
S
L
L
R
I

U
S
0
S
T
I
T
T
T
R
R
R
R

7
7
-
7
7

-
7
P
P
L

ла
О

B
O
T
1
-
4

r
O

"
m
8

|
G

10
6

>
|

a
<

O
r

i
E
O
O
B

:
1)

nu
ż
r
ż
©
.
.
.

л
о

 
dowego odbędzie się obchód,

 

1 Opisia pocztowa ulszczona ryczałtam

Rok XVI
—————iOO

Wilno, Wtorek 3-40 maja 1932 r.

—

т

 

DZIENNIK
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

19 do 24-ej.

Zmarł nagle 30 kwietnia 1932 roku na udar serca, nieodżałowany

PIOTR OLIWA
zawiadowca stacji Słenim.

Był dobrym Polakiem, Katolikiem, Ojaem rodziny!
Spocznij w Bogu!

Pogrzeb odbył się 2 maja w Farnym kościele o godzinie 10 rano.
Ksiądz Józef Malinowski — Preboszez Krzemienicy.
Ksiądz Anteni Aleksandrowicz — Proboszcz We|skowage

garnizonu -— Baranowicze.
Ksiądz Stanisław Mikulski-Probeszcz par.R

Marja Z Szy, łowskich Wołłowiczowa
po dłagiem | ciężki cierpieniu opatrzona Św. Sakramentami,

zasnęła w Panu 1 maja 1982 r.
Ekspertacja z demu żałoby (Dobreczynny zaułek Nr. 3) do kościoła

e-Dominikańskiego dn. 3 maja o godz. 4 po-południu. Nabożeństwe ża-
lobne 4 maja © godz. 9 rano, poczem nastąpi odprewadzenia zwłokjna
am. Bernardyński. ;

O czem zawiadamiają pegrążone w fosa smutku*
ciotki MarjaI Helena Szydłowskie.

jdzinowszczyzna. $$

    

    

 

W wigilję piątej recznicy śmierci

а
BENEDYKTA WOYCZYŃSKIEGO

odbędzie się nabożeństwo żałebne da. 4 maja we środę © godz. 7 rano
w kościele Bernardyńskim, o czem zawiadamia

Żona.

 

 

-= Klinika Chorób Dziecięcych U. 5. B. =
= (Antokol, Szpital Wojskowy) -—
= przyjmuje dzieci na kolonję w Druskienikach =
= Informacje w godzinach 10 — 12 tel. 221, .8881k-2 ==

 

Eleganckie, "iz"
KAPELUSZE .

! APKIcz

E. MIESZKOWSKI, MICKIEWICZA 22

i   
 
 

KUP LOS
25 POLSKIEJ PANSTWOWEJ LOTERJI!

w najstarszej szczęšliwej Kolekturze

K. GORZUCHOWSKIEGO
WILNO, UL. ZAMKOWA 5

50 premji po 10000 zł.
Znacznie zwiększona ilość wygranych

CENA 1/4 LOSU 19 ZŁ. —
w HR  WZEZĘ
„ całego „ 40 ZŁ. —

Zamiejscowym wysyłamy pocztą Konto poczt. 80365.

17er4  
 

 

Prof. Bartel w Krakowie,
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

KRAKÓW. Bawi tu od paru dni prot. Bartel. Wprawdzie odbywa

się obecnie w Krakowie zjazd matematyków, ale p. Bartel odbywa

liczne konferencje z politykami, zwłaszcza z prof. Krzyżanowskim.

Przed posiedzeniem Rady Ligi Narodów.
(Telef. od własnego Rorespondenta.)

WARSZAWA. Minister Zaleski wyjeżdża we wtorek do Genewy.
10 b. m. zbiera się Rada Ligi Narodów. Na porządku dziennym Rady

m. in. znajduje się skarga Romana Suszki, b. pułkownika petlurowskie-

go, a obecnie szefa sztabu Konowalca. Suszka złożył skargę na trakto-

wanie więźniów politycznych.
żeź: CA Sasi iakk, ci GEM PS

jet*TRIERAPAEZE ATAUAB AGS RIO ESK IAA о

STRONNICTWO NARODOWE

ządza dziś. we wtorek o godz. 1-ej po peł. przy
м ulicy ORZESZKOWEJ 11

UROCZYSTY OBCHÓD

ŚWIĘTA NARODOWEGO
na ktėrem D-r. Władysław Konopczyński profesor (lniwersytetu

Jagiellońskiego wygłosi odczyt p. t.:

Główne idee Trzeciego Maja
oraz przemawiać będzie POSEŁ STANISŁAW RYMAR

na temat:

Trzeci Maja a chwila obecna.

  

Wstęp welny.

 

O godz. 6-ej pop. w tymże lokalu Ku uczczeniu Święta Nare-
je "w ы urządzony staraniem Klubu Młodych

1 Obozu W. P. :
W programie:

e 1) Chór Drukarzy pod batutą- p. Mołodeckiego wykona hymn

narodowy i pieśni patrjotyczne. 5
2 ;гпгпбпіе:іе ei Rymara o Konstytucji 3 maja.

3 Sekcja Sceniczna Klubu Młodych odegra sztukę Edmunda

Libańskiego „W Katordze“.
4) Deklamacje. у

Wstęp1 zł. — Całkowity dochód przeznacza się na Polską

_ Macierz Szkolną Ziem Wschodnich

Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dzieńnik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

   

 

wNiemczech.
BERLIN (Fat), Prasa bawarska

przynosi sensacyjne pogłoski o usi-
łowaniach pewnych kół politycz-
nych z generałem Schleicherem i
generałem Hammersteinem na cze-
le obalenia rządu Brueninga i
utworzenia na jego miejsce gabi-

. Hitlera. Schleicher miałby utoro-
wać drogę narodowym socjalistom |

   

  

  

   

  
Pogłoski ozamachu.

[i

OGŁOSZENIA:

   

zagranicą 8 zł,
za wiersz milim.

onto czekowe w P. K. 0.

Pani w jedwabiach?!
A tak! Przecież lepsza okazja kupna bielizny jedwabnej się nie nadarzy!
Prosimy obejrzeć wystawy sklepowe!
Prosimy porównać cenyi

do objęcia kilku tek w nowym ga- ||
binecie Rzeszy, Plany te mają być
przedmiotem ożywionych rozmów
poważnych kół na Wilhelmstrasse,
Oficjalny biuletyn bawarskiej par- |

| tji ludowej potwierdza te pogłoski, *

WYBOR
Narazie bez zmian.

‚ (Delefenem od własnego korespondenta.)
WARSZAWA. Pierwsze wiadomości, jakie nadeszły z Paryża

o wyniku wyborów do parlamentu, nie przyniosły żadnych sensacyj.
Narazie wszystko pozostaje bez zmian. Zarówno prawica, fak

i lewica utrzymały swój dotychczasowy stan posiadania w tych okrę-
_ gach, gdzie juž pierwsze głosowanie dało wyniki rozstrzygające.

I tak w pierwszem głosowania wybrani są: Tardieu,Reynaud,
Rollin, LouisMarin oraz inni główni przywódcy grup prawicowo-
centrowych.

Podobnież ma się rzecz z przywódcami lewicowymi, ponieważ,
również w pierwszem głosowaniu, wybrani są: Blum, Herriot, Daladier,
Bouisson, Painlevć i inni.

Mogłoby się zdawać, że dotychczasowa większość parlamentu ma
jeszcze szanse utrzymania się.

Nie należy jednakże zapominać otem,że głosy lewicowe blokują

się dopiero przy drugiem głosowaniu, czyli że duże niespodzianki są
jeszcze możliwe.

W pierwszem głosowaniu umiarkowani uzyskują zwykle maximum

rezultatów; dopiero w drugiem głosowaniu, odbywającem się w tych

okręgach, wktórych wgłosowaniupierwszemżaden zkandydatównie
osiągnął większości bezwzględnej, przechodzą socjaliści, popierani przez

radykałów, lub radykałowie, popierani przez socjalistów. Tak więc
niejedną poważną zmianę w sytuacji przynieść może niedziela następna.

Wybory naogół minęły spokojnie. Tylko w paru miejscowościach
doszło do zaburzeń, a nawet paru krwawych starć.

Frekwencja duża. W Paryżu nawet ulewny deszcz nie zmniejszył
udziału głosujących.

Kto został wybrany.

PARYŻ (Pat). Na 415 posłów,
którzy wejdą do przyszłej Izby
Deputowanych, wybranych zostało
podczas niedzielnego głosowania
247. Zasługuje na uwagę, że
wszyscy przywódcy większości
byłej Izby, mianowicie Tardieu,
Reynaud, Rollin, Flandin, Marin
zostali ponownie wybrani ilością
głosów naogół większą, niż 4 lata
temu. Sytuacja wyborcza szeregu
partyj lewicowych jest również po-
myślna. Co do skrajnej lewicy, to
ile panuje zadowolenie, że Blumo-

wi udało się przejść w 1-2 gloso-
waniu, to klęskaFaure'a wywarła
silne wrażenie. Do ściślejszych
wyborów przystąpią wybitni sze-
fowie partji komunistycznej Ca-
chin i Marty. Jedynie Doriot z
trudnością uzyskał potrzebną ilość
głosów przy pierwszem głosowa-
niu. Na 13 ministrów (4 pozosta-
łych ministrów jest senatorami)
9 zostało ponownie wybranych.
W pierwszem głosowaniu zostało
wybranych również 6 podsekreta-
rzy stanu.

Przesunięcie na lewo.
PARYŻ (Pat)  Charaktery-

styczną cechą walki wyborczej,
jaka rozegrała się wczoraj na ca-
łem terytorjum Francji, była wiel-
ka ilość głosujących. Liczba ści-
ślejszych wyborów jest znaczna,
dlatego też dopiero w przyszłą
niedzielę będzie ustalony osta-
tecznie skład polityczny nowej
Izby. Dotychczasowe dane wska-
zują na pewne przesunięcia na le-
wo, które dały się zauważyć

* strat, podczas
, prawicy zanotowano pewne niepo-

szczególnie w wielkich ośrodkach
miejskich, spowodowane prawdo-
podobnie bezrobociem. Radykali
nie doznali dotychczas żadnych

y w centrum i na

wodzenie. Przewidują, że. ściślej-
sze wybory w niektórych okrę-
-gach zapewnią partjom lewicowym

ie jeszcze większej ilości
mandatów.

Skonał na wiadomość o niepowodzeniu.
PARYŻ (Pat). Donoszą z Bor-

deaux o nagłym zgonie deputowa-
nego Lorina, który głęboko prze-
jęty niepomyślnie zapowiadającym

się dla niego wynikiemo
nia, zmarł wskutek ataku apo-
plektycznego.

Przewidywania prasy niemieckiej.
PARYŻ (Pat). Niemiecka pra-

sa poranna ogranicza się do ogło-
szenia sprawozdania -z przebiegu
wczorajszych wyborów  francus-
kich, powstrzymując się narazie
od komentarzy.

„t2-Uhr Blatt* wyraża opinię,
że mimo pewnego przyrostu gło-
sów stronn lewicowychniena-
stąpią żadne większe przesunięci
wukładziesił w nowejIzbie De-
putowanych. „Berliner Ztg. am  

 

  

netu wojskowych. Do tej grupy i е
politycznej należeć ma szereg 0s0-| 2 a310 i '318) > 42 Z Z Zbistości z najbliższego otoczenia . art. 104 i 110) > 250 ” (art. 925) ">
prezydenta Hindenburga, między art. 106) " 825 . (art. 926) # овО
innemi sekretarz stanu Meissner. | art. 104/7 " 850 Ž (art. 735) „. 950
В'Чіегі!аі‹ A kół zmierząć mają * art. 1067 " 055 (art. 30) 11—nie tylko do usunięcia ministra Koi Ё S MS = ` 113.Groenera, którego polityka w sto- , = - a. =Ša 3 1050 BI ki (art wpe Е az do Z gs "Į Kosaulki nocne (art. 108:1927) - 12— wa + 139 ‚ у 20._— Sžiurmawyck Wytalėls Tam. Wal: 2 . „ (art. 245 ‚ 17.75 si * ооаės niezadowolenie, lecz również - $ „ (art. 240 2250 Kamizelki (art. 740) bez rękaw. „ 22.50
> a wa „gabi- s... „ (art. 240) z rękawami , 25.50 Żakieciki (art. 740) z rękawami „ 30—
koks a aa m ‚ Kombinacje (art. 102 „ 12— Piżamy (art. 220) 3 części „ 55—
sach. Kandydatem na. kanclerza : wą 8) „ 1275|| Salatroki (art. 290/4) ‚ 40.—
Ь““У ma być generał Schlei- 4 5 (art. 107) z koronką 3 16.75 * (ert. 290:5) „acher, znany ze swych sympatyj dla z (art. 107) z motywem  . 17.50 „ (art. 290,6) „ 48—

Sprzedaż w-g powyższego cennika odbywać się będzie do dnia 15 maja rb.

