-
wa, wybitny znawca spraw budże-
towych i samorządowych.

— Z „Sokoła”. Celem wzię-
cia udziału w nabożeństwie i kwe-
ście na Dar Narodowy, Zarząd

T-wa G'mn. „Sokół wzywa wszyst-

kich członków na zbiórkę w dniu
3 maja o godz.8-ej. Jednocześnie
komunikujemy, że w dniu tym o
godz. 7 wiecz. odbędzie się w lo-
kalu Gniazda uroczysta akademja
dla członków i sympatyków, któ-
rej program jest następujący: od-
czyt dyr. Ciozdy, część koncerto-
wa, popisy gimnastyczne i na za-
kończenie tańce.
© Druhowie stawcie się licznie.

SPRAWY - CKIE,
— Konwent Batoria. W dniach

2i 3 maja b. r. odbędą się uro-
czystości Dziesięciolecia Konwen-
tu Batoria z następującym  pro-
gramem:

Poniedziałek, dn. 2 maja 1932 r.
dodz. 11—Dziękczynne nabożeń-
stwo w kościele św. Jana, ce-
lebrowane przez J. M. ks. rekto-
ra Czesława Falkowskiego; godz.
12.30—Akademja w auli kolumno-
wej Uniwersytetu Stefana Bato-
rego; godz. 16—odwiedzenie gro-
bów zmarłych Filistrów na cmen-
tarzu Rossa; godz. 22—czarna ka-
wa w sali Georges'a.

Wtorek, dnia 3 maja 1932 r.
godz. 10—wzięcie udziału w uro-
czystościach i pochodzie święta
3 Maja; godz. 16—Konwent So-
lenny w Sali Rycerskiej Konwen'
tu Batoria; godz. 17—uroczysty
wyjazd ze sztandarami za miasto
i sztychowanie się w polu; godz.
20—komers extern w hotelu Ge-
orges'a. '
— Próby Chóru Akademic-

kiego po ferjach Wielkanocnych
odbywać się będą nadal w po-
niedziałki i w piątki w Ognisku
Akad. ul. Wielka 24 od g. 8—10.
W poniedzialekjįdn. 2 maja pró-
ba odbędzie się wyjątkowo w
Zakładzie Etnologji ul. Zamko-
wa 11.
— Akademicka Drużyna Har-

cerska urządza dn. 3 maja b. r.
"zabawę taneczną w Ognisku Aka-
demickiem. Początek o g. 9 w.
— Walne zebranie Sodalicji

Marjańskiej Akademików od-
będzie się dn. 8 b. m. w lokalu
sodalicyjnym przy ul. Wielkiej 64.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Obchód 3-go Maja. Zarząd

Związku Cechów wzywa wszyst-
kich rzemieślników do przyjęcia
udziału w uroczystym pochodzie
w dniu Święta Narodowego.
Zbiórka o godz. 8 i pół w lokalu
Zw. Cechów Bakszta 1. Następnie
pod cechowemi sztandarami rze-
miosło wyruszy na wyznaczone
miejsce w ogólnym pochodzie.

— „Plastyka w teatrze". W
poniedziałek o godz. 7 wiecz. w
sali Śniadeckich prof. dr. Marjan
Morelowski wygłosi odczyt na
powyższy temat. Preiekcja będzie
bogato ilustrowana przezroczami.
— Hygjena. We środę dnia

b. m. o godz.6 wiecz. w Ośrod-
ku Zdrowia przy ul. Wielkiej 46
odbędzie się odczyt dr. B. Żabko-

 

RESTAURACJA

„POLONJA“
Mickiewicza 11, tel. 5-93

Dziś

„  DliENNIK MILENSKI

B. wiceprezes Ogniska Chmielewski
oskarżony o uwodzenie nieletnich dziewcząt.

We wczorajszym numerze na-
szego pisma. donosiliśmy już o
ciężkim zarzucie skierowanym
przeciwko kierownikowi pewnej
wijeńskiej organizacji kulturalno-
oświatowej, którego jedna z człon-
kin oskarżyła o uwodzenie nie-
letnich dziewczynek.

Wspomniane oskarżenie wy-
sunięte zostało przeciwko b. wi-
ce-prezesowi tak wielkiej organi-
zacji kulturalno-oświatowej, jaką
jest Ognlsko-Kolejowe, a zarazem
kierownikowi sekcji kulturalno-
oświatowej tej organizacji Marja-
nowi Chmielewskiemu.

Przeprowadzone dotychczas
dochodzenie policyjne, wszczęte
z polecenia prokuratury, wykaza-
ło, iż czynione zarzuty nie są
pozbawione w dużej mierze uza-
sadnionych podstaw.

Należy zaznaczyc, że Chmie-
lewski odegrywał znaczną rolę w

życiu klubowem. Pozatem Chmie-
lewski zajmeje dość wysokie sta-
nowisko w  herarchji kolejowej
będąc urzędnikiem szóstego sto
pnia służbowego.

Skandaliczne rewelacje o za-
kulisowej „działalności kulturalno-
oświatewej* p. Chmielewskiego
wywarły w sferach kolejowych o-
gromne wrażenie. Z  poleceaia
prezesa Wileńskiej Dyrekeji ko-
lejowej inżyniera Falkowskiego
p. Chmiełewski usunięty został z
zajmowanego przez niego stano-
wiska w łonie Ogniska Kolejo-
wego. Wśród kolejarzy panuje
wielkie oburzenie. Według da-
nych, które są już w posiadaniu
władz śledczych, wszystkie dziew-
czynki uwiedzione przez p. wice-
prezesa nie miały ukończonych
16 lat, wóbec czego postępowa-
nie jego koliduje wyraźnie z ko-
deksem karnym.

Potopowicza p. t. „Skutki złego
odżywiania niemowląt. Wstęp
bezpłatny.

SPRAWY LITEWSKIE.
— Echa wycieczki żydów z Li-

twy. Wileńska prasa litewska po-
daje  charakterystyczną  wiado-
mość: W Wilnie w tych dniach ba-
wiła wycieczka sjonistów żydow-
skich z Litwy. Na czele wycieczki
stał redaktor naczelny  „Idisze
Sztime', pisma wychodzącego w
Kownie, Rubinsztein. Rubinsztein
odwiedził redakcję „Vilniaus Ryto-
jus”, rozpytując o sytuacji prasy
litewskiej w Wilnie. Żydzi złożyli
wizytę niektórym działaczom li-
tewskim w Wilnie. Nie słyszeliś-
my jednak, aby żydzi kowieńscy,
korzystający z wyjątkowej uprzej-
mości władz polskich, uważali za
właściwe złożyć wizyty w re-
dakcjach polskich lub działaczom
polskim. Należy uważać to za
wielki nietakt ze strony żydów
kowieńskich.