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ZAMKOWA 9tel. 16-46

 

Y WE FRANCJI.
Mittag' uważa, że rząd Tardieu
będzie miał nadal za sobą wy-
raźną, choć nieco słabszą wię-|
kszość. Dziennik podkreśla przy-
tem znaczne straty mandatów, ja-
kie ponieśli autonomiści alzaccy.
„Frankfurter Ztg.' w korespon-
deńcji z Warszawy zaznacza m.in.,
że: zagranica oczekuje wyników
wyborów francuskich z większem
napięciem, aniżeli sama Francja.
Po wynikach tych spodziewają się
— jak twierdzi dziennik — nie ja-
kichś decydujących zmian, lecz
Iko odświeżenia atmosfery.
iemcy muszą pogodzić się z

Francją taką, jaka ona jest istot-
nie. W/g komunikatu biura Conti,
naLo dotychczasowych
wyników głosowania przewidywać
można e przesunięcie sił na
lewo. Pozostaje jednak kwestją
otwartą, czy przesunięcie to roz-
szerzy się na tyłe, aby umożliwiło:
konsolidację stronnictw lewico-

wych.

| Dziś |
Szopka X klasy |

| Pocz. 8 wiecz. Zawalna 1.

  

 

     

 

   

 

    

  Sis

trykot. „MARKI

przed tekstem į w tekseje
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie sca o 28 proc. drożej,

druku mogą być przez Administrację dowołnie zmieniane.

NA KAŻDEJ SZTUCE PRAWDZIWEJ BIELIZNY

BE C HER" umieszczo-

(wia oumeri 20 gi.

Nr. 101,

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

(6 łamowe) 35 gr., za
po 28 gr. Ogłoszenia

Terminy

Nr. 80187.

 

M Dalekim Wochodzie
WALKI Z POWSTAŃCAMI
CHARBIN (Pat). Powstańcy

zniszczyli wczoraj część linji kole-
jowej na wschodniej odnodze kolei
wschodnio-chińskiej pod Wuki-
Micho, uniemożliwiając przejazd
transportu wojskowego, wiozącego
część wojsk brygady generała Mu-
rai. Większy oddział powstań-
ców, ukrywających się w gęstych
łasach wzdłuż linji kolejowej, za-
atakował znienacka pociąg.
wyniku zaciętej walki, jaka się
wywiązała, powstańcy cofnęli się

PODPISANIE UKŁADU O ZA-
WIESZENIE BRONI.

SZANGHAJ (Pat). We wtorek
podpisany będzie układ w spra-
wie zawieszenia broni pomiędzy
Chinami a Japonją, który zakoń-
czy ostatecznie długotrwałe roko-
wania.

DOLARÓWKA.
WARSZAWA (Pat). W dn. 2

maja o godzinie 10 rano odbyło się
losowanie 4% premjowej pożyczki
dolarowej serji III:

12 tysięcy dolarów — 422.354,
dwie wygrane po 3 tysiące dola-
rów — 1.185.194, 419.551, 7 wy-
granych po 1 tysiąc dolarów —
1.087.241, 600.252, 1.172.164,
885.415, 939.614, 36.992, 816.982.

poświęca dużo uwagi
swemu negligć. Dla:
tego też najbardziejulw
bioną bielizną wytwor*
nej pani jest pełna szy:
ku bielizna jedwabna
trykotowa marki Becher
koszule, dessous, kombi
nezy, bluzki i piżamy wróżb

nych modnych barwach

BECHER
bielizna wytwornej pani
do nabycia w pierwszo:
rzędnych maqazynach

ny jest znak fabryczny „P ODKOWA“
  

my ebejrzećProsi.
FRANCISZKA

 

ZAMKOWA 9.

 

wystawy flrmy

FRLICZKI,
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Dwa maje
Maj znaczył w Polsce donie-

dawna tylko jedno: Sejm Cztero-

letni i Konstytucję 3-$o Maja.

Dzisiaj znaczy maj jeszcze coś in-

nego: przewrót z maja 1926 i sze-

ścioletnie po nim rządy. Zablisko

jest od 3-go do 12-go maja 1 zbyt

żywo teraźniejszość narzuca Się

wspomnieniom przeszłości, by nie

nasuwało się ustawiczne pytanie:

co znaczył maj u schyłku niepod-

ległości, a co znaczy maj w zara”

niu jej odzyskania.

Co mówi pierwsze odrazu ze-

stawienie? ё

Ludzie Sejmu Czteroletniego i

Konstytucji 3-go Maja 1791 prze-

kazali po sobie dziejom zupełnie

niezawodńy i niesporny obraz о-

bywateli kraju, którzy sobie po-

wiedzieli: :

— Państwo polskie, już okrojo-

ne pierwszym rozbiorem, idzie ku

całkowitej utracie niepodległości.

Trzeba je ratować. Zadanie jest

ogromnie trudne i odpowiedzial-

ność bardzo ciężka, ale obowiązek

każe podjąć ten wysiłek. :

Ludzie przewrotu majowego

1926 i sześcioletnich po nim rzą-

dów są grupką, która najwidocz-

- niej powiedziała sobie:
— Państwo Polskie wysiłkiem

wszystkich odzyskało niepodle-

głość, potężny obszar, wiele przy-

jaźni w świecie. Wprawdzie po

długiej niewoli żądania i trudności

są bardzo wielkie. Ałe możemy

sobie pozwolić na przedsięwzięcie

zegarnięcia władzy w Państwie,

co bardzo dogadza naszym skłon-
nościom. Państwo jest i ostatecz-

nie nic mu się nie stanie, my chce-

my rządzić, jakoś damy sobie radę.

Drugi rys znamienny okresu

Sejmu Czteroletniego i Konstytu-
cji 3-g0 Maja 1791 można określić

tak, że ludzie ówcześni powie-
dzieli sobie:
—Państwo jeszcze mamy. Ale

w tem państwie trzeba rozbudzić
naród, który jest duszą państwa.

Tylko na wciągnięciu jaknajszer-

szych warstw narodu w życie pań-
stwa, na świadomości praw i obo-
wiązków, na zrozumieniu, że na-

rodem stoi państwo, oprzeć można
ocalenie.

Natomiast ludzie przewrotu
majowego 1926 i sześciolecia rzą-
dów po nim powiedzieli sobie:

-— Państwo jest. Trzeba je-
szcze tylko przeprowadzenia zasa-
dy, że państwo to my. Szerokie
warstwy narodu właściwie tylko
przeszkadzają w rządzeniu. Społe-
czeństwo trzeba mocno trzymać

w uległości rządom i zdala od się-
śania po wpływy na nie.

Dalszą właściwość środowiska
Sejmu Czteroletniego i Konstytu-
cji 3-go Maja 1791 zapisują dzieje
takim sprawiedliwym sądem:

—Byli to ludzie najświetlejsi
Polski ówczesnej. Wierzyli w wie-
dzę i konieczność uczenia się.
Ruch umysłowy w kraju, którego
oni byli duszą, a także zachowane
ich książki, mowy, prace są nieza-
tartem tego świadectwem.

O ludziach przewrotu majowe-
go 1926 i sześcioletnich po nim
rządów mówi każdy dzień:

—Ubrdali sobie, że na to, by”
rządzić, nie potrzeba było niczego
się uczyć i nie potrzeba nic umieć.
Szli do rządów pod hasłem, że nie
święci garnki lepią. Cały okres
ich rządów jest jednem pasmem
nieprawdopodobnych zjawiań -się
ludzi na stanowiskach, na które
nie wnoszą żadnej umiejętności,
żadnego przygotowania, żadnego
doświadczenia.

Naczelnem dążeniem ludzi Sej-
mu Czteroletniego i Konstytucji
3-go Maja 1791 była naprawa u-
stroju i tu sąd jest ustalony:

— Sejm Cztereletni stworzył
Konstytucję 3-go Maja, która sta-
nowiła zupełnie niespornie ogrom-
ny postęp w porównaniu z tem, co
było, budząc uznanie także wszę-
dzie zagranicą.
W tym względzie zdanie o

przewrócie z maja 1926 i sześcio-
łeciu rządów po nim jest już nie-
odwołalne:

—Przyszli z hasłem naprawy
ustroju. Pomiatali istniejącą kon-
stytucją. Nie stworzyli na jej miej-
sce niczego. Pomysły ich konsty-
tucyjne idą w kierunku uświęcenia
bezprawia i samowoli. Oprócz te-
go są śmiesznie nieudolne. Zagra-
nicą, już nietylko w codziennych
ocenach, ale w nauce prawa, po-
majowe pomysły ustrojowe polskie
stały się powszechnem pošmie-
wiskiem.

Istotą poglądów Sejmu Cztero-
letniego i Konstytucji 3-go Maja
1791 było:
— W obywatelu państwa usza-

nować trzeba godność człowieka
i prawo uczestniczenia w życiu
narodu, bo to tylko może być pod-
waliną rzeczywistej siły i odpor-
ności państwa.

Istotą poglądów przewrotu z
maja 1926 i sześcioletnich rządów
jego jest:
— Obywatel państwa ma słu-

chać i albo milczeć albo chwalić.
Poszanowanie godności człowieka
jest mniej pewnym sposobem rzą-
dzenia niż poniewieranie jej gwał-
tem. Kto idzie z nami, może być
wspólnikiem, poplecznikiem, po-
pychadłem lub ciurą, łącząc zre-
sztą z każdem z tych właściwych

w Polsce.
mu określeń korzyści i wygody
osobiste. Kto idzie przeciw nam,

będzie zwalczany wcale nie przez
nas tylko, ale władzą i zasobami

państwa.

Okres Sejmu Czteroletniego aż
do przeprowadzenia Konstytucji

3-go Maja 1791 nie obył się bez ko-
nieczności wyborów w ciągu nie-
go, o których wiadomo: :
— Naznaczone na 16-ty listo-

pada sejmiki, obierające nowych
posłów obok dotychczasowych w
tejsamej liczbie, odbyły się nie-
zwykle poważnie i godnie.

Były wybory także w okresie
rządów przewrotu majowego, mia-
nowicie po pierwszej próbie z 4-$o
marca 1928, słynne wybory ostat-
nie:
— Wybory sejmowe z dnia

16-go listopada 1930, równo w 140
lat po tamtych, pozostaną w dzie-
jach pod zawołaniem Brześciai
tego wszystkiego, co się w tem
słowie dziś mieści.
— Dzieło Sejmu Czteroletniego i

Konstytucji 3-go Maja 1791 prze-
szło w pamięć potomności:

— Naprawa zarządu kraju

przez t. zw. komisje porządkowe.

Wojsko narodowe. Wzmożenie i

podniesienie oświaty. Poprawa

gospodarstwa narodowego i skar-

bu.
Dzieło przewrotu z maja 1926

jest po sześcioletnich rządach tak-

że już wyraźne:
— Rugi z urzędów i wprowa-

dzenie ludzi bez wykształcenia

byle swoich. Czystka w wojsku.

Wyniesienie na szczyty oświaty

bałwochwalstwa pod fałszywą

nazwą wychowania państwowego.

Doprowadzenie gospodarstwa na”

rodowego do niepamiętnej biedy i

pośrążenie skarbu w niebywałe
kłopoty. į

Pojęcie ludzi Sejmu Cztero-

letniego i Konstytucji 3-$g0 Maja

1791 o budowie życia państwowe-

go wyraziło się w zawartej wart.

5-tym konstytucji o rządzie i wła-

dzach zasadzie równowagi:

— Aby więc całość państwa,

wolność obywatelska i porządek

społeczności w równej wadze (w

pierwszem wydaniu ustawy 3-50

Maja: w równey wadze) na zawsze

zostawały, trzy władze Rząd Na-

rodu Polskiego składać powinny i

z woli i z prawa niniejszego na

zawsze składać będą, to jest wła-

dza prawodawcza w Stanach zgro-

madzonych, władza najwyższa wy-

konawcza w Królu i Straży, i wła-

dza sądownicza w jurysdykcjach

na ten koniec (w tym celu) ustano-

wionych lub ustanowić się mają-

cych. >

Pojęcie ludzi przewrotu majo-
wego 1926 i sześcioletnich rządów

jego o rządach i władzach w pań-

stwie streszczą się w haśle prze-

wagi:
— Przewaga rządu, opanowa-

nego przez swoich, nad władzą

ustawodawczą i nad sądowni-

ctwem.
Konstytucja 3-go Maja 1791,

jako dzieło Sejmu Czteroletniego,

wywołało zagranicą, choć dosko-

nale widzącą, że nie wszystko od-

razu zrobić można, powszechne

uznanie, dochodzące do takiego

podziwu, jak w znanych słowach

znakomitego angielskiego polity-
ka i pisarza Burke'go:
— Staje się najczyściejszem,

najszlachetniejszem _ publicznem

dobrodziejstwem, które kiedykol-
wiek narodowi ludzkiemu udzie-
lone zostało.

Po szešcioleciu przewrotu z
maja 1926 zdanie zagranicy, naj-
częściej powtarzane i streszczają-

ce w sobie wszystko, brzmi:
— Przyjaciele Polski boleją,

wrogowie są zadowoleni.
Pokolenie dzisiejsze w Polsce,

którego udziałem stało się odzy-
skanie niepodległości, ma obo-
wiązki wyraźne wobec całej wiel-
kiej spuścizny dziejowej. Ma je
także wobec dzieła Sejmu Cztero-
letniego i Konstytucji 3-go Maja
1791. Zaczynają się zaś te obo-
wiązki od jasnego widzenia praw-
dy o dzisiejszej po maju 1926 rze-
czywistości w Polsce w maju 1932.

Stanisław Stroński.
mm

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
Dookoła listu Ks. Prymasa.

W związku ze znanym_ listem

Ks. Prymasa, pisze „Kufj. Poznań-

ski“: ‚
„Zdaje się, że po raz pierwszy od

czasów rozbioru > w ten spo-

sób z prymasowskiej siedziby. |

Celem zasadniczym listu jest wska-

zanie, że nie może być podwójnejmoral-

ności, jednej dla życia prywatnego, dru-

giej dla życia publicznego, że nie można

być tylko katohkiem w życiucodzien-

nem. a zapominać o zasadach katolickich

w życiu. politycznem. 8
Wychodźąc z tych założeń, list pa*

sterski zwraca się przeciw tym teorjom,

które głoszą, że w interesie polityki pań-

stwowej można popełniać zbrodnie i

śwałty. „Zło nie staje się moralne przez

to, że się go dopuszcza państwo”. spół-

czesnemu neopoganizmowi, współczesne-

mu materjalnemu kultowi państwa list

pasterski przeciwstawia się bardzo sil-

nie. Z nim walczy, idąc po linji ogólnych

tendencyj Kościoła. a.
List pasterski nie przeciwstawia się

zatem idei silnego państwa. Przeciwnie.

Lecz siłę tę pragnie budować nie na kru-

chych materjalnych podstawach, ale na

odwiecznych prawdach moralnych.
Różnym fałszywym teorjom państwo-

wym przeciwstawia list pasterski praw-

dziwą naukę o państwie, naukę odwiecz-

ną, w oparciu o którą narodychrzeście

jańskie budowały od czasów średnio-

wiecza swoją państwowość, jako wyraz

swoich dążeń moralnych i ideowych. į

(Wśród niebywałej zawieruchy dzi-

siejszej, pada więc znowu ze starejstoli-

cy prymasowskiej z piastowskiej ziemi

wielkopolskiej, głos dostojny, wzywający

naród do odrodzenia moralnego, wzywa-

jący go do oparcia swego życia aństwo-

wego o najwyższe nakazy moralne. Na-

ród polski ma przed sobą drogę, wytknię-

tą przez Prymasa. Droga ta wiedziedo

jasnego celu. Jest też prostai wyraźna”.

harakterystyczny jest stosu-
nek prasy różnych kierunków do

listu pasterskiego. Pisma narodo-

we, katolickie bez wyjątku zamie-

ściły go bądź w całości, bądź w

obszernem streszczeniu. Prasa so-
cjalistyczna ograniczyła się do

krótkich wzmianek oraz urywków.

Natomiast znaczna większość pra-

sy sanacyjnej pominęła list całko-

witem milczeniem.
„Gazeta Polska", czołowy or-

gan „sanacji“ w nr, z dnia 29 kwiet

nia ogłosiła wprawdzie na str. 4
list pasterski, na str. 1 dała kilka

powściągliwych o nim uwag, lecz
na czele numeru umieściła apoteo-
zę Brześcia, pióra śp. Hołówki,
który, pisząc o wrażeniu, jakie

wśród ludu wywołał Brześć,robi
uwagę „Vox populi — vox Dei”...

zy to zestawienie Brześcia z
listem pasterskim o „Chrześcijań-
skich zasadach życia państwowe-
go” było czysto przypadkowe, czy
też mamy do czynienia z cyniczną
odpowiedzią?

Dodatki „funkcyjne”.
Jak doniosły pisma, pan minister

skarbu wprowadził stałe dodat-
ki „funkcyjne'* na urzędników tego
ministerjum. +

Nie są to bynajmniej sumy ba-
gatelne. Panowie wiceministrowie
pobierają nięzależnie od pani.
1000 złotych miesięcznego -
datku; panowie dyrektorowie de-
partamentėw po 500 zt. miesięcz-
nego dodatku; panowie naczelnicy
wydziałów po 250 zł., a naczelni-
cy urzędów skarbowych po 100 zł.
itd, itd.
W związku z tem pisze. „Ku-

rjer Poznański”: *
„Dodatki takie nie są przewidziane

przez budżet, Rozumiemy, że urzędnicy

nie są dostatecznie zaopatrzeni Ale sam
fakt, że pobierają swe gaże regularnie i,
że mogą sobie ustalić budżet miesięczny,

czy kwartalny, jest okolicznością ogrom=

nię ułatwiającą życie. Rozumiemy, że w
„Ody posiadają specjalne wydatki, że

powinni być inaczej uposażeni. Rozu-

miemy, że urzędnicy ministerjalni po-

winni posiadać lepsze zabezpieczenie, że-

by być wolnymi od wszelkich pokus.

Ale to trzeba robić otwarcie, szcze-
rze, z odsłoniętą przyłbicą. Nikt się te-
mu nie będzie dziwił i nikogo to nie bę-
dzie irytowało. Ale takie dochodzenie
do celu zygzakami, musi wywołać naj-
ostrzejsze zastrzeżenia,

I jeszcze jedno: należałoby zacho-
wać równomierność w uposażeniu pra-
cowników. Wiceminister — dodatek
100 zł., dyrektor departamentu o 50 proc.

mniej. Ale i p. wiceminister Starzyński
jest posłem i p. wiceminister Koc rów-

nież. Jeszcze niedawno p. Starzyński
należał do różnych rad nadzorczych

rzedsiębiorstw państwowych, a p. płk.

Kas jest. komisarzem rządowym w,Banku
Polskim, co jest związane z pensją mie-

sięczną 6,300 zł.
Czy to wszystko jest normalne w o-

becnej dobie oszczędności i nawoływa-
nia do zacieśnienia pasa?

Tak w praktyce wygląda realizacja
tych nawoływań?,,

„Parlament gospodarczy” przeciw
rządowi (!)

Obrady „parlamentu gospodar-
czego” ciekawie komentuje „No-
wy Dziennik“, bezwzględny zwo-
lennik „liberalizmu gospodarcze-
go”.

„Pierwszy — pisze — Zjazd Samo*
rządu Gospodarczego Polski hył pierw-
szą  maniłestacją sfer gospodarczych
przeciwko dotychczasowej polityce go-
spodarczej rządu. Konsekwencja jest
jasna. Sfery gospodarcze przyjmują rolę
współczynnika w kształtowaniu przy-
szłych stosunków gospodarczych, ale od--
rzucają odpowiedzialność za politykę
gospodarczą rządu w pzantcte Prze-
szłość, to etatyzm, bezmyślna eksplo-
atacja siły płatniczej społeczeństwa, bez-
planowość polityki kaadiówej wewnętrz-
nej i oscyłowanie wo formami go-
spodarki kapitalistycznej Zachodu, a go-
spodarki kolektywistycznej Wschodu. —
Przyszłość zarysowana w  rezolucjach
Zjazdu, — to swoboda inicjatywy pry-
watnej, kapitalizacja społeczna, jasny,
zdrowy i konsekwentny program gospo-
darczy, sieć traktatów handlowych z są-
siadami i nawrót do całkowitej gospo-
darki kapitalistycznej”.

Nie wydaje się nam prawdzi-
wem twierdzenie, jakoby Zjazd
Samorządu Gospodarczego był
manifestacją -antyrządową. Prze-
cieżmanifestowano wlašnie zaufa-
nie do rządu.

Socjalizm a bolszewizm.

„Robotnik* zżyma się na tych,
którzy komunizm traktują jako
odłam „lewicowego socjalizmu”,
I twierdzi, że to jest „niezgodne z
rzeczywistością”.

wZapewne! Istnieją — pisze — punk-
ty styczne; wszyscy wszak pracujemyi
walczymy w tym samym świecie, w po-
dobnych warunkach.

Ale nie idzie ani o 100 proc. (komu-
nizm) i 80 proc. (socjalizm) żądań, ani
o kartkę wyborczą, albo karabin, jako
narzędzie walki; socjaliści nie wyrzekają
się karabinu; komuniści nie wyrzekają
się kartki wyborczej; idzie o drugą część
słynnej formułki Karola Kautsky'ego: —
„Socjalizm — to chleb dla wszystkich
i wolność dla wszystkich; a wolność nie
jest mniej ważną, niż chleb”,

„Robotnikowi”* odpowiada „Głos
Narodu'':

„Hasło „wolność dla wszystkich
istnieje w socjaliźmie na papierze i gło-
szone jest wtedy, kiedy socjalizm jest
w opozycji. Socjalizm zaś będący u wła-
dzy. wyradza się zwyczajnie w tyranię.
Rozbieżność między teorją, a praktyką
występuje wówczas jaskrawo.”

Sensacje angielskie o zamachu
Polski na Gdańsk.

RZEKOMA INTERWENCJA FRANCJI UDAREMNIŁA ZAMACH

GDAŃSK (Pat). Dzisiejszy „Dai-
ly Telegraph* oraz „Daily Ex-
press” zamieściły sensacyjną wia-
domość z o rzekomym
zamiarze Polski zajęcia wolnego

miastaKddniu 1 em nie na-
stąpiło jedynie wskutek interwen-
cji Francji. Depesza „Daily Ex-
press',' mająca wszelkie cechy
inspiracjj ze strony pewnych
czynników gdańskich, opiera się
na informacjach, otrzymanych rze-
komo przez korespondenta tego
p Greenwalla od wysokiego
omisarza Ligi Narodów hr. Gra-
"SR

związku z tem wysoki komi-
sarz Ligi Narodów zakomuniko-
wał w dn. 2 maja w południe ko-
misarzowi generalnemu Rzeczy-

Po 1-ym maja.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dzień 1 maja minął w stolicy względnie spo-
kojnie.

Poza drobną utarczką,
Frakcji rewol., a grupą komunistów na

która wywiązała się między pochodem
Pradze, przed kościołem św.

Florjana, przyczem z grupy komunistów dano kilka strzałów w górę,

porządek był zakłócony przez chwilę na placu Małachowskiego.

Manifestacje zakończyły się około godz. 2-ej po południu. Are-

sztowano około 100 osób. O godz. 3-ej po poł. tramwaje i autobusy
wyruszyły na miasto.

W. pozostałych większych ośrodkach kraju tylko na terenie Za-
głębia doszło do zamieszek. Mianowicie w Dąbrowej Górze pod So-
snowcem, o godz. 10-ej rano doszło do starcia między tłumem około
700 demonstrantów komunistycznych a policją, podczas którego padło
ze strony demonstrantów około 30 strzałów rewolwerowych, oraz ka-
mienie i cegły na policję, a kilku policjantów użyło w obronie własnej
broni palnej. W wyniku starcia kontuzjowanych było 5 policjantów,
oraz zranionych dwóch demonstrantów: Borda Piotr i Noga Stanisław,
trzeci uczestnik, robotnik Portyka Władysław, doznał rozbicia głowy
od uderzenia cegłą. Rannych tłum uniósł ze sobą do- mieszkań. W go-
dzinę potem Portyka i Borda zmarli. Obaj byli znanymi na tutejszym
terenie komunistami. Około godz. 12.30 zajścia w Dąbrowej Górze zo-
stały zlikwidowane. Aresztowano kilkanaście osób.

Pozatem do drobnych zajść doszło w Strzemieszycach, wpobliżu
fabryki ,Strem”, zlikwidowanych szybko przez policję.. Dziewięciu po-
licjantów jest kontuzjowanych, z tłumu dwie osoby ranne. Kilka osób
aresztowano,

pospolitej w Gdańsku p. Papće,
że polecił energicznie zdemento-
wać w prasie wiadomość dzienni-
ka angielskiego, o ile dotyczy ona
jego osoby i jego rzekomego dć-
marche. Hr. Gravina w rozmowie
z ministrem Papće nie ukrywał
swego oburzenia na koresponden-
ta „Daily Express“.

 

KRÓLEWSKI DZIEŃ.
Rozmawiano po francuski...
Poprzez wielkie okna saloniku, ża-

słonięte jedwabnemi sztorami, przebijało
słońce wioseńne, radosne i ciekawe. Po-
przez szczeliny przemykało się i gasło
na stokach ścian, na złoceniach kin-
kietów, rozradowane gładziło pudrowa-
ne fryzury ludzi, zgromadzonych w sa-
lonie.