ZABAWY.
— „Tańcująca środa. Już zbliża się

upragniona przez wszystkich .Tańcująca
środa" Związku Absolwentów Gimn. Je-
zuitów w Wilnie. Jeśliś przygotował frak
czy też inny jakiś smoking, to oddaj go
na przechowanie do lombardu gdyż na
Zabawie obowiązuje jedynie „czysty wy-
borowy” humor, stroje zaś dowolne.
Pozwolono nam uchylić rąbek tajemnicy,
oto jak dowiadujemy się, ma być moc
atrakcyj, nie wspominając już o reflekto-
rach, gustownie ubranej sali, pierwszo-
rzędnym kwartecie akademickim, które-
go liczne engagements mogą świadczyć o
wartości tego zespołu, ale jest jeszcze
coś ciekawszego, a to szczególnie dla
pań — oto najpiękniejsza otrzyma w wy-
niku plebiscytu, miłą nagrodę. Czyż to
mało, ale to jeszcze nie wszystko, albo-
wiem najmilsze to niziutka jak na dzi-
siejsze kryzysowe czasy, cena biletów,
akademik płaci tylko jeden złoty i gr. 50,
„cywile” 2 zł. 50 gr. Nie opuść więc ta
kiej okazji zaopatrz się w odpowiednią
ilość gotowizny i wal 4 maja do „Ośni-
ska Akademickiego”. Wstęp za zapro-
szeniami (parę znajdzie się może przy
wejściu na salę). Panowie Akademicy
wchodzą za okazaniem legitymacyj.
— Rewja w Ognisku Kolejowem.

Jutro o godzinie 8 w Sali Ogniska Ko-
lejowego ul. Kolejowa 19 zostanie wysta-
wiona po raz ostatni 2-ga Wielka Rewja
Kolejowa w 20 obrazach pt. „Na Ślepym
Torze” z, udziałem pp. Wandy Biszew-
skiej, Tchorzanki, Rymkiewiczówny, oraz
pp. Konstantynowicza, Lwicza Rewkow-
skiego, Radwana, Świętochowskiego,
Szemberga i innych. Orkiestra Jazz!
Kuplety! :Monologi! Tańce!

— Młodzież Zakładów Wychowaw-
czych Wil. T-wa Opieki nad Dziećmi
urządza Uroczysty Wieczór ku uczczeniu
Święta Narodowego w sali Schroniska
przy ul. Jakóba Jasińskiego 20/22 w po-
niedziałek 0 godzinie 7-ej wieczorem.
Program Wieczoru obejmie: Odczyt o
Konstytucji 3 Maja, deklamacje, popisy
"muzyczne, oraz fantazje sceniczne dzia-
twy sierocej z Gniazda Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, — W części Il.giej
starsza młodzież zakładowa odegra oko-
licznościową baśń Henryka Zbierzchow-
skiego p. t. SEE: niewidka i pałeczka
nieruchomka”, Wstęp od 2 zł.do 50 gr.
Młodzież szkolna płaci połowe, Dochód
na cele sierocych Zakładów Wil. T-wa
Opieki nad dziećmi.
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R.

zawiadamia swych członków, że dnia 5
maja r. b. o godz. 7 w lokalu Koła —
ul. Wileńska 33, odbędzie się herbatka

„taneczna, poprzedzona częścią artystycz-
no-literacką, p. t. „Świat Bajki”. —
Wstęp 1 zł. 50 gr. — łącznie z herbatką
i ciastkami.
— Dancing. Drugiego maja w lokalu

Zielonego Sztralla (ul. A. Mickiewicza
22) odbędzie się dancing, z którego do-
chód przeznaczony jest na dożywianie
uczącej się młodzieży.

Dancing organizuje Związek Pola-
ków z Kresów Zakordonowych.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego". :

Zrzeszenie Pracownikėw Banku Pol-
skiego Zarządu Głównego w Warszawie;
za wstawiennictwem Koła w Wilnie,
składa złotych sto ną akcję odbudowy
Katedry Wileńskiej.

Bezimiennie zł. 15— na Zakłady Do-
mu Serca Jezusowego. s

Leonostwo Biesiekierscy zł. 2.— na
Polską Macierz Szkolną.

Na ochronkę im. ś. p. ks. Biskupa
Bandurskiego ofiarowują pracownicy Od-
działu Mechanicznego ileńskiego, a
mianowicie: Niemunis Jan — 15 zł., Pie-
wiszkis Kazimierz — 10 zł, Bieńkuński
Wacław — 3 zł, Piotrowicz Justyn —
2 zł, Błażewicz Franciszek — 50 gr;
razem 30 zł. 50 gr.

„ U ludzi cierpiących na żołądek, kisz-
ki i przemianę materji, stosowanie natu-
ralnej wody gorzkiej „Franciszka-Józeia'*
pobudza prawidłowość funkcji narzędów
trawienia i kieruje odżywcze dla orga-
nizmu soki do krwiobiegu Żądać w
aptekach i drogerjach. 39760

przerwy do za-

mknięcia lokalu

Teatr | Muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A, S$, P.
— Przedstawienie dla T. U. R. Dziś

o godz. 8 wiecz. w teatrze na Pohulance
odbędzie się przedstawienie dla T. U. R.
— „Dama w jedwabiach* w Lutni.

Dziś o godz. 8 wiecz. po raz diugi wesoła
i pogodna komedja p. t. „Dama w jedwa-
biach”.

Jutro wesoła komedja „Miłość czu-
wa', po cenach propagandowych od 20
gr. do 2 zł.
— Jedyny występ Chóru „Echo* —

na Pohulance. Jutro tylko jeden koncert
świetnego zespołu śpiewaczeżo „Echo”,
Chórem i orkiestrą symfoniczną dyryguje
prof. Władysław Kalinowski, znany dyry-
gent i zasłużony propagator pieśni pol-
skich na terenie Województwa Wileń-
skiego. Pozatem w koncercie wystąpią:
pp. M. Wyrzykowski (deklamacja), oraz
St. Sienkiewicz.
— Popołudniówka niedzielna. Dziś

o godz. 4 pp. po raz ostatni sztuka wę-
gierska „Mam lat 26“, po cenach popo-
łudniowych.
— Premjera w Teatrze na Pohulance,

We wtorek 3 maja odbędzie się premjera
rozgłośnej sztuki Rostworowskiego „Nie-
spodzianka”. Będzie to zarazem poże-
śnalny wieczór Stanisławy Wysockiej.
„Niespodzianka“ ukaże się tylko jeden
raz. |

— Koncert na rzecz Bratniej Pomocy
Słuch. Konserwatorjum Muz. w Wilnie,
odbędzie się w dniu 4 maja r. b. o godz.
1 wiecz. w sali Konserwatorjum (Wiel-
ka 47). Udział biorą: orkiestra Konser-
watorjum oraz uzdolnieni słucliacze wyž-
szych kursów Konserwatorjum — Halina
Kalmanowiczówna, uczestniczka konkur-
su im. Chopina, wyróżniona przez kry-
tykę muzyczną, Tamara Kucowa, Józefa
Markiewiczówna, Józef Rewkowski i Ku-
chalski,— śpiew, oraz Rabinowicz —
skrzypce.

— |

“Film i kino,
„Hollywood“, „Casino“ — Puszoza,
Film z t. zw. „złotej serji” twórczości

krajowej.  Nadmieniono przytem, že
„wolna przeróbka powieści J. hr. Weys-
senhoffa'. My ze swej strony winniśmy
dodać, że „bardzo wolna",

Film sam, posiadający kilka zupełnie ,
dobrych scen i motywów, nie raziłby
zupełnie, gdyby nie nazywał się „Pu-
szcza" į keis twórcy jego nie powo-
Ac dię'na arcydzieło Weyssenhoffow-
skie, 21

Wściekła jakaś manja naśladowni-
ctwa i.paczenia arcydzieł naszej litera-
tury opanowała „krajowych” reżyserów
o semićkich nazwiskach (Szaro Zbyszek
Pumpernikiel i Olgierd Warszawski).
5 „Puszczą“ film ten nie ma nic

wspólnego.
Postać Reni — wiośnianego dzie-

wczęcia z białego dworu, pokazano nam
tak inny od Reni z „Puszczy”l

* Na filmie hasa jakieś rozwydrzone
pannisko, któremu bardzo jest nie do
twarzy w stroju sportowym.