Ks. Izabella skrapiała z kryształo-

wego flakonu wodą angielską koronkową

chustkę.
Ks. biskup, człowiek pokaźnej tuszy,

zapięty pod szyję w halstuchy i żaboty,

uskarżał się na upał, radząc otworzyć

okna, by świeży zefir, z nad Wisły pły:
nęcy, orzeźwić mógł obecnych...

— QOtwórzcie okna, duszno tu stra-

sznie.»
— Nie można, zełir poroznosi kar-

tony imć Bacciarellego...
— Długoż tu mamy czekać?

— Dopóki nie dadzą znać z ratusza.

— A jakżeż tam debaty?

Głowy obecnych zwróciły się w stro-

nę saloniku, ku kanapie, na której pół

leżąc, pół siedząc spoczywał Król.

Tuż oboko kolan królewskich, ba-

wiąc się srebrną kitą od szpady, leżał
ulubiony pies „Kiopek”.
— Nie nadesłano dotąd laufra z wia-

domością?
— A któraż tam godzina?
Jakśdyby w odpowiedzi na pytanie

monarchy, zegar, umieszczony na komin-
ku, wybił spiesznie i nerwowo trzy
kwadranse.

Za piętnaście jedenasta.
— Acha...
Piękna, omalże kobieca ręka Króla

dotknęła stosu kartonów, które demon-

strowal maestro...

— Jeśli Krait poumieszcza popiersia
królów w sionce rotundowej, niechaj

więc przystąpi do opracowania niszy, w
której stanie „Polonja”...

W gronie pań zawdzięczał śmiech
srebrzysty...

— Czegóż Bella się śmieje?
— Dziadunio Ogrėdzki opowiada

wojskową facecję o pani de Vauban...

— (Ciekawiśmy posłyszeć..
Przez uśpiony w słońcu podwórzec

zamkowy załomotało staccatto końskiego
galopu...

—Laufer z ratusza...
Król powstał...
—Brunet!
Biało-złocisty kamerdyner

się w drzwiach.

— Niechaj gońca przed nas pro-
wadzą natychmiast!

Rzeźbione skrzydła drzwi salonu
rozstąpiły się na oścież, ukazując barwi-
stą perspektywą dalsze komnaty...

Wszedł St. Małachowski.
— Najjaśniejszy Panie! Konstytucję

postanowiono.

pojawił

Obchód 10-lecia Konwentu Batoria.
Nieoficjalna część uroczystości

rozpoczęła się już w niedzielę, tego
dnia bowiem poczęli zjeżdżać do
Wilna goście.
W pierwszym rzędzie przybyli

przedstawiciele skartelizowanych
korporacyj Lechji (Poznań) i Le-
chicji (Warszawa) wraz z kilku
filistrami.

Również przysłała swych przed-
stawicieli ze sztandarami lwowska
Lutyko-Wenedja.

Gościom pokazano miasto, po-
czem odbył się obiad koleżeński,
a wieczorem sobótka w ścisłem
gronie batorusów i zaproszonych
gości.

Z sobótki na miasto wyruszył
bummel.

Część oficjalna rozpoczęła się
wczoraj  uroczystem
stwem, celebrowanem przez hono-
rowego filistra J. M. Rektora ks.
Falkowskiego. '

Na nabožeūstwie obecny byl
także J. E. Metropolita Jałbrzy-
kowski. Delegacje korporacyj ze
sztandarami oraz liczni przyjaciele
Konwentu Batoria wypełnili nawę
kościoła św. Jana.

Niemcy przeciwko przyznaniu Polsce sta-
łego miejsca w Radzie Ligi Narodów.
BERLIN (Pat). „Deutsche All-

gemeine Zeitung” grozi, że już je-
sienią rząd Rzeszy głosować bę-
dzie przeciwko przyznaniu Polsce
nadal niestałego miejsca w Radzie

Ligi Narodów. Prawdziwej pomo-
cy przeciwko rzekomemu atakowi
Polski oczekuje dziennik nie od
Ligi, lecz od „oporu, jaki stawi
obrona niemiecka”.
 

PROCES GORGONOWEJ.
ROZPRAWĘ PRZERWANO DO DN. 14 BM.

rozprawa w procesie Gorgonowej
rozpoczęła się z pėlgodzinnem o-
późnieniem. Po przybyciu trybu-
nału przewodniczący oświadczył,
iż wczoraj zwrócili się do niego
rzeczoznawcy chemicy, prosząc o
onowne wysłuchanie ich opinii.
tywowali oni swą prośbę tem,

że poprzednia ich opinja została
źle zrozumiana, a z sądowych
sprawozdań prasowych mógłby
ktoś odnieść wrażenie, iż rzeczo-
znawcy chemicy nie przeprowa-
dzili badań krwi na podstawie
stojących im do dyspozycji metod
i że nie mogą wydać definitywne-
$o orzeczenia. Wobec powyższe-
$o przewodniczący poprosił na
wstępie poniedziałkowej rozprawy
rzeczoznawców chemików o wy-
powiedzenie swych uwag. Rze-
czoznawca chemik pr. Westłale-
wicz zaznaczył, że zbadanie kfwi
dokonane było metodą Lardeca,

której „wyniki przez szereg lat
były miarodajne dla orzeczeń są-
dowych. Później metoda ta zastą-
piona została nową, która w po-
szczególnych wypadkach kwestjo-
nowała wyniki metody Lardeca.
Po oświadczeniu drugiego rzeczo*
znawcy pr. Westfalewicz stwier-
dził ponownie na zapytanie prze-
wodnicżzącego, że badanie poczy-
nione było tylko jedną metodą, zaś
druga próba kontrolna mogłaby
wydać inne wyniki. Następnie
przewodniczący ogłosił postano-
wienie trybunału w sprawie złożo-
nych w sobotę wniosków prokura-
tora i obrońcy. Sąd postanowił
odrzucić wszystkie postawione
wnioski a dopuścić jedynie dowód
z akt prokuratora w Katowicach,
dotyczący sprawy świadka Ha-
lemby. Ponadto trybunał posta-
nowił przesłać do Państwowego
Instytutu Higieny w Warszawie,

nabożeń- '

Wieczorem był festyn w Lazien-
kach.

Dekorowane lampionami łodzie snuły
się po stawach, budząc białe łabędzie,

w wirydyarzach parku snuły się barwne
figury ludzi takich, jakich do dziś dnia
ogląda się zaklętych w postumenciki z

porcelany...
Tam u góry huczała radosna Warsza-

wa, na Marymoncie zapalono wielki fa-
jerwerk, którego łunę oglądano aż tu,
w królewskich ogrodach...

W. zielonym gabinecie, nad stosem
minjatur zasiadł Król...

Pan starosta pioseneński Ryx, stojąc
u drzwi, składał meldunek z dnia...

— Na Nowem Mieście, Podwalu i

Miodowej usilnie wiwatowano. Jego eks-

celencja ambasador (Repnin) nie opu-

szczał pałacu, odmówił nawet zapro-

szeniu ks Adama.
— Jeśli nie był na bankiecie...
— Nie, Najjaśniejszy Paniel

— Czytaj dalej!
— Od pani Geofrain nadeszły świe-

czniki...

-- Umieścić w antyszambrze i po-
wiadomić Krafta.
— Marszałek Małachowski wygła-

szał płomienny toast na cześć...
Król powstał z nad gabloty, przetarł

oczy, zmęczone wypatrywaniem przez

perspektywkę...
— Ryx!
— Najjaśniejszy Panie?
— Czy lekturę przygotowano?

— Tak jest!
— Czy jejmość generałowa w swo

ich apartamentach?
— Tak jest!
— Jakiż to piękny dzień, jakiż ra-

dosny.. to jeden z najpiękniejszych dni
moich.. Bonne nuit Rex.
— Mam zaszczyt życzyć dobrej nocy,

Najjaśniejszy Panie.., i

Król odszedł...
Ryx podniósł jedwabno-złociste szto-

ry, pokrywające okna...
Tam hen, ponad ciemnemi plamami

drzew parkowych, na wschodzie nieba,
jaśniała złota łuna świtu, prorokini no-

wego Dnial

Ucałowawszy pąki kasztanów, po
biegło majowe słońce zajrzeć do białego
pałacu...

Pusto tam teraz i odludnie. Złocą

się tylko rzeźbione ramy portretów, w
gabinecie królewskim uśmiechają się
malowane buziaki królewskich kocha-
nek... a wśród ksiąg i annałów, przypró-
szona kurzem zapomnienia, leży wielka
księga „Ustawy majowej”.. Pokrywa ją
tylko pył i błądzą po nie tylko pająki
archiwarjusze...

F. Dangel.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 

 
Następnie pod przewodnictwem

ks. Rektora Falkowskiego odbyła
się w sali kolumnowej akademia
z udziałem licznych gości, Aka*
demję zaszczycili swoją obecnością
ks. Biskup Michalkiewicz, J. М.
Rektor Januszkiewicz, profesoro”
wie Komarnicki, Glazer, Panejko:
Ehrenkreutz i ińni.

Gości powitał prezes Konwen*
tu kmlt. Horosko, poczem o ideo*
logji korporacyjnej wygłosił pię“|
kne przemówienie ks. Rektor Fat
kowski.

Po wysłuchaniu «powitalnych
przemówień delegatów 1 odszyta” |
niu licznych depesz (m. in. od gen:
broni Dowbór-Muśnickiego, woj:
Beczkowicza, filistrow K. Arkoni!
i t d.) zakończono akademję: od
špiewaniem hymnu norodowego

Obiad wraz z filistrami i zapro“
szonymi gośćmi spożyto w restau*
racji hotelu Bristol.

‚ Ро południu uczestnicy udali)
się na cmentarz Rossa, by złożyć
hołd prochom zmarłych filistrów
i komilitonów.

Wieczorem Koło Pań Filistro*
wych podejmowało gości czarną
kawą w salonach hotelu George'a.

—

Kącik grafologiczny.
„Jasna“. Dziękuję za współczucie.

O charakterze pani słów kilkoro za”
mieszczam. Nerwowość, dobre wiązanie
serca z umysłem. Stanowczość, nieco
uporu. W wykształceniu jakieś braki.
Czyżby nieukończone studja? Zdrowie
słabe. Nieco skrytości — czy też lęk
przed tem, by nie być za szczerą.

„ Juvenis. Charakter nieustalony, nie-
mniej jednak posiadający już w ogólnych

zarysach wyraźną „fizjośnomję”. Rea*
lizm, nieco pozytywizmu, niekiedy
oschłość w rozumowaniu, Dość po-
wierzchowne traktowanie niektórych
przejawów życia. Brak stanowczości,
charakter chwiejny.

Iłecz. Dużo życiowego rozumu, roż*
tropności, pracowitości, serca wiele po*
trzeba w pewnych życiowych wypadkach,
nie za wiele... Pracowitość i umiejętność
samokształcenia się. Dużo rozsądku i
panowania nad sentymentem.

Fijołek z Jerozolimki. Listowych od
powiedzi grafolog nie udziela 0» ile Fi-
jołkowi na niej zależało, należało dołą”
czyć kopertę z nazwiskiem, gdyż nie po*
siadając adresu, listonosz błądziłby po
erozolimce daremnie, szukając... fijołka.
teraz o usposobieniu i charakterze

kwiatka. Serce dobre i bardzo wrażlie
we, charakter chwiejny, ulegający wpły*
wom. Umysł błyskotliwy, proszący się
jednak o dekładniejsze  oszlifowanie.
Niekiedy brak zgrania między pro”
jektem a 'wykonaniem.

którego kierownikiem jest pr.
Hirszfeld, szeregprzedźidków *
śladami krwi, celem ponownego
ich zbadania, W związku z tem
przewodniczący zaznaczył, iż
przerywa rozprawę do-dnia 14 bm. .
godz. 9 rano,  
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KRONIKA|
Dziś, jako w dniu Święta Narodowego i Święta Oświaty, ofiarne

obywatelki m. Wilna urządzają na ulicach m. Wilna Wielką Kwestę
„Daru Narodowego* na cele oświatowe Polskiej Macierzy.

Zarząd Centralny Polskiej Macierzy prosi niniejszem społeczeń-

stwo o nieomijanie obojętnie kwestarek, które z taką ofiarnošcią

podjęły się ciężkieśc zadania, jaką jest zbiórka uliczna. Wszak nie
chodzi o wielkie kwoty, lecz o to, by dał każdy bodaj mały datek.

W razie niepogody kwesta odbędzie się w dn. 5-$o maja, t. j. we

czwartek.

"Rocznica Konstytucji 3 Maja w Wilnie.
W dniu dzisiejszym jako w

rocznicę Konstytucji 3 Maja w
kościele św. Kazimierza J. E. ks.
biskup K. Michalkiewicz w asyście
duchowieństwa odprawi solenne
nabożeństwo, na którem obecni
będą wojewoda Beczkowicz, pre-
zydjum miasta, senat USB, przed-
stawiciele sądownictwa, władz
szkolnych, wojskowych i inni.
Po nabożeństwie odbędzie się na
ul. Mickiewicza u wylotu ul. Ta-

tarskiej defilada wojskowa i przy-
sposobienia wojskowego, harce-
rzy i hufców szkolnych. Defila-
dę przyjmować będzie dowódca
dywizji piechoty gen. Skwarczyń-
ski, w obecności wojewody wi-
leńskiego Z. Beczkowicza, przed-
stawicieli władz państwowych i
samorządowych oraz sądownictwa,
Defiladę prowadzi dowódca 3
Dywizjonu Artylerji Konnej puł.
Filipowicz.

 

Przed otwarciem linji powietrznej
Warszawa—Wilno—Ryga.

W związku z otwarciem. linji
powietrznej Warszawa — Wilno —
Ryga rozpoczęto na lotnisku w
Porubanku prace, žmierzające do
przystosowania lotniska do star-
towania i lądowania samolotów
pasażerskich.

Dojazd do lotniska najprawdo-

SPRAWY MIEJSKIE.
— Z posiedzenia Komitetu roz-

budowy: Na dzień 4 b. m. zwołane
zostało nadzwyczajne posiedzenie
Komitetu rozbudowy. Na posie-
dzeniu tem omówiona zostanie
konjunktura budowlana Wilna, a

w szczególności budownictwo
drewniane, na które Komitet roz-

budowy otrzymał ostatnio od
władz centralnych kredyt w wy-
sokości 150.000 złotych.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja Państwowego Gi-

mnazjum Žeūskiego im. ks. A. J.
Czartoryskiego w Wilnie podaje
do wiadomości, że podania o przy-
jęcie do kl. Il-ej przyjmuje od dn.
4-go maja r. b. — Egzaminy wstęp-
ne do kl. Il-ej (drugiej) odbędą się
w końcu czerwca r. b.

: Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Weimarska Środa Literacka,

Wieczór 4 maja poświęcony będzie
znakomitej pianistce i kompozy-
torce Marji Szymanowskiej, przy-
jaciółce Cort O „Marji Szy-

manowskiej w Weimarze“ mėwič

bedzie šwietny prelegent i znawca
przedmiotu prof. Józef Mirski z

Warszawy. Znakomita pianistka p.
Marja Mirska wykona kompo-
zycje fortepianowe Szymanow-

skiej, a pieśni jej śpiewać będzie

p. Wanda Hendrichówna. я

Początek o > 8.30 wiecz.

Ostrobramska 9).
| Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Walne Zebranie Wojewódz-

| kiego Stowarzyszenia Podolice-
rów w stanie spoczynku w Wilnie,
odbyło się w tych dniach w lokalu
mops. Żeligowskiego Nr. 1.

o prezydjum zostali zaprosze-

| ni: przedstawiciel Komendanta P.
K. V. Wilno-Miasto p. mjr. Ożoś

Artur, delegat Ofic. w St. Spocz.

„por. Bayer Stefan i kierownik

Ret. Ofic. Rez. p. por. Rodziewicz.

Na przewodniczącego zebrania

wybrano p. mjr. Ożoga, sekreta-

rzował sierż. w st. spocz. Dziur-
żyński Rafał.

Sprawozdanie z prac Tymcza-

sowego Zarządu Komitetu Organi-

zacyjnego złożył prezes st. sierż.

w st. sp. Michelsohn Alfred.

Na wniosek przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej st. ognio-
mistrza Tyburskiego Stanisława,
zebrani udzielili absolutorjum i
podziękowanie ustępującemu Za-
rządowi Komitetu Organizacyjne-

Jednocześnie zgromadzenie
wyraziło podziękowanie Komen-
dantowi P. K. U. Wilno p. mjr.
Ossowskiemu Maksymiljanowi za
inicjatywę i pomoc w pracach о-
koło zorganizowania Związku, jak
również p. por, Bayerowi za opra-
cowanie Statutu Stowarzyszenia.
W wyniku przeprowadzonych

«wyborów weszli do Zarządu: cho-

 

RUFUS KING. i 3

„Pieniądze albo życie.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Rozdział L

‘ Šmiertelny list.

Fryderyk pa Hathaway Billings, zwany
uciem“, a przez konkurentów fi-

nansowych „drapiežnym tygrysem', wepchnął się głę-
boko w fotel klubowy i spojrzał groźnie w okno.
Słońce zniżało się ku zachodowi i Aleją Piątą pły-
nęła rzeka ludzi, wśród których przemykał od czasu
do czasu rodowity Nowojorczyk. Wspaniałe sklepy

przez przyjaciół ,

były w oblężeniu.
Billings miał pięćdziesiąt pięć lat, głowę na kar-

ku i żelazne zdrowie. Oprócz tego odznaczał się krę-
pą budową i wybuchowem usposobieniem. To osta-
tnie mógł zawdzięczać nie przez dziedziczność, lecz

bicie, jedynej córce, Georginie,
Georgina miała dziewiętnaście lat, niewiarogo-

dnie uroczą twarzyczkę i rude włosy, wraz ze wszy-
stkiemi właściwościami, idącemi w parze z tą barwą.
Od śmierci matki, którą straciła jeszcze za niemo-
wlęcych czasów, żyła zupełnie niezależnem życiem i
trwało to do tej chwili.
№ mieszkaniu w Alei Parkowej niektóre pokoje

X с 73

podobniej odbywać się będzie
przy pomocy linji autobusowej.

Należy przytem podkreślić, że
linja Warszawa — Wilno — Ryga
jest przedłużeniem linji Warsza-
wa — Berlin — Paryż i będzie
jedną z najdłuższych linji w
Europie.

rąży w st. sp, Kostecki Ludwik
jako prezes, sierż. w st. sp. Ol-
szewski Tadeusz  wice-prezes,
sierż. w st. sp. Dziurżyński Rafał
sekretarz, sierż. w st. sp. Michal-
ski Marjan skarbnik i sierż, w st.
sp. Michelsohn Alfred i chorąży

w st. sp. Łysakowski Edward.
Do Komisji Rewizyjnej: st.

sierż. w st. sp. Tyburski Stanisław,
wachm. w st. sp. Łagoda Włady-
sław, sierż. w st. sp. Januszewski
Józef oraz zastępcy: ogniomistrz
w st. sp. Dominiczak Piotr i sierż,
w st. sp. Biesiekierski Kazimierz.

Do Sądu Koleżeńskiego: cho-
rąży w st. sp. Konrad Władysław,
chor. w st. sp. Warda Piotr, sierż.
w st. sp. Hajdul Adam, chor. w st.
sp. Tocewicz Adam i st. wachm.
w st. sp, Pogoński Stanisław.

— Posiedzenie Wil. Tow.
Lekarskiego wspólnie z Pol.
T-wem  Otolaryngologicznem i
Pol. T-wem Pedjatrycznem od-
będzie się we środę dnia 4 bm
o godz. Bej w sali własnej przy
ul. Zamkowej Nr. 24 z nast. po-
rządkiem dziennym: Prof. Dr. J.
Szmurło i Prof. Dr. W. Jasiński:
Ostre zapalenie ucha środkowego
u niemowląt i fnałych dzieci.
Dr. Suszyńska: powikłania uszne
u dzieci na podstawie materjału
Kliniki Dziecięcej USB. Dr. N.
Wołkowyski: Statystyka zapaleń
ucha środkowego u dzieci z KIi-
niki Otolaryngologicznej USB. Dr.
W. Prażmowski: Szczepienia prze-
ciwbłonicze w Wilnie.

i ODCZYTY.
—Odczyt p. proti. F: Malinow-

skiego. We wtorek o godz. 17 w
sali Šniadeckich U. S. B. odbędzie
się odczyt p. prof, F. Malinowskie-
go na temat: „Rak skóry, zapobie-
$anie i leczenie”, Wstęp 50 gro-
szy, dla młodzieży 25 groszy.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Akademicy u Metropolity
Jałbrzykowskiego. Wczoraj Arcy-
biskup Jałbrzykowski udzielił au-
djencji prezesowi Naczelnego Ko-
mitetu Akademickiego, kol. Ta-
deuszowi Fabjaniemu i prezesowi
Bratniej Pomocy Polsk. Miłodz.
Akadem. U. S. B. Kol. St. Ochoc-
kiemu.

— Organizacyjne zebranie in-
struktorów obrony przeciwgazo-
wej akademików odbędzie się dn.
4 bm. o godz. 7 w sali wykładowej
instytutu im. J. Śniadeckiego (No-
wogrodzka 22).

 

RESTAURACJA

„POLONJA“
Mickiewicza 11, tel. 5-93

wlecz. do

sr od g. T-ej

Di

DZIENNIK MILEŃSKI

— XV-ty Ogólnopolski Zjazd
Delegatów Bratnich Pomocy Mło-
dzieży Akademickiej, W dniu ju-
trzejszym o godz. 11.30 odbędzie
się w Auli Kolumnowej uroczysta
inauguracja XV-ej Sesji Rady De-
legatów O. Z. B. P. Oprócz przed-
stawicieli Bratnich Pomocy wszyst
kich środowisk w Polsce wezmą
udział przedstawiciele władz rzą-
dowych, profesorowie U. S. B,
rzedstawiciele Kół Naukowych,
orporacyj i innych organizacyj

akademickich.

Pierwszy maja w Wilnie i na
prowincji minął spokojnie.

Dzień 1 maja minął w Wilnie
naogół spokojnie, Odbyły się je-
dynie dwa pochody. Z jednej
strony wystąpiły związki gospo-
darcze. z drugiej PPS, Bund i
„Kulturamt*. Jedni
potrafili w szeregach swych zgro-
madzić większej ilości robotni-
ków. Oba pochody prezentowały
się bardzo mizernie. O godz. 1
w sali miejskiej odbyła się ąka-
demja PPS. Jednocześnie w sali
„Palace“ odbyla się akademja
bundowcėw.

Na akademii PPS-owskiej prze-
mawiali pp. Żejmo, Czyż i Stą*
żowski. Przemówienia ich nosiły
charakter tłomaczenia się z nie-
udanej akcji strajkowej, z roz
paczliwej sytuacji finansowej
miasta.

O godz. 4-ej pochód w ilości
około 1000 osób przeszedł ulica-
mi: Wielką, Zamkową, Placem
Katedralnym, Mickiewicza, Jagiel-
lońską do lokalu związku zawo-
dowego przy ul. Kijowskiej, gdzie
nastąpiło rozwiązanie.

Podczas zbiórki P. P.-sowskiej i
Bundu na ul. Kijowskiej Nr. 15 pe-
wien komunista począł nagle wzno*
slć okrzyki komunistyczne, usiłując
w ten sposób sprowokować roz-
pędzenie poćhodu. Zamiar ten
nie udał mu się. Wywrotowiec
został zatrzymany i osadzony w
areszcie.

NA PROWINCJI.
Dzień 1 maja na terenie ca-

łego województwa wileńskiego
przesżedł zupełnie spokojnie
Wszelkie przygotowania komuni-
styczne do wystąpień antypań-
stwowych zostaływ zarodku przez
władze policyjne  ziikwidowane.
Zapowiedziane pochody komuni-
styczne w miasteczkach nie od-
były się.

Na terenie pow. Swięciańskie-
go zatrzymano kilku agitatorów
komunistycznych z bibułą wywro-
tową. W pow. wilejskim i moło-
deczańskim również zatrzymano
5 wywrotowców, którzy rozpo-
wszechniali szkodliwą literaturę
komunistyczną. W innych po-
wiatach województwa na niektó-*
rych drogach komuniści rozrzu-
cili ulotki i odezwy.

KRONIKA POLICYJNA.
— Systematyczna kradzież w

sklepie Frliczki. W sklepie Fran-
ciszka Frliczki (Zamkowa 9) od-
bywała się systematyczna kra-
dzież galanterji. Badany właściciel
sklepu fakt kradzieży potwierdził
i wyjaśnił, że w ciągu roku skra-
dziono mu różnej galanterji na su-
mę zł. 6.000. — W toku dalszego
dochodzenia ustalono, że kradzie-
ży tej dokonywał subjekt Wilhelm
Sobolewski (Popowska 8), którego
zatrzymano. — Badany do kra-
dzieży się przyznał, oświadczając,
iż skradzioną galanterję sprzeda-
wał Bolesławowi Targońskiemu
(Wileńska 22) i Annie Reczyckiej
(Przeskok 1). (Większą część ga-
lanterji odnaleziono i zwrócono
poszkodowanemu. Sprawca kra-
dzieży oraz nabywca zatrzymani.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.
Ku uczczeniu dnia Imienin wychowa-

wczyni p. Aleksandry Kasprowiczowej —
uczenice klasy VI Gim: Czartoryskiego
A zł. 10 gr. 50 dla najbiedniejszych

zieci.