A Moroz — poczciwy stary Moroz,
występuje w filmie elegancko wygolony,
w dobrze skrojonym i wytwornie rozpię-
tym mundurze, a do wypchanego głu-
szca pali z oryginalnego Hollanda...

Poprawnemi są sylwetki Sasa, Koto-
wicza i' ojca  Oleszy.

Bardzo efektownemi były wklejone
zdjęcia łosi... kanadyjskich z Yellostown-
parku.

Wypchany głuszec, sznurkiem przy-
wiązany do gałęzi, robił smutne wrażenie
mumji egipskiej, którą przemocą usado-
wiono wśród żywych i która robi „ży-
wego”. у

Synchronizacja miejscami wadliwa, np.
huk po .strzale następuje z grubem
opóźnieniem, partje muzyczae w willi
eo złe...

Ale całość nie razi. Na szczęście,
nie ma w nim żandarmów i oberpolic-
majstra, nie ma nierządu i spelunek.

Tylko gaffą wielką jest powoływanie
się na dostojnego jubilata hr. Weyssen-
hofła, który oby, film ten zobaczywszy,
nie rozchorował się... Nie mogę dopa-
trzyć się w nim podobieństwa do „Pu-
szezy“,

Hellos — Noc w raju.
Pan — Noce kaukaskie.
Stylowy — Orłowa czyli Gehenna

miłości.
Lux — Skąd niema powrotu.
Swiatowid — Przed wyrokiem.
— Kino Miejskie z dniem 1 maja z

powodu remontu zostało zamknięte aż
do odwołania.

sport.
Dziś mecz bokserski,

Dziś po raz pierwszy pięściarze wi-
leńscy spotkają się z bokserami Łodzi,
bież w najlepszym przyjechali składzie.

Ujrzymy takich pięściarzy, jak: Spo-
denkiewicz, Garnczarek, Graczyk, Tabo-
rek, Banasiak, Stahl II i Konarzewski.

Wilnianie będą mieli nadzwyczaj
trudną walkę i dobrze-będzie, jeżeli zdo-
Akon na Lodzi chociaž kilka punk-
w.

й Zawody mają rozpocząć się punktu-
alnie o godz. 6 w sali teatru Ludowego,
Ludwisarska 4.

 

Dziś gry sportowe.

Na boisku szkolnem przy Gimn. Zy-
gmunta Augusta odbędzie się dzisiaj
o godz. 11 ciekawy turniej gier spor-

"OWY dział bi !ział biorą najlepsze zes "młó-
dzieży szkolnej. Kan S
wać będzie orkiestra.

ROZDANIE 5 NAGRÓD.
WSZYSTKIE PANIE OTRZYMAJĄ PREMIE KWIATOWE.

Z KRAJU.
Proces o szpiegostwo w Brasławiu.

Sąd doraźny przekazał sprawę na drogę
zwykłego postępowania.

Jak donosiliśmy we wczoraj-
szym numerze jedna z cyklu roz-
poznawanych w bieżącym ty-
godniu spraw doraźnych, a doty-
cząca Piotra An'śkowicza, oskar-
żonego o szpiegostwo była 5а
dzona w piątek w Brasławiu.

Trybunał doraźny, po zapo-

znaniu się z całokształtem  spra-
wy, uznał się za niekompetentny
do wyrokowania w trybie doraź-
nym i przekazał akta sprawy są-
dowi okręgowemu do osądzenia
w trybie zwykłego post powania.

Kos.

Jak było na stacli Brześć
(Komunikat Dyrekcji Kolejowej).

W związku z komunikatami,
zamieszconemi w prasie z dnia
29-IV-32 r. o rzekomej katastro-
fie kolejowej na st Brześć C., Dy-
rekcja Okręgowa K. P. wyjaśnia,
iż zderzenia się pociągu towaro-
wego z osobowym nie było, ani
też nie było przerwy w ruchu
pociągów.

Natomiast wypadek przedsta-
wia się następująco:

Dnia 26 kwietnia b. r. o godz.
7,55 rano na st. Brześć C. prze-
taczano wstecz skład pociągu
towarowego Nr. 9462, na czele

Rozszarpany wybuchami

Piotr Leszczewski parobek ma-
jątku Tęczyno gm. krewskiej zna-
lazł w polu pocisk artyleryjski,
który przyniósł do domu i począł
przy nim manipulować. Wtrakcie

którego znajdował się wagon z
budką  hamulcową.  Konduktor
Feliks Czarnecki, którego zada-
niem było obserwować, czy tor
jest wolny, nie podał na czas sy-
gnału zatrzymania, wobec czego
skład pociągu uderzył stojące
na 3-cim torze ładowne wagony.
Skutkiem tego uderzenia budka
hamulcowa została zgnieciona,
a będący wewnątrz niej kondu-
ktor Czarnecki poniósł śmierć.

Przerwy w ruchu ani zatara
sowania toru nie było.

pocisku artyleryjskiego.

rozbierania pocisku nastąpił stra
szliwy wybuch, Odłamki rożrywe-
jącego się pocisku rozszarpał;
Leszczewskiego na strzępy.

” PROTEST KOBIET KATOLICKICH PRZECIWKO PROJEKTO-
WI PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO.

Onegdaj odbyło się w Kamion-
ce koło Grodna walne zgromadze
nie Stowarzyszenia Kobiet Katoli-
ckich.

Na zgromadzeniu tem powzięto

rezolucję, protestującą przeciwko

wprowadzeniu w życie opracowa-

nego przez Komisję Kodyfikacyjną
projektu nowego prawa małżeń-
skiego.

Protest ten podpisały wszystkie
uczestniczki zebrania w liczbie
155.

AAS ADA KRGPCIEGSE ANISKET ITAITASLRAASS

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 1 maja.

9,00. Cicha Msza z Ostrej Bramy z

muzyką organową. 9.50. Transm. nabo-

żeństwa z cerkwi wołoskiej we Lwowie.

11.58. Sygnał cszasu. 12.10. Kom. meteor.

12.15. Poranek z Filharm. Warsz. 14.00.

„Pogadanka o łąkach”. 14.20. Aud. rol-

nicze z Warsz.i muzyka ze Lwowa.
15.15. Aud. żołnierska z Warsz. 15.55.
Audycja dla dzieci z Warsz. 16.20. Au-

dycja dla wszystkich Nr. 5. 17.15. Poga-

danka gospodarcza z cyklu „Kobieta ma
głos”. 17.30. „Dar Narodowy 3-g0 Maja“,
odczyt z Warsz. wygł. WŁ Sołtan 17.45.
Koncert z Warszawy. 19.20. „Poradnia
wychowawcza Nr. 13'. 19.40. Progr. na
poniedziałek. 19.45. Słuchowisko z War-
szawy. 20.15. Koncert z Warsz. 21.36.
Kwadr. liter. z Warsz. (Jerzy Ostrowski).
21.50. Recital wiolonczelowy Emanuela
Feunermana (transm. z Warsz.). 22.40.
Kom. i muzyka taneczna z Warsz.