 

 

   

były zarezerwowane teoretycznie na użytek ojca.
Musiał przecież nieborak mieć swoje własne kąty
i surowo to zapowiedział.
gdzie się schronić ze swojemi finansowemi myślami,
Ale próżne to były marzenia. Georgina, nie zadowa-
lając się rozrzucaniem po jego krzesłach i stołach

Musiał przecież mieć

swoich strojów i drobiazgów, lokowała po jego po-
kojach swoich wymuskanych, smarkatych wielbicieli,
żeby ich mieć pod ręką na zawołanie. Billings orzekł
z goryczą, że jego ognisko domowe zamieniło się od
pewnego czasu w garaż męski.

Lekarz powtarzał mu stale z jakąś sadystyczną
satysfakcją że może kiedyś dostać apopleksji i że
powinien przeplatać pracę chwilami absolutnego wy-
poczynku. Billings szukał zawsze po południu tego
wypoczynku w którymś z klubów, do jakich należał.
w tym najniesympatyczniejszym. Zjawiał się tam
niby kluska dynamitu, zawinięta w gazę. Poważna
atmosfera wielkiego, ciemnego hallu działała na nie-
go kojąco. Fotele były wygodne, szyby w wielkich
oknach dyskretnie nieprzezroczyste.

‚ еШ się cicho członkowie, podobni do siwowłosych
widm. Rozmawiano zniżonemi głosami, których e-*
cha nie sięgały od ściany do ściany. Usunięcie paru
zwojów gazy z dynamitu sprawiało, że widma zosta-
wiały go w spokoju. Chciał być sam. Zostawał sam.

Właśnie przeniósł wściekłe oczy, które chwilo-
wo nabiegły krwią, z rzeki przechodniów po drugiej
stronie ulicy na rzekę samochodów i autobusów, pły-

Naokoło krę-

i drudzy nie,

DANCING-KONKURS WALCA
(REKORD WYTRZYMAŁOŚCI)

zamknięcia NAGRODA: Butelka szampana I buklet kwi atėw

nących jezdnią, Ktoś stał koło fotelu i poklaskiwał
lekko w celu zwrócenia na siebie uwagi. To nie ule-
gało wątpliwości. I nie był to kaszel widmowy. I nie
był to kaszel, oznaczający przeziębienie. Nie, to by-
ło coś w rodzaju poszczekiwania hieny.
zmiażdżył w zębach cygaro i powiedział sobie, że
prędzej trzęsienie ziemi obróci w gruzy u jego nóg
całe miasto, niż on zareaguje na morderczą obecność

NIE
UNIKAJMY ОСА
== CDPIEGOW

UCHRONI NASIDC

Udaremniony napad rabunkowy na listonosza.

W dniu wczorajszym w godzi-
nach p. p. na klatce schodowej
domu nr. 69 przy ul. Kalwaryj-
skiej dokonano nieudanego na-
padu rabunkowego na listonosza
dyrekcji pocztowej A. Cybulskie-
go. W ciemnej klatce schodowej
listonosz, który miał przy sobie

kilka tysięcy zł., napadnięty zo-
stał przez dwóch nieznanych o-
sobnlków, którzy usiłowali go
obrabowač. Na krzyki napad-
niętego nadbiegli przechodnie ra-
tując go z opresji. Jednegoz
napastników aresztowano. Grozi
mu Sąd Doraźny.

 

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z, A. S. P.
— Jubileusz 25-lecia Teatru Pol-

skiego. W sobotę uroczyste przedsta-
wienie komedji Al. hr. Fredry „Zemsta”,
która zostanie wystawiona z okazji 25-
letniej egzystencji wskrzeszonego Teatru
Polskiego w Wilnie. Na dzień ten przy-
bywa do Wilna wskrzesicielka Teatru
Polskiego p. Nuna Młodziejowska oraz
dyr. Bolesław Szczurkiewicz. Po przed-
stawieniu odbędzie się raut w małej sali
Miejskiej (Hetmańska 1). Bilety na raut
w cenie 3 zł od osoby, nabywać można
w kasie Teatru Lutnia.
— Na Pohulance.

„Car Lenin".
Wieczorem o godz. 8 wielka aktorka

St "Wysocka wystąpi po raż ostatni w
tym sezonie w sztuce H. Rostworow-
skiego „Niespodzianka”. Kreacja St. Wy-
sockiej w utworze tegorocznego laureata,
najgłębszego dramaturga doby obecnej —
Roztworowskiego, wnosi na scenę taką

potęgę i huragan uczuć, ogarniających
widza, taką moc przeżycia, jakich sceny
olskie są coraz rzadszymi świadkami.

Dzisiejsza premjera „Niespodzianki“ bę-
dzie jedynem widowiskiem tej sztuki.

utró „Car Lenin”. >
— W Lutni. Dziś o godz. 8 wiecz.

i jutro „Dama w jedwabiach”.
— Jedyny koncert Imre Ungara na

Pohulance. We czwartek o godz. 8 wiecz.
po raz ostatni wystąpi we własnym kon-
cercie — Imre Ungar, który odtworzy:
Bacha, Beethovena, Schumana, Chopina,
Liszta i innych. Pozostałe bilety jeszcze
do nabycia w kasie teatru Lutnia.
— y e Krukowskiego

w Lutni. W czwartek o godz. 8.30 wiecz.
teatr Lutnia rozbrzmiewać będzie home-
rycznym śmiechem, któregu przyczyną
stanie się Lopek Krukowski, niezrówna-
ny piosenkarz, ulubieniec całej Polski.
Na wieczorze tym usłyszymy niezliczoną
ilość przebojów ostatnich programów
„Bandy”+ Obok Lopka usłyszymy Irenę
Carnero RalisRapackiego: — Bilety
już do nabycia. :
Я ая кеа Кмупп na rzecz Bratniej Pomo-
cy Słuch. Konserwatorjum Muz. w Wil-
mie odbędzie się 4 maja r. b. w sali Kon-

serwatorjum (Wielka 47) o godz. 7 wiecz.
W programie: koncert skrzypcowy Beet-
hovena (z orkiestrą), arje i pieśni, utwo-
ry fortepianowe Chopina i in. Wyko-
nawcy: ezociibzójink| uczestniczka
konkursu chopinowskiego, Kucowa, Mar-
kiewiczówna, J. Rewkowski (śpiew) i
Rabinowicz oraz orkiestra Konserwato-
rjum pod kierunkiem dyrektora Adama
Wyleżyńskiego. Bilety od 30 gr. do 3 zł.

‚ — „Opera komiczna” w gimnazjum
im. J. Lelewela w Wilnie. |||

Staraniem Opieki Rodzicielskiej przy
gimnazjum im. J. Lelewela, ul.Mickiewi-
cza 38, w Wilnie w dniu 4 maja r. b.
o godz. 8 pp, zostanie powtórzona operą
komiczna w 3-ch aktach p. t. „Zaręczy-
ny przy latarniach" Offenbacha, w wyko-
naniu uczniów i uczenic p. zaw
łuskiej, Z. Oszurkówny, A. Śliwińs ao
N. Pileckiej, E. Bejnarowiczėwny,
Brejwo i innych. e

Dochód z przedstawienia przezna-
czony na rzecz niezamożnych uczniów
gimnazjum. й
— „Dwie drogi“. We czwartek dn.

5 maja r. b. zostanie odefrany prze-
piękny dramat w 5 aktach p. t. „Dwie
drogi” przez znany nam zespół drama-
tyczny przy Sodalicji Klawerjańskiej, —

ejście przez bramę U. S. B. do sali pa-
rafjalnej kościoła św. Jana. —- Początek
punktualnie o godz. 7 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
: Wtorek, dnia 3 maja.

10.00: Nabożeństwo.ze Lwowa. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meleor. 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-
tuoja 3-go Maja, jako wyraz demokra-
tyzmu polskiego" — S. Koźminski. 16.55:
Pogadanka radjotechniczna. 17.15: „Zu-
chwalstwo 1822 roku” (Balladv i 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.

Dziś po południu

pokaszlującego łotra. Ale...

— Piękna pogoda — zauważył łotr poważnym,
młodym, hienowatym głosem, —przepiękna pogoda—
i po śmiertelnej pauzie: — Nieprawdaż?

21.55: „Idea krajoznawstwa”. 22.10: Kon-
„Kultura duchowa Polski” — odczyt dla
maturz. 16.10: Kom. sportowy z Warsz.
16.20: „Siedem cudów świata starożytne-
go” — odczyt. 16.40: Codzienny odcinek
cert solisty z Warsz. (A. Michałowski).
22.40: Muzyka taneczna.

Środa, dnia 4 maja.
, 1158: Sygnał czasu. 14.10: Progr.
1 14.15: Muzyka baletowa (płyty).

15.15: Kom. z Warsz. 15.25: „Zjednocze-
nie Włoch”* — odczyt dla malurz. 15.50:
powieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego.
17.10: „Moda z punktu widzenia lekar-
skiego” — odczyt. 17.15: Muzyka lekka
z Warsz. 19.15: Muzyka z płyt. 19.20:
„Co nas boli?" — Beacheia Mika po
mieście. 19.30: Wiad. sportowe z Warsz.
19.36: „Ratujmy dzieci" — pogad. 19.45
Pras. dzien. radj. z Warsz. 20,00: Felj.
muz. z Warsz. 2015: Koncert ze Lwowa.
20.45: Kwadr. liter. z Warsz. 21.00: Tr.
„Środy Literackiej", poświęconej Goethe-
mu i Marji Szymanowskiej. 22.30: Kom.
z Warsz. 22.45: Kwadr. muzyki hiszpań-
we (płyty). 23.00: Muzyka taneczna z

arsz.
Czwartek, dnia 5 maja.

10.00: Nabożeństwo z Kral:owa. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15:
Poranek z Filharm. Warsz. 14.00: Aud.
rolnicze i muzyka z Warsz. 15,55: Aud.
dla dzieci z Warsz. 16.20: Koncert dla
młodzieży (płyty). 16.40; „Napoleon w
świetle legendy i prawdy” -- odczyt.
16.55: Koncert dla młodzieży (płyty).
17.10: „Życie amerykańskie" — odczyt z
Krakowa. 17.35: Kącik językowy. 17.45;
Koncert kompozytorski Eugenjusza Dzie-
wulskiego. 18.15: Recytacja wierszy Fe-
licji Kruszewskiej ze zbioru „Twarzą na
zachód”, w wyk. Janiny Skrobeckiej, art.
dram. 18.30: Recital skrzypcowy Cze-
sława Burkatha. Przy fortep. Róża Kre-
merówna. 19.00: „Skrzynka pocztowa”.
19.20: „Monodja* — pogad. umuzykaln.
19.40: Progr. na piątek. 19.45: Słucho-
wisko z Warsz. („Zemsta cesarza” — T.
Frenkla). 20,15: Akademja z okazji dzie-
sięciolecia Wileńskiego Zw. Nauczyciel-
stwa Polskiego. Transm. z Sali Śniadec-
kich na U. S. B. 21.15: Koncert z Warsz.
21,45: Kwadr liter. z Warsz. 2210: Reci-
tal skrzypcowy Z. Roesnera z Warsz.
22,40; Kom. i muzyka taneczna z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO,
-- Stulecie romantyzmu

Dzisiaj o godz. 17,15 usłyszą radjosłuchacze przez mikrofon wileński felje-ton świetnego essayisty Stanisława Wa-
sylewskiego P. t. „Zuchwalstwo roku1822", którem były wydane przez Mic-kiewicza w, Wilnie sBallady i roman-
ce“, uderzające w panujący wówczas
wszechwładnie pseudoklasycyzm, a je-
dnocześnie tworzące nową erę w na-
szej literaturze,

Święto naszego krajoznawstwa.
O godz. 21,55 zasłużony działacz na

olu „krajoznawstwa, prezes honorowy
olskiego Tow. Krajozn., prof. Aleksan-

der Janowski, wygłosi przez radjo felje-
ton: „Idea krajoznawstwa”, a to w
związku z jubileuszem 25-lecia, obcho-
dzonym dzisiaj uroczyście w Warszawie
przez Towarzystwo.

P. Marji Szymanowskiej,
Program radjowy na środę dn. 4 maja

zawiera transmisję ze „środy literackiej”,
Będzie ona poświęcona pamięci świetnej
kompozytorki i pianistki Muarji Szyma-
nowskiej. Referat o jej twórczości i ży
ciu ze specjalnem uwzględnieniem przy-
jaźni Szymanowskiej z Goethem, wygłosi
p. Józef Mirski, Następnie p. Marja Mir-
ska odegra kilka utworów fortepiano-
wych Szymanowskiej. W przerwie na-
dany zostanie ze studja fragment „Roz-
mów Goethegoz Eck 5 -dzina 21) go z Eckermannem", (Go:

РЙО jt
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„SZKICE I OBRAZKI.
CZERWONY MAJ.