Poniedziałek, dnia 2 maja.
10.15. Transmisja z sali Rady Miej-

skiej z Warsz. Akademja Krajoznawcza z
okazji 23-letniego Jubileuszu Tow. Kra-
joznawczego. 11.58. Sygnał czasu. 14.10.
Program dzienny. 14,15, Muzyka operowa
(płyty). 15.15. Kom. z Warsz. 15.25. Od-
czyt dla maturz.. 16.10. Muzyka z płyt.
16.20. Lekcja franc. z Warsz. 16.40. Co-
dzienny odcinek  powieściowy. 16.50.
Koncert dla młodzieży. Mozart. (p'yty).
17.20. „Tam gdze polują z gończemi.. —
ielį. wygl. Michał Pawlikowski. 17.35.
Muzyka lekka z Warsz. 18.00 Wileński
komunikat sportowy. 19.00. „Litwini o
Prusach" — odczyt litewski wygł. Antoni
Gasztowt. 1910. „Ciotka Albinowa mówi”
— monolog humorystyczny. 19.35. Progr.
na wtorek i rozm. 19.45. Pras. dzien.
radj. z Warsz. 20.00 „Głośnik w radjo”
— felj. z Warsz. wygł. inż. K. Znaniecki.
20.15. Operetka z Warsz. „Smok i Kró-
lewna* — Oskara Straussa. 22.15. „Po-
goda życia” — felj. z Warsz. wygł. W.
Grubiński. 22.30. Kom. i muzyka tanecz-
na z Warsz.

Wtorek, dnia 3 maja,
10.00: Nabożeństwo ze Lwowa. 11.58:

Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15:
Poranek symf. 13.00: Transm. z Warsza-
wy z Komendy Placu zmiany warty
głównej. 14.00: Aud. rolnicze. 15.55: Słu-
chowisko historyczne dla dzieci. 16.20:
Muzyka polska (płyty). 16.40. „Konsty-
tucja 3-go Maja, jako wyraz demokra-
tyzntu polskiego" — S. Koźminski. 16.55:
Pogadanka radjotechniczna. 17.15: „Zu-
chwalstwo 1822 roku“ (Balladv ž roman-
se) — odczyt Stanisława Wasylewskiego.
17.30: Odczyt i koncert. 19.25: Skrzynka
techn. 19.45: Słuchowisko. „Zamach
3-go Maja". 20,30: Koncert z Warsz.
21.55: „Idea krajoznawstwa”. 22.10: Kon-
cert solisty z Warsz. (A. Michałowski).
22.40: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Zabawa i pożytek

W. dzisiejszej „audycji dla wszyst-
kich* usłyszymy dwie pogadanki popu-
larne, a mianowicie p. Kazimierza Peta-
szewskiego „Radjo przyjacielera człowie-
ka". oraz p. Antoniny Malewiczėwny
o Konstytucji 3 Maja, W. dziale mu-
zycznym usłyszą radjosłuchacze wiązan-
kę melodyj polskich, którą odegra na
skrzypcach p. M. Szabsaj i muzykę na
cymbałach w wykonaniu p. Matusewicza.

Recital Emanuela Feuermanna.
Dnia 1. V. o godz. 21,50 wystąpi w

studjo „warszawskiem prof. Berlińskiej
Akademji Muzycznej, Emanuel Feuer-
mann — jeden z czołowych wioloncze-
listów współczesnych, w wykonaniu któ-
rego usłyszą radjosłuchacze ra wstępie
Sonatę A-moll Fr. Schuberta, napisaną
w oryginale na „arpedžion“, t. į. szešcio-
strunną wiolonczelę o stroju gitarowym.
Instrumentu tego praktyka muzyczna nie
przyjęła. Sonata Schuberta istnieje też
w przeróbce jako koncert wiolonczelo-
wy w układzie G. Cassadó, grywany о-
becnie często, Pozatem artysia wykona
melodyjną rapso: jie na żydowskie tematy
liturgiczne — „Kol Nidrei* M. Brucha,
wreszcie efektowne „Allegro appassio-
nato” Saint-Saensa zakończony recital.
Przy fortepianie prof. Ludwik Urstein.

Operetka „Smok i Królewna* —
ч w radjo.

„Dnia 2. V. o godz. 20,15 spotkają się
radjosłuchacze z miłą atrakcją w pro-
gramach radjowych, jaką będzie bez-

ZYC ZYW
od S 5 PP. er CDANCING> i WYNIK KONKURSU WYSTĘPY

NOWYCH SIŁ
ARTYSTYCZNYCH.

wątpienia operetka Oskara Straussa p. t.
„Smok i Królewna” Autor sławnego
„Czaru Walca'”, zgrabny parodysta, pisze
wciąż nowe operetki, zawsze z zacięciem
wiedeńskiem, z dyskretnym humoremi
werwą walca wiedeńskiego. Do nich też
należy ostatnia operetka, jaką nada
radjostacja «warszawska w  radjofoni-
zacji p. Michaliny Makowieckiej, w wy-
konaniu zespołu radjooperetki warszaw-
skiej: pp. Maryli Karwowskiej, Ireny
Gierałtowskiej, Al. Wasiela, Bron. Nie-
tykszy, Bol. Bolko. Dyryguje p. Wacław
Elszyk.

Z sali sądowej.
Proces Al. Wardeńskiego
o przywłaszczenie auta.

Obok głośnego procesu o na-
dużycia na szkodę hr. Przeździec-
kich równolegle przeciwko Alek-
sandrowi Wardeńskiemu oraz A-
nieli Korkozowiczowej toczyła się
sprawa o przywłaszczenie samo-
chodu marki „Ockland”, wziętego.
na weksle z firmy „Autogaraże”.

Aczkolwiek weksle wystawio-
ne nie zostały wykupione, to jed-
nak Wardeński samochód odstąpił
p. Korkozowiczowej, która z kolei
sprzedała go trzeciej osobie.

Sprawa była przedmiotem roz-
prawy w obu instancjach sądu wi-
leńskiegoite podsądnych unie-
winniły z zarzutu przywłaszczenia.

Urząd prokuratorski na wyrok
złożył skargę kasacyjną do Sądu
Najwyższego, domagając się uchy-
lenia wyroku.
W tych dniach Sąd Najwyższy

po rozpoznaniu skargi, wyrok w
tej sprawie w stosunku do pod-
sądnej Korkozowiczowej zatwier-
dzil, natomiast skasowal w stosun-
ku do osk. Wardeńskiego.

Wobec tego sprawa ta powró-
ciła do sądu apelacyjnego celem
ponownego rozpatrzenia. Obecnie
toczyć się będzie jedynie przeciw-
ko Wardeńskiemu. Kos.

PROCES O NADUŻYCIA CELNE.
Zgon główn. świadka oskarżenia.

W dniu wczorajszym zmarł
główny świadek oskarżenia w
wielkim procesie celnym, Włodzi-
mierz Mańkowski, inspektor Mini-
sterstwa Skarbu.

 

 

WYPADKI,
' — Zmiaždžony przez pociag. Dnia 30

kwietnia rano na szlaku kolejowym
Bezdany—Wilno pociąg osobowy Nr. 715
przejechał pewnego przechodnia, którego
tożsamości nie zdołano ustalić, Niezna-
jomemu koła pociągu obcięły nogi oraz
zmiażdżyły klatkę piersiową. Zwłoki po-
zostawiono, aż do przybycia komisji

 

śledczej.

ad EŁDA.
AWA (Pat) 30. IV. 1932

Walaty i dewizy; 2
Dolary 8,89 —8,91—8,87.
Belgja 124,80—125,11—124,49.
Holandja36',10—362,00 —360,20
Londyn 32,50—32,66 —32,34,
Nowy York 8,904—8,9 '4 —8,884
Nowy York kabel8,909—8,979-—8,889.
Paryż 35,08—35,07—35,17—34,99.
Praga 26,37—26,43—26,31.
Szwajcarja 173,00-—173,43—172,57.
Włochy 46,00—46,23—45,77.
Berlin 211,07.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe.
4, pożyczka Inwestycyjna 88 —

88,25. 6/, dolarowa 56 7%, Stabiliza-
cyjna 50,75—53,25—51,25—57 (notowania
dotyczą odcinków po 100). 4'|%/, L. Z.
ziemskie 37,50 (notowania dołyczą od-
cinków drobnych. 8%, L. Z. B. G. K.i
B. R., obligacje B. G.K. 94. Te same
T'|, 83,25. 89, L Z. warszawskie 59—60
(drobne) 59,50. Tendeneja slabsza.

э

Polski Bank 73. Ostrowiec s. B. 22.
Pożyczki polskie w Nowym Yorka

Dolarowa 55. Dillonowska 51,50. Sta-
bilizacyjna 49. Warszawska 36,75
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(o przeżył i widział robotnik
rzeski W Rosji.

Dziennik czeski „Czeske Sło-

vo” komunikuje pod powyższym

nagłówkiem co następuje: Chłop

czeski Hejsler, wzięty jako jeniec

podczas wielkiej wojny, powrócił

do swej ojczyzny po 17 latach po-

bytu w Rosji Sowieckiej, zrujno-

wany fizycznie i przygnębiony mo-

ralnie. Przedtem Hejsler nie zaj-

mował się nigdy polityką, lecz po

powrocie na życzenie swoich przy-

jaciół ogłosił szereg konferencyj

na temat tego, co widział i przeżył

osobiście w raju sowieckim.

Rozumie się, że czescy komu-

niści zaprotestowali przeciwko

wygłaszaniu tych konferencyj o

dyktaturze rządu sowieckiego nad

proletrjatem i o ciężkich warun-

kach, w jakich żyją robotnicy, a

obecnie i chłopi w Rosji. Jedno-

cześnie przywódcy komunistów

odgrażali się poważnie temu Hej-
selowie.

Poza tem jeden z kierowników

czeskiego komunizmu J. Nowak,

który gwałtownie krytykował wy-

stępy publicznie Hejslera i był

przekonany, że ten kłamie, posta-

nowił z rodziną i kilkoma innymi

kolegami pojechać do Sowietów.

Na jesieni 1931 r. dosyć liczna gru-

pa robotników z miasta Poryca

wyjechała w kierunku Rosji So-

wieckiej.
Niedawno powrócił z Rosji No-

wak ze swą rodziną do Czecho-

słowacji w stanie opłakanym. Cała

rodzina przyjechała w stanie zu-

pełnego upadku fizycznego i mo-

DZIENNIK MBILERSKI

ralnego, i w dodatku ograbiona ze
skromnego mienia, które ze sobą

zabrali. Wszyscy oni są chorzy i
wspominają ze strachem i oburze-

niem to wszystko, co przeszli w
Rosji.

Nowak kreśli swoje przeżycia

w raju sowieckim w sposób nastę-

pujący: „Pojechałem do Rosji, aby

pracować w celu utworzenia pań-

stwa komunistycznego, które mia-

ło być drugą ojczyzną robotników.

Omyliłem się strasznie. Ja wi-

działem i sam doświadczyłem nę-

dzę i głód robotników rosyjskich,

którzy chodzą w łachmanach i

wszyscy są niezadowoleni. Bardzo

się oni dziwili, że myśmy tam

przyjechali Racje żywności są

niewystarczające dla egzystencji,

a w Rosji niema żadnej równości.

Nierówność pomiędzy obywatela-

 

mi Rosji Sowieckiej jest większa,

niż w Europie. Biurokracja so-

wiecka obchodzi się z klasą robot-

niczą jak z bydłem. Warunki życia
robotników są gorsze niż u nas w

więzieniach. Z początku chciałem

protestować, kiedy byłem obecny

przy różnych niedopuszczalnych

zdarzeniach, lecz gdy się przeko-

nałem, że jest to bezcelowe, posta-

nowiłem powrócić do ojczyzny: ra-

zem z moją rodziną. Po opuszcze-

niu Rosji Sowieckiej, co nas kosz-

towało dużo trudu i łez, ze łzami

w oczach witaliśmy swoją ojczyz-

nę, śdzie mogliśmy swobodnie od-

dychać. Jestem raz na zawsze wy-

leczony z wszelkich mrzonek ko-

munistycznych i nie dam nigdy ani
grosza w celu podtrzymania pro-
pagandy komunistycznej. Teraz
dopiero się przekonałem, do ja-

kiego stopnia byłem niesprawie-
dliwy względem Hejslera, który
mówił prawdę o dzisiejszej Rosji!.

Tak brzmią słowa sumiennego
robotnika Nowaka, które są w zu-
pełnej sprzeczności z tem, co gło-
szą pewne osoby po krótkim po-
bycie w Rosji, oprowadzane przez
stery ofiejalne po różnych dla
europejczyków urządzonych insty-
tucjach, mieszkaniach i zakładach
przemysłowych.

Te wynurzenia Nowaka ogrom-
nie się nie podobają komunistom
czeskim i płatnym agentom so-

wieckim, i obecnie odgrażają się
Nowakowi, że mu uniemożliwią
życie w Czechosłowacji; odgraża-
ją się podobnie, jak uprzednio od-
grażał się Nowak Hejslerowi.

Aczkolwiek tego pokroju in-
formacje już nieraz dochodziły do

Dziś ostatni dzieńl Przebój A N N A 0 HR D R Ad «N 0 c

KIRO-" <HELI 1 Słodka figiwiosenny. odka arna

TEATR cH £ I 0 S$» й Е R A d U» Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów © godz.

ulica Wiłańska 28, tel. 825. w 4, 6, 8110,15 w dnie świąteczne o godzinie 2-ej.
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SzemzrożnconS
PIERWSZY DŹWIĘKOWY

Kine- HELIOS“ Największa i najsłynniejsza

  

Jutro uroczysta premiera!

SZANGHAJ-EXPRESS "esse:sazasŚwrnberge"""
   

 

Teatr39 sensacja doby obecnej
ul. Wileńska 38.

Rekordowa Anna May Wong | najwytworniejszy gwiazdor ekranu€llve Brook.

obsada: MARLENA DIETRICH, — Fllm osnuty na tle OSTATNICH WYDARZEŃ W CHINACH. —

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów © godz. 2, 4, 6, 8 i 10.30. Na 1-szy seans ceny zniżone.