To sobie takie milutkie święto.
Na tydzień już przedtem policja do-

staje czerwonej biegunki i lata... po po-
dejrzanych lokalach.. Żydowski kom-
so-moł chodzi dumny i uroczysty, gdyż
udało się tym herojom powiesić jakąś
szmatę komunistyczną na Porubanku czy
na Żelaznej Chatce... Ludziom fizycznie
ciężko pracującym i bezrobotnym opo-
wiada się bajeczki, według recepty papy
Marksa... a w dniu uroczystym szykuje
się pochód...

Na czele współredaktor „Kurjera”*

dyryguje „O cześć wam panowie magna-
ci. i strasznem okiem rzuca na przy-
patrujące mu się tłumy, dalej omalże

cały magistrat i coś tam jeszcze ludzi,

którzyby się chcieli przespacerować...

Eheu! Cóż za wspaniałe transpa-
renty niesiono: „Niech żyje (!) angielska
sobota“.

— Niech żyje! — woła zapalczywie
wielki dziennikarz z czerwoną opaską na

ramieniu i z poriretem Wielkiego Męża

w Sercu.

Ktoś tam odpowiada dyszkantem: —

Niech żyje, niech będzie ciepło w maju!

— Brawol
— „Nie chcemy już od was uzna-

pia".

— Te, te cicho, to nie „sztandar“,

to „brygada“,

— Wszystko jedno!

— Wiwat maj!
— Wiwat.. niech żyje, precz z jał-

mužną!

Coš okolo pėl bataljona (teraz się

wszystko liczy po wojskowemu) ludzi

sunie po ulicach miasta...

— Panowie magnaci, za waszą nie-

wolę, kajdany...

Magnaci?!

Ale kto? i gdzie oni?
Radziwiłł krowy na podatki sprze-

daje, u Tyszkiewiczów aż piszczy, szla-

chta osiadła nie może związać końca z
końcem...

Ale to nic. Płynie pieśń radosna pod
batutą redaktora sanacyjnego pisma,
który do niedawna był współpracowni-
kiem monarchistycznego „Słowa”...

Drżyjcie magnacil.. Bo oto stu kil-

kunastu ludzi, biednych jakichś i już zu-

pełnie zdezorjentowanych, wyprowadzo-

no na miasto, by pokrzyczeli to samo, co

się ciągle na bankietach i toastach urzę-
dowych słyszy.
— Niech żyje!
I to ma byč odgromnikiem istotnej

biedy i niedoli?
Czerwony sztandar ma być wskaźni-

kiem w tumanach mgły, która zasłania
nam horyzonty, ku którym iść mamy?

Bułoby to śmieszne, gdyby przytem
wszystkiem kościstych rąk, o chleba ka-
wałek, nie wyciągała nędza...

M. J.

Listy do Redakcji.
OŚWIADCZENIE.

Czasopismo „Słowo” w art. art.
„Tajemnica Chorej Kasy“ (Nr. 67 i 71)
zamieściło szereg informacyj uwłacza-
jących działalności lekarskiej i osobie
doktora _ Stanisława  Šwierzewskiego,
członka naszych organizacyj, który zaj-
muje stanowisko lekarza Kasy Chorych
w Landwarowie. Е

Na podstawie szczególnego zbadania
sprawy na miejscu — niniejszem stwier*
dzamy i podajemy do wiadomości pu-
blicznej, że:

1) Dr. St. Swierzewski jest rehabili-
towany w stosunku do zarzutów uczynio-
nych mu przez czasopismo „Słowo”.

2) Zarzuty podane przez ,„Słowo'* są
niezgodne z rzeczywistością.

3) Dr. Świerzewski jest upoważniony
do skierowania sprawy na drcgę sądową.

Związek Lekarzy Państwa Polskie-
go — Obwód Wilno. Prezes prof. dr. A.
Safarewicz, sekretarz dr. F. Wasilewski.

Stowarzyszenie Lekarzy Polaków w
Wilnie: Prezes prof. dr. K. Opóczyński,
sekretarz dr. E. Kiańiczyński

Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych na
terenie Wil-Nowogródzk. [Izby Lek.:
Prezes dr. W. Szalewicz, sekretarz dr. S.
Trzeciak. "

Związek Lekarzy Kolejowych Rze-
czypospolitej Polskiej — Koło Wileńskie:
Prezes dr. W, Umiastowski.

— Chory? — zapytałBillings, wyciągając pra-

— Nigdy —odrzucił ze szczególnym naciskiem
Barry. — Nigdy w życiu nie byłem chory.

Poważny ton tych słów napełnił Billingsa zdzi-
wieniem. Dlaczego ten chłopak tak reklamuje swoje

— Kiedy wróciłeś? — zapytał. ;
— Trzy dni temu — odpowiedział z zapałem
— Niech pan tylko pomyśli!

dni temu — a już stała się całym moim światem.
Billings pomyślał, że Europa podziałała chłopcu

Dopiero trzy

— Tak? — rzucił Billings, opanowując oddech, 2 —zapytał.
żeby rzucić w nieprzyjaciela ciężkim pociskiem.
Oczy jego rozróżniły przez mgłę furji Barry'ego Lar-
rimore'a, siostrzeńcaiego rowieśnika i przyjaciela
Antoniego Chennella.

ni to wiśni, ni to cegły.

a ten widok uspokoił się — W
trochę i zakorkowana w nim para ulotniła się ze sła-
bem syczeniem. Nie widział młodzieńca już cztery
lata. Miał on wtedy dwadzieścia jeden lat i kończył
Yale. Ale żył tak żywiołowo i wyprawiał takie nad-
zwyczajności, że jego wuj, a jednocześnie opiekun,
powodowany instynktem samozachowawczym, wy-
prawił go na jakiś czas do Europy. Ten trening euro-
pejski odbił się na młodzieńcu dodatnio, Bary miał
jeszcze potężniejsze, a twarz dojrzalszą. Twarz ta,
swojska z urody, opływała teraz rumieńcem koloru

własnym uszom.

— Georgina.
W obliczu takiej tragedji osobiste troski Billing-

sa rozwiały się jak mgła.
idzę, że naprawdę oszalałeś — mruknął.

— Przepraszam, nie słyszałem, co pan powie-
dział — rzekł Barry, nie orjentując się, czy przyszły
teść dusi się, czy poprostu przełyka ślinę.
— Jąk ona ciebie złapała? — zapytał Billings

dając do zrozumienia, że córuchna prowadziła łowy
na wielką skalę.
— Złapała? — powtórzył Barry, nie wierząc

— Złapała?
— Złapała — sarknął finansista, który nie lubił

dwa razy powtarzać tego samego.
(D. c. n.)
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SPORT.
Porażka bokserów wileńskich

„  10:4.
Przegraliśmy jeszcze jeden

mecz bokserski, który obfitował

w szereg sensacyjnych momentów.

Pierwszą sensacją było wy-
drukowanie przez organizatorów

programów, w których pozwolono

sobie w sposób cyrkowy podkre-

ślać walory naszych bokserów.
Sztuczna ta reklama miała stać się
magnesem przyciągującym publi-

czność.
Drugą sensacją miało być pun:

ktualne rozpoczęcie zawodów, ale
sensacja ta nie udała się i przy-
zwyczajenie, chorobliwe przyzwy-
czajenie zwyciężyło. Mecz rozpo-
czął się zamiast o 18, o godz. 18.30.

Trzecią sensacją był brak za-
wodnika wileńskiego w wadze
ciężkiej Konarda, który miał wal-
czyć z Poka Publiczność
więc została zawiedziona i zamiast
walki Konarzewskiego widziała
jego sekundowanie, widziała jak
on opiekował się swymi kolegami.

Czwartą sensacją i bodaj naj-
większą sensacją były orzeczenia
sędziów. Jeszcze raz skrzywdzono
sport wileński. Zagadką pozosta-
ło zielonych stolików sędziow-
skich orzeczenie rezultatu walki
Łakmina, ale zagadkę tę doskona-
le rozwiązała szczelnie napełniona

widownia, która wyraźnie sprze-
ciwiła się ogłoszeniu zwycięstwa
Spodenkiewicza. W danym wy-
padku najlepszym sędzią była
publiczność, która przez cały czas
trwania meczu zaałozatą sędziów
prowadzących dalszy ciąg walk,
potężnym okrzykiem: „Łukmin
zwyciężył' — „sędzia kalosz”.

Skoro się pisze o sędziach, to
wprost niesposób przemilczeć o

 

„pomagierach“, którzy zasiadają
bezprawnie obok sędziów punkto-
wych, szepcząc im na ucho swoje
subjektywne sądy. Uważam, że
sędzia punktowy, jeżeli ma być
rzeczywiście dobrym sędzią, musi
obowiązki swoje spełniać samo-
dzielnie, a nie korzystać z-żywej
encyklopedji i ulegać wpływom
uprzywilejowanych widżów, któ-
rzy powinni miejsce swoje znaleźć
na widowni, Zawody na nieobec-
ności tych panów nic nie stracą, a
tylko zyskają na powadze, bo prze
cież musimy nareszcie należycie
oceniać stronę zewnętrzną, stronę
organizacyjną.

Przejdźmy jednak do poszcze-
gólnych walk.
W wadze muszej Bagiński (W)

zwyciężył na punkty zawodnika
Łodzi Rundę. Bagiński więc zdo-
był dwa cenne punkty dla Wilna.

W wadze koguciej Spodenkie-
wicz (Ł) lepiej podobał się sę-
dziom, a Łukmin lepiej podobał
się publiczności, która też wydała
swój dużo mówiący sąd. Wygrał
Spodenkiewicz.
W wadze piórkowej Toborek

(Ł) zwycięża Znamierowskiego
W).
| wadze lekkiej Banasiak (Ł)

spotkał się z Matiukowem. Bana-

siak jest typowym bokserem:
twardy, agresywny, starający się

wykorzystać każdy moment słabo-

ści przeciwnika, Matiukow niema
szczęścia — zawsze trafia na

dobrego boksera przyježdžającej
reprezentacji i przegrywa. Na pun-
kty wygrał Banasiak.

W wadze półśredniej Garncza-
rek (Ł) spotkał się z zastępcą cho-
„rego Pilnika, Polikszą, z którym

 

łowostworzona pierwszorzędna chrześiańsk
PRACOWNIAKRAWIECKA
ojtiaA
pod firmą „ELEGAN
Sa ebstalunki z własnych i powierzo-
nyc materjałów.

wyśrał w III rundzie przez K. O.
wadze średniej Wojtkiewicz

(W) trafił na znanego boksera Sta-
la П. Wojtkiewicz wrócił jak wi-
dać było do formy i przegrana z
Estonją zmusiła go do treningu,
to też Wojtkiewicz zaprezentował
się dobrze i po ładnej. walce wy-
grał spotkanieze Stalem IL.
W wadze półciężkiej Kłodas

(L) wygrał w I rundzie przez K. O.
z Zaciewskim.

Zapowiadana walka Konarzew-
skiego — mistrza Polski nie odby-
ła się.

Ogólny wynik meczu ustala się
więc 10 do 4 na korzyść Łodzi.

Sędziował w ringu p. Kiocz-
kowski. Punkty obliczali pp. Stein
(Łódź) i Rutkowski (Wilno).

Publiczności przeszło
osób.

tysiąc

a a

Ja, Nie.

CZY BĘDZIEMY MIELI
PŁYWALNIĘ?

Każdej wiosny staje przed na-
mi nierozwiązane pytanie: czy Wil
no będzie miało pływalnię?

Każdego sezonu dużo się mó-
wi, ale jakoś dotychczas trudno-
ści były silniejsze od dobrych chę-
ci organizatorów i prócz prowizo-
rycznego basenu na Wilji nie mie-
liśmy przyzwoitej pływalni, w ktė- |
rej można byłoby poważnie już my
śleć o rekordach i propagandzie
tej — może najzdrowotniejszej ga-
łęzi sportu.

Tej wiosny, jak i każdej wiosny,
też dużo się mówi o pływalni, ale
zdaje się, że w danym wypadku
sprawa ruszy z miejsca.

Obecnie jest cały szereg proje-
któw, pomysłów i chętnych do pra
cy ludzi, są nawet środki, a to prze |

niki, Łaszakiewicz, przywłaszczyłcież grunt,
Trzeba więc mieć nadzieję, że

ten sezon będzie ostatnim sezo-
nem, w którym odczuwać będzie-

 

ODWIEDZAJCIE UZ

-— DZIENNIK MIEERSKI

my brak pływalni — bo przysłowie
mówi, że nie odrazu Kraków zbu-

„dowano. W każdym bądź razie na
jesieni pływalnia będzie.

Już się robi.,,

Dziś bieg ształetowy.
W ogrodzie Bernardyńskim ustawią

się znów na starcie sztafety poszczegól-
nych klubów, które tradycyjnie już od

ai walczą o nagrodę pizechodnią

Bieg sztafetowy 3 maja stał się
świętem sportowem i dużą odegrywa
rolę w propagandzie sportu lekkoatle-
tycznego.

Dziś zatem ogodzinie 12 huknie
strzał startera... rozegra się walka...
przerwie się taśma.