ZO
W

0 5

k OWE KINO I DZI Śl J DŹWIĘKOWE KINO

ASINO“
. „HOLLYWOOD*

NAJPIĘKNIEJSZY POLSKI FILMWielka 47 į
Mickiewicza 22

-g. iešci Józefa Weyssenhoffa z udziałem najnowszych gwiazd skiego

A 66 от Ва `ly Benity, Niny Grudtińskiej I Jerzego Marra. Nad program: Atrakcje

RzPUSZCZA
dźwię-

kowe. Początek o godz. 4, 6, 8 I 10,15. Ceny w kinach „Casino“ i „Hollywood* jednakowe.

a

Dziś! Wielka symfonja R lc Najpiękniejsze tańce pea tre hm szlagler dźwiękowy yt

ny przez Członków Rodziny Carskiej ramat arystokracji rosyjskiej i gruzińskiej w

5 й Noce Kaukaskie emigracji. W rolach mo Gina ManesI

 

si «РАМ»

 

Ul. WIELKA 42. przebywających na wyghaniu w Paryżu

Jacques Catelain. Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, & i 10,15. Na 1-szy seans

ceny zniżone.

DZWIĘK. KINO- Jutro premjera! Wielki monumentalny flm!Naj- Dramat oficera z „Intelligence Service”,

«PAN» p «PLAN W»? który ped grozą śmierci i w czasieWiel=
petężniejszy twór techniki i genjuszu ludzkiego.

dokenywa na niemieckiem terytorjum bohaterskich czynów wywiadowczych. Zywiołowy wybuch tajnych

Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4, 6, 8 1 10,15, w dnie świąt. e godz. 2-ej. Ма

1-szy seans ceny zniżone.

TEATR
Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28. kiej Wojny

fabryk amunicji. Nad program:

Dziś! Najwięk. dzieło dźwięk: dob: Niesłych. d t 1

aigМарекнте arealoŽaiskmiau Mad NORA POWIOTE. pyizadiacy ż8iy paszport, WTelai as
genjalniejsza gwiazda ekranu ITA RINA Film o niezwykłej wartości artystycznej. Nad pregram: Atrakcje dźwięko-

we Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie Świąt. o godzinie l-ej. Geny od 40 gr.
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WIELKA36. dramat w 10-u aktach emigracji
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 . wygn. z ojczyzny przez bolszewików. W rol gł.: iwan Petrowicz, Vivan

Gibson | Georg Aleksander. Cygańskie romanse i pieśni w języku rosyjskim.
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DZWIĘ- Dziś wielk. 1 Pi i Piękna. iezmi iłości;
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„Mi.GORDON*
Sp. Akc. — Niem

NADESZŁY

Ostatnie Nowości |
WIOSENNEGO i LETNIEGO SEZONU

W WIELKIM WYBORZE.
CENY WYJĄTKOW

  

iOO i

opinji krajów europejskich, to jed-

nak wobec uporczywej kontragi-

tacji Sowietów w Europie i dekla-

macyj o piękne życiu w raju 804 ||

wieckiem, głoszonych przez radjo,

przez agentów płatnych i nawet

przez przedstwicieli klas innych,

odwiedzających Rosję Sowiecką

lub prowadzących interesy z tym

krajem, przytoczenie tego rodzaju

opinji o Sowietach, co wyżej przy-

toczona robotnika Nowaka, jest

zawsze aktualne i potrzebne. Ta-

kie informacje powinny być ogła-

szane przeż wszystkie radja euro-
pejskie.

 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

iecka 26.  
MĘSKIE i DAMSKIE

O NISKIE!

 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 11. 
   

Wiine, Niemiecka 35, tel. 13-17. PKO. 80928.

Oddział: Lida, Suwalska 22, tel. 136. PKO. 20439.
Ciągnienie 1-ej klasy rozpoczyna się już dnia 19 maja.

hodowli
daniu stawów, włada pol-
skim, niem. 1 ruskim
poszukuje ed 1-7 b. r.
RAANa żądanie kaucja
eflektuje również na

stanowisko sekretarza
lub t. p. Oferty pod: St.
Gendera, Szamecin-Po-
znańskie. 838—0

ve RADEAde
sięcznie|

Młody człowiek, z 4-ro
klasowem wykszt. gimn.
realn., poszukuje posady
praktykanta _ biarowego,
ewentualnie przyjmie ka-
ždą zaofiarowaną pracę.

Leśnić 3 ’Aa

 

76.35.
Łask. oferty kier. do
Adm. „Dz. Wil.” pod
„Praktykant“  

 

łowartościowe piwo w u:

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-

żywane butelki

ZA UTRZYMANIE inte-
ligentha wdowa, lat śre-
dnich, zawolana  gospo-
dyni, znająca . kuchnię,
zajmie się _ gospodar-
stwem, ewentualnie na.

  
    

  

 

„PATENT* ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU | plebanji. Adres w Admi-
„® + W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Še Kon ao

sumentów Przeto ostrzegamy przedfalsy- ——-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Towsstworzona pierwszorzędna chrześcijańska A

PRACOWNIAKRAWIECKA
ubiorów damsk., męsk., wojsk., i uczniowskich

ul. MICKIEWICZA :9 m. 1 (parter)

pod firmą „E LEGANCJA"
Przyjmuje obstalunki z własnych ipowierzo-|

nych materjałów. =

kam AIDac iai Eewże
PRACAI Dia wszystkich TWIEDZAT
„Kieszonkowa Encyklopedja Popularna",

ato dzieło, które na 2000 stronach druku peti-

tem obejmie całokształt wszystkich wiadomości

i imformacji z życia codziennego — bogaty 1 po-

ważny materjał naukowy — który zastąpi cały

szereg dzieł naukowych i odpowie każdemu na
ie pytania natury naukowej, literackiej,

społecznej, politycznej i gospodarczej.
Wskaże każdemu drogę do celu!

Kupić powinien i może każdy! Cena niska —
ва spłaty!

Żądajcie prospektów:
„Kieszonkowa Encykłepodja”,

Kraków, Józefitów 10.
| Poszukujemy zastępców.)
  

„6RUŹLICAzPŁUC jest nieubiaganą | corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi nai — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czywego, imęczącego kaszlu | £ p. stosują

U p- p. Lekarze:

„Baisam Age“;
który ułatwiając wydzielanie się piwociny

wzmacnia organizm | samopoczucie chorego.
oraz powiększa wagę ciała | usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.l

 

PROSZEK

„KOGUTEK“
„USUWA NAJUPORCZYWSZ!

 

   

   

    

    
   
   

Polska palarnia kawy SAWICZA
By zwalczyć kryzys rady uzycza:
Wprowadzisz w dom swój oszczędność znaczną

Kupując Kawę

„EXCELSIOR SMACZNĄ". —so

DRUSKIENIKI Zdrojewisko nad Niemnem
1 leśna Ja kilmatyczna

Sezon letni od :5 maja do 30 września.

5',-owa solanka do kąpieli z nowego žrėdia

i niskoprocentowa „Solanka Druskienicka“ do

picia oraz znakomita borowina Bruskienicka.

Leczą: gościec, choroby przemiany materji,

choroby nerwów, choroby serca, choroby żo

łądka i jeit, choroby kobiece I dzieci, choroby

górnych dróg oddechowych.

Nowoczesne urządzenia lecznicze.—Zakład

   

leczniczego stosowania słońca, powietrza

i ruchu, pływelnie, kaskadówki, plaża nad

Niemnem. — Ceny bardze zniżene|

Informacyj udzielaw Druskienikach Komisja

Zdrojowa, w Warszawie — Związek Uzdrowisk

Poiskich, Ś to Krzyska 17, tel. 434—38. 16506-1

—
OTWOCK Leśna stacja klimatyczna

Sezon całoroczny.
wskazania: wszelkie stadja chorób płucnych,

ozdrowiny, wyczerpanie, niedokrwistość, zoł

zy, krzywica, choroby serca 1 naczyń.

Liczne sanatorja, komfortowe pensjonaty. —

Kasyno. — Zakład Przyrodoleczniczy. — Ceny

umiarkowana. 166:2—1

iaKRDOROA

  

  
  

   

   

 

 

Pracownia Damskich Sukien I Płaszczy

«Helena» wielka 3, m. 7.
Wykonanie szybkie solidne. —00
 

 

 

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak jnż cierpisz na chorobę nerek,
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej
przemiany materji, ma bóle artretyczne czy
podagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że oigdy
nie jest zapėžuo, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdre-
z: = asnych organizna, Wszel-
ie le ustąpi ly wytrwale używać będziesz

ziół "DIUROLS dia Osłedzony edwar osób
wszelkie sprawy

   
załatwiamy na.

   

Piwa Żywieckieg
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR Ww
R a: E!

„W Warszawie

19.  

POKÓJ DO WYNAJĘ-
CIA. Pańska 27, m. '1,
róg Montwiłłowskiej. |

8855—0
zlecenie 

zamiejscowych POSZUKUJĘ 4 pokojo- Boktór
w Urzę- wego mieszkania, najchę-

jak doglądanie leryjska 18, m. 1, Teodo- Wielka e cj ога © bata
' centrum М ry

i Wilno—
 

z ziół „DIUROL” jest smaczny, e nie- е aw Ci

szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-| dach i  Ministerstwach tniej z ogródkiem. Arty- horeby

baty. Dziś jeszcze kup pudełke orygimalnysh| Stolicy, skórni

ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy| złożonych podań w spra- rowicz. 8857—0

nota się z. = skutkach ich dzia- aż JE emerytur, =

ania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spe-| 5 odowań i inne tym

sób użycia na opakowaniu. Ory, e zioła | podobne.  Windykujemy, wygodami, na I-szemPię-||

„DIURÓL” Gąseckiego (z kogutkiem) należności z weksli tanio, trze, do wynajęcia.

apteki i składy apteczne. Reg, M. S. W. 1486| szybko i solidnie. Biuro Ś-to Jańska 11, u do- Chor.
ró 15r0 Zleceń Pieńkowskiego zorcy. 8858—0

Tadeusza, Warszawa,
SKŁAD FORTEPIAN „Szródera” Nowogródzka 16.

Fetyianis gabineto: do sprzeda-
й nia. Wielka 54, m. 4.

iani, 73—0
П!… GRĘ ZZOZ

K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje od r. 1874)
Wilno, ul. Niemiecka 3m.11

 

Z POWODU NATYCH- wym, blisko rzeka i je-
MIASTOWEGO WYJA- ziora. Możliwy pensjo-

   

| Maszkania
LETNISKA. EBS ha Bo |AR aż.ga MOGA

or l Do wynajęcia Trzy pokoje":
702—20 LETNISKA  2—3—4—6 2 pokoje St. Jerski zauł. Ul. Wielka 27-—3.

pokojowe w lesie sosno- 3 mm. 3, piętre pierwsze.
8849—

  

 

MIESZKANIA 5, 4, 3 i 1-
4466—0 pokojowe z kuchniami do

ajęcia.

u wŁ domu. 8856—0

o

z kuchnią do wynajęcia.

kobiece,
mocz.1 MIESZKANIE6 POK.

luksusowe, 3 pok. z wy-

 

 

LEKARZE waż aid

Gpokujoiis iibeakuiis, > —2151ios

SKORNE. Tel. 15-64. ;
Mickiewicza 12, róg Ta- 39m 0 45 minut

tarskiej 9—2 i 5—8. SO

ENKA na miejscu.. Mają”
EeVLvevisDr.Zeldowcz IšPaikiai

CHOR. : 5

drewniany, z dtżłym o*
169-0Mp Zeldowiczowa grodem przy „l Kita:

r.

ul. Mickiewicza 24.

  

| SPRAWY
MAJĄTKOWE

obszaru 35,5 ha, 35 A
Gd Wilna, 6 kim. od sta*
cj! kolejowej Stasiły. Bu=

lec przygotowany na
wszystkie, zabudowania
gospodercze: Cena: 6,000
złotych getówką i 4,000
zŁ dlug Państw. Banku
Rolnego na 20 lat. Do-
wiedzieć się; Artyleryj-

= ska 18, m.5, 166—0

ŻYWCU
18—62._     

 

 Do sprzedan

В ИП NA RATY
weneryczne, działeczki ziemi let-

i moczopłciowe. niska po 10 fr. WE:

4251—0 kami przy szosie pu
Miejscow

sucha, zdrowotna, wyso-

r. A. Cymbler ko położona,„ ototzczę;

1 jazd na miejsce autobu-

godzina. Kościół, świa-
tło elektryczne, telefon,

WENERYCZNE Bakszta 10, m. 4 od 4—5
PL. I SKORNE Popoł. *
5—8 w. tel. 2-77.
dż DOM DO SPRZEDANIA

 

wener. chor.dróg kolskiej 96, tamże
rz. 12—2 i 4—6 wolne mieszkanie, Wia-

domość ul. Dąbrowskie-

 

 

> 4 BÓLGŁOWY
Gsrmzažys,

Rap WAGAY,ODALENIZNĘ ^ ą
(07) ZPARSZCZKINATWAsZY, у

 

 

 

ZDU sprzedam tanio stół nat. Komunikacja auto- d. i 5 pok. ód

° ” dębowy i miękie meble. busowa. Maj. Mesyna, 2 pokoje Fu ydy o 704—0 go d. 10, m. 1. 101—3

Wypychanie ptaków 0: —:. bwa Ma Nozaż tb. jad Fygotemi, fiekiorma 71 5 „de,
AOS m CZYMA. Informacje: tel. osobnem wejściem do AKUSZERKI KUPIĘ niezwłocznie nie-

oprawa rogów, wyprawianie skór przyj- FORTEPIAN znanej mar- 10-28 lub w niedziele w wynajęcia. Może być wielki domek z ogrodem

muje: ki w doskonałym stanie Mesynie wspólna, kuchnia. Miekie Mieszkania w Milnie. Oferty mad.
Е spiesznie do sprzedania wicza 44, m. o 126 Р USZERKA syłać- do inistracji | .

Warsz.„.S-ka Myśliwska :: i 5». Wielka "36, g- ai PAD вр al IS,ReWE ARJA LAKNEROWA „p ziemike "dle.Nakas:
4 ko m. 11.

niem ceny, dla , “

WiLENSKA 10. 166—0 o į RÓŻNE kosa do wynaję-oka ParisA 9 © ы : "she"

PIANENĄ am loktyczność. Aniokol- pó WZBÓ pom novovybua
=aint Do dania bardzo Fa ZZA афе › оана
Kupno EsTaso= ^ a zee Plaski 9 róg Gołęblej. | ZGUBY | e sprzedam, Dachóg rocz.

zedaž ; Wilno, Mińska . .
y o 5,000 zł.

i  Spra CYNA 1412 w poł. > Kinas RO o 4połowa ZAGINIONE NA POCZ- Dentyści. Pohulanka 34 m. 4.

PIANINO _ „Szródera” „— m A a )1 montodonedo ЭТОЙ ЛЕ аоа анпа оче—  Lekarz-Deatyste LsdПварЕс
cja) zł. { 9 о, (0: Zł. .— każdy i j i

Kas|. SER LITEWSKI 1% KI | Gia. Każdy nabyć az: cia Finna 5/2. 8836—0 syS a e Wanda Bab sila DOMY  DOCHODOWE |

go sprzedam. Zawalna 4, TŁUSTY jowska a H. Abelow.| że. Pisz: „Kieszonko- nia „Anieli;Wyżenowskiej; wy. ( [ murowane, piętrowe, w

E KILO od 2 Zł. - wa Encyklopedja Po- z žyrem Wieslawa Šwia- Wiwulskiego 6, m. 30, dobrym stanie do sprze-

WĘDLINY wiejskie ceny MEBLE pularna” Kraków, Jó- Szukam topełk-Mirskiego, Elwiry Przyjmuje chorych, 1--3 danią, Ziemia „wlasna,

— bardzo zniżone poszedk tleroszo.| zshtów MO 75-10 3 Szalkiewicz i Marji Dwva-! 979 Prócz EK 451 kw. sąż. Hipoteka

PLAC przy ul. Kalwa- „Poleca 2WIEDRYNSKI dada) jakości blada : mieszkania rzeckiej - Bohdanowiczo- 8851—1 wywołana. O warunkach

ryjskiej 132, Całość lub Wiieńska 28, tei. 1224. ima, P g do sprzedania 0- 5 pok. z wył ūsai DĄ I we oraz jeden na zł. -EMEBYOZOANE —- }і&"" ч Ъ“ › ;‘.".Р“:":'&

rarcele. 'arunki | do- 8833—4 Wsi ród owocowy i warzy* piętrze, niedaleko Kate- 1000— z wystaw. tejże › Iwaryjska 9 m. -9,

gedne. Dowiedzieć się: ZOE a, wny o powierzchni 6/8 dy Wiadomość proszę Anieli Wyganowskiej z PRACA 4—8 wiecz. Pośrednictwo

ы , sąžn. kw., równy i sło- złożyć w sklepie Wgo żyrem Elwiry  Szalkie- | wykluczone. 8848—1
Wielka 33, m. 1, 8240—5

 

Tanio amerykański elek-
tryczny odkurzacz. UL

” Wileńska 23, sklep me-

1—2 bowe,

5 E

oraz

   
m. 13.

- Słupy Szafy do ubrania
od 100 zł.

neczny, bez zabudowań, W/ icza,
przy ul. Żelazna Chatka YE gs

Mickiewi- wicz, wysłane cztą li-
8844—2 stem, dns” za po- Poszukują praktyki w 9 HA. dobrej ornej ziemi,

 ai

„ bieliżniarki od 50 „27. O warunkach dowie-
je

kwit. Nr. 320, w dniu 11 $9Spodarstwie  rolnem,

 

6 klm. od Wilna, kom-

dębowe
4 24 bli p. Łokuciejewskiego. dla ogrodzenia, kloce de:

WwZPNr 16

WWW
sosnowe.

wicz, Zamkowa 16, m. 3.

Wirówki „BALTIC“
różnej wielsości

bory mleczarskie

Kredensy dębowe
od 125 zł

jesionowe, deski Stoły rozsuwane
Wacław Jano- od 40 zł

Otomany pluszowe

Toalety od 75 zł
naczynia i przy:| +gżka metal.-siatk.

pea Materace miękki

Lygmunt Hagrodiki "Ba
Wilno, Zawalna11-a. Krzesła masyw. 5» ы

WÓZEK DZIECINNY do Krzesła wiedeńskie
sprzedania w dob:

Wiwulskiego 3/2, Stoliki, etażerki od 15zł.
8854—1 Cany zniżone. 163—10

sta-

„bibliołeczne od 100 „

Biurka męskie cd 120 „

dzieć się w sklepie spo- MIESZKANIE do wyna- kwietńia 1932 r. z” Drui 7a wynagrodzeniem w pletne

żywczym  H.  Markuna jęcia 7-mio pokojowe, do; Wilna na. imię Wikto- postati

przy ul. Zawalnej Nr. 16. gruntownie  odremoato- ra, Giedrojcia, zam. wmania
174—1 wane, wszelkie wygody, Wilnie przy ul. Jagiel- W.-Soleczniki.

I piętro. WiadomośćWi- lońskiejNr.3m. 19 —
DOM drewn. o 4 miesz- 142 па sk

 

171—0 spodyni

 

powyższe weksle  unie-Wykwalifikowana go- Zwierzyńcu do sprzeda”

zabudowania,
pełnego utrzy- sprzedam. UI. Krakow-

maj. jg p. ska 55. 8865—1
—2

 
 

   
DOM nowy z placem na|

z szyciem | de- nia. Dow.: ul. Stara 43,

od 130 zł.

od 35 zł.

od 9 zi. lejowo.

kan., grunt. odremont, ————————— Ważnia si
z b. m т M

niedrogie do wynajęcia.
Dowiedz.: Krzywe Koło
Nr. 18-b. 8850—0

POTRZEBUJĘ MLEKA pokojowe
 

Tatarska 14.
8853—2 wszelkiemi

i dami.
LiL! omierzka5.

ym ogrodem do POKÓJ UMEBLOWANY |.
Kozetki miękkie od 50 zł. sprzedania; tamże miesz- dla jednej osoby do wy- |

kanie 4 pok. z elektr. najęcia, Wileńska 25—9. |
69—0

 

DO WYNAJĘCIA 4, 5i6 KA poszukuje kondycji
A mieszkania, na wieś do młodszyci

500 litr. do Mleczarni, wolne od podatku loka- dzieci. Zna język fran- kiwani. Stała
Można ko- lowego, suche, jasne i ze cuski.

nowoczesne- cje. Połocka 9—4.

bremi świadectwami po- u właściciela. 8865—2
szukuje dy. Boni-
fraterska 8 т — (MONIKA

8837—0

 

  
  

  

  

NAUKA
 

: A la papa. r

MLODA NAUCZYCIEL- Apapa) do przyjmowa-  Fryzjer.—No, chłopcze,
zamówień na wiecz- jak ci фтат

ne plėra na raty poszu- af? ` A

aan esteадаi wi, z na
Wysyłkowy L Rosenbe: środku głowy. #г

UL. Wil- w ” Bielańska 19. :
Ee zę 2-6 (THANKUUKNANA |

Poważne referen- prowizja.

  

  

Е
DrukarniaAl.;

7

    

AT

% (w Wilnie. )*
LC a mA 4

  
 

Mostawa I,E

  
 

Redaktor odpuwiedztalny: JAROSLAIINIECIECKI,