W roku ubiegłym zwyciężyła po
ostrej walce na finiszu sztafeta Sokoła.

Dzieci wileńskie chodzić będą darmo na
zawody.

Rzucona przez nas myśl wpuszczania
darmo dzieci na zawody sportowe była

. wczoraj rozpatrzoną przez zarząd Wil.
Okr. Zw. L. A., który pastenonii od dnia
dzisiejszego na wszystkie zawody lekko-
atletyczne, organizowane w- Wilnie
wpuszczać na boisko dzieci wzrostu do *
120 centr. bez biletów.

Wilno więc dało pierwszy przykład
wpuszczania darmo dzieci na zawody
sportowe.

Spodziewać się należy, że tak jak
lekkoatletyczne, tak też i inne '/ gałęzie
sportu dadzą możność najmniejszym przy-
glądania się imprezom sportowym.

 

P. Spojda w Wilnie.
Przyjechał już do Wilna trener P. Z.

P. N., który rozpoczął systematyczne tre-
ningi z naszymi piłkarzami,

Przypuszczać należy, że praca tre-
nera da nam widoczne korzyści i poziom
piłkarstwa wileńskiego nieco się podnie-
sie,

Dziś 3 maja odbędzie się ogólna kon-
ferencja z p. Spojdą, który przedstawi
plan swej pracy i zaznajomi ogół spor-
towców z szeregiem projektów.

6 p. p. leg, — Makabi 5:2.
Benjaminek A. klasy, zespół 6 p. p.

leg. rozegrał mecz towarzyski z Makabi,
wygrywając mecz w dość znacznym sto-
sunku. Przyznać należy, że Makabi wy-
stąpiła w nieco osłabionym s*ładzie, ale
wojskowi jednak grali bardz» dobrze i
w rozgrywkach o mistrzostwa 6 p. p. leg.
może spłatać dużo niespodzianek.

Najlepiej grali u wojskowych: Siciń-
ski, Hajdul i Stachowicz

Sry sportowe.
Na boisku szkolnem gimn. Zygm.

Augusta przy dźwiękach orkiestry i przy
obecności licznie zgromadzonej młodzie-
ży odbył się ciekawy turniej gier sporto-
wych.

Najładniej wypadło spotkanie w pil-
ce siatkowej pomiędzy uczniami Żyg.
Augusta, a drużyną Sem. Nauczyciel-
skiego. Po nadzwyczaj ostrej grze różni-
cą dwóch punktów wygrał zespół Zyg.
Augusta w stosunku 34:32. Wśród gra-
czy wyróżnili się: Puszkarzewicz, Jaro-
szewicz, Pieńkowski i Butkiewicz.

Zawody zaszczycił swą obecnością p.
dyr. J. Żelski.
PER Ja. Nie.

 

Z KRAJU.
Tajemnicze włamanie do urzędu śminnego w Przedbrodziu.

Z pow. brasławskiego donoszą,
iż do urzędu gminnego w Przed-
brodziu włamali się nieznani
sprawcy, którzy zrabowali 37 bu-
telek samogonki, stanowiące do-

wód rzeczowy 17-stu spraw o pę-
dzenie samogonki w powiecie.
nie samogonki w powiecie.

„ W tajemniczej tej sprawie za-
rządzono energiczne dochodzenie.

Znowu przywłaszczenie gotówki przez sekwestratora.
Sekwestrator śminy M. Solecz-

pewną sumę gotówki, którą po-
brał od włościan za zaległe po-
datki gminne. Pieniędzy tych Ła-

szakiewicz do urzędu nie wniósł,
lecz roztrwonił.
Nieuczciwego sekwestratora

zawieszono w czynnościach.

DROWISKA SLĄSKIE |

GIELD A.
WARSZAWA (Pat.) 2 У. 1932 г
Walaty I dewizy:

Dolary 8,88—8,91 —28,87.
Gdańsk 174,35. —174.78 —174,92.
Londyn 32,55—32,50—32,37.
Nowy York 6,903—8,973 —8,883,
Nowy York kabel 8,908 -8,926--8,888
Paryż 35,10-—35,19—35,01.
Praga 26,37—26,36—26,43.-—26,31.
Szwajcarja 173,05--173,48 —172,62.
włochy 46,05—46,28—45,82.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,02.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe.
Ppożyczka Inwestycyjna 88- 88,50—

Konwersyjna 38. — Stabilizacyjna53 — 50,75
—51—57.50 (dotyczy setek)--4'|,?/, L.. Z.
ziemskie—37 (drobne)-37,25 — B%, war-
szawskie 50,25—60 (drobne) -- 59,30. —
Tendencja niejednolita.

Bank Polski 72,

-—
sm em WuKm wau

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
PRZYJMUJE DOOPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - cany niskie
OTWARTA GD £-ai DO 4-ai POP,

(EAKSBKCZRAROÓĆCARENA
Podpalenie dla otrzymania ase-

kuracji.

We wsi Dzieniewicze w pow.
postawskim niejaka Nadzieja Cy-
bram, celem uzyskania premji ase-
kuracyjnej, podpaliła swoje stare
zabudowania gospodarskie. Nie-
szczęście chciało, iż ogień objął
sąsiednie zabudowańia gospodar-
skie braci Maclów i braci Pacu-
ków oraz 2 sąsiadów. Pastwą pło-
mieni padło ogółem 8 budynków
gospodarskich i mieszkalnych.

Podpalaczkę aresztowano.

 

 

 

 

 

DOM nowy z placem na

 

 

W. Z. P.Nr.12.

Zwierzyńcu do sprzeda- Najsilniejsze radjoaktywne kąp. sol.-jodobromowe w Polsce, kąp. borowi- m| St kli z "Ye, - В

L aka) ul. Stara 43, nowe, kwasowęglowe, elektro- i hydroterapja, inhalacje. = G o Las Zew Radjonktywna 4,5—%%e solanka jodowo-bromowa,
—loł u właściciela. 8865—24 > Kuracje ryczałtowe: maj i od wrzešnia do 10-g0 grudnia. ч WA a bardzo skuteczna w leczeniu artretyzmu, reuma-

eisaSai S skutecznie: reumatyzm stawów i mięśni, ischias, artretyzm, cho- Z| Hotele, wille i pensjonaty nowocześnie| tyzmu, ischias, arterjosklerozy, przewlekłych cho-

9 HA. dobrej ornej ziemi, E roby ao ferro wizy z p skoródech zparwiowinh choroby @ urządzone, rób kobiecych, skrofulozy, rachitis, tabes i t. d.

6 klm. od Wilna, kom- serca, katary dróg echowy rozedmę pluc it d. K r mibrty = > Sęzóń: 647 15ai2: 00130 wzdknik:

pletne zabudowania, | * znacznie zniżone, specjalne ulgi dla urzędników państwowych = brożazck Podac lasów śzpdikowyck, Za * : "PETE 2

sprzedam. U| КтаКом-@ 13 i komuna ih, csób wojskowych, sióstr miłosierdzia, duchowieństwa. Dwo- & Oświetlenie „elektryczne, kanalizacja — kąpiele

ska 55. 8863—1| | rzec, poczta, apteka na miejscu, wodociągi, elektr., kanalizacia, szosy asfal- = Sezon od 15 V. do 30. 1X. parowe — inhalacja, kąpiel słoneczna, elektro-

„2 towane, 300 mtr. nad poziomem morza, lesista okolica. 80 mórs parku ž Informacji udziela: Zarząd Kąpieli boro- terapja, kąpiele kwasowęgiowe.

® Wszelkich informacyj udziela Dyrekcja Zakładu Kąpielowego. ) winowej i Urząd gminny. Prospekty i informacji udziela Zarząd Kąpielowy.

JASTRZĘBIEC - ZDRÓJ
* dawniej Kónigsdorif-Jastrzemb — Polski Kreuznach.

USTROŃ
U źródeł Wisły, 354—500 m. n. p. m.

GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ     
     

 

powiat Pszczyna, Górny Śląsk.

 Dom newowybudowany
sprzedam. Dochód rocz-
ny netto 5,000 zł. Wielka
Pohulanka 84 m. 4.

8759—0

JAWORZE
IETTLTLS

400 m. n. p. m, w Beskidach — Polski Grafenberg — Stacja klimatyczna i znane Sanatorjum Przyrodolecznicze, wyspecjalizowane w chorobach
;ercz z zewodu pokarmowego i wadliwej przemiany materji. — Urocze położenie. — Najbardziej nowoczesne urządzenia

lecznicze i mieszkaniowe. — Park, las szpilkowy, kort tenisowy, strzelnica itp. — Sanatorjum czynne całorocznie, — Informacje przez Sanatorjum

 

 

   

    

„HOLLYWOOD"
Mickiewicza 22  
„PUSZCZA

BZIŚ!
Peceny twór techniki i genjuszu ludzkiego.

Wł. WIELKA 42. Tel. 5-28. iej Wojny
fabryk amuni

 

svk <PAND

 

Kišo Tata STYLOWY» ||
WIELKA 36.

 

Obwieszczenie
Nr. spr. 17—32 г.

Sąd Okręgowy w Wilnie, Wydział VI, ob-
wieszcza, że decyzją z dnia 16 kwietnia

udzielić Spółce
„M. Gordon—Handel Suknem

1932 roku postanowił:
Akcyjnej
i Manufakturą“ — Wilno, ulica Niemiecka
Nr. 26, odroczenia wyptat ciążących na
niej długów na przeciąg trzech miesięcy,
lłcząc od dnia 16 kwietnia 1932 roku. —2—

(—) Podpis nieczytelny
St. Sekretarz.210 -0 o

 

Dziś! Nejwiększa i naj-
słynniejsza sensacja

doby obecnej
Arcydzieło dźwiękowe znakomitego reżysera

zefa Sternberga
Film osnuty na tle OSTATNICH WYDARZ

Dziś! Najnowsze 100 prec. dźwiękowa
arcydzieło wytwórni SOW=KINO
dramat w 16 akt. W rol. gł.; Jukiszini

Rekordowa obsada:

 

Sszanghaj-Express
MARLENA DIETRICH

© godz. 2, 4, 6, 8 i 10.30. Na 1-szy seans ceny zniżone.

DZIŚ!
NAJPIĘKNIEJSZY POLSKI FILM

w-g. powieści Józefa Weyssenhefia z udziałem najnewszych gwiazd polskiego
program: Atrakcje

scenarjusz
ekranu Iny Benity, Ni

Wielki monumentalny flm! — №}-

dokenywa na niemieckiem teryterjum

L #;

ieji. Nad program: Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4,
1-szy seans ceny zniżene.

STĄTEK WIDMO
few bohater fllmu „Burza nad Azją” May Aweng I

Grudxińskiej 1 Marra. Nadу Jerzego
kowe. Początek o godz. 4, 6, 8 | 10,15. Ceny w kinach „Casino“ i „

«PLAN W»? ktėry "pod
bohaterskich czynów TW: К

rozą

Nad program: „Nieudana,schadzka“ Komedja w 3 akt.

    
         (z KOGUTKIE

 

HEMOROIDY
CZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO

„VARICOL
USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE.
SWĘDZENIE, PIECZENIE.

[DALE -VARICOLSTOSUCHL
wKA! igócHOdOW M.

PROSZEK

„KOGUTEK“

 

=
Doktór B. SZTRWINOT
Chareby weneryczne,
skórne i moczepiciowe.
Wielka 19, ed 9—1 i 3—7

4251—0

I. A. Cymbier
Cher. (YCZNE i
SKÓRNE. Tel. 15-64.

Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—8.

Dr.Zeldowicz
"CHOR. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. I SKÓRNE
9—11 i 5—8 w. tel. 2-77,

D-rZeidowiczowa
kobiece, wener. chor.drėg
mocz. prz, 12—2 i 4—6

. ul. Mickiewicza 24.
704—0

Ir. Blumowicz
Choroby wen e,
skórne i moczopłciowe

ul. WIELKA 21,
tel. 921, od 9—1 i 3—8.
—

 

 

W.Z.P Nr. 16 TA,
I | AKUSZERKI !
 

Polska palarnia kawy SAWICZA
 

Najpiękniejsze

 

kolory i desenie,
najlepsza jakość

I najniższe ceny — oto trzy wielkie zalety
materjałów sukniowych, bieližnianych, ubra-
niowych I obrusowych w sklepie bławatnym p. f.

” TKANINY TANIE “ 107—1 о

S.CISZEWSKIEGO wueńska i

1By zwalczyć kryzys rady użycza:

Kupując Kawę

„EXCELSIOR SMACZ

Wprowadzisz w dom swój oszczędność znaczną

AKUSZERKA
Ś$MIAŁOWSKA

adziła się.
ar! a 1, m. 16 róg“ G

NĄ". —so ul. Mickiewicza. — Tam-
 

że gabinet kosmetyczny
 

Pracownia Damskich Sukien

« Helena > wielka 
BMłydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

Wykonanie szybkie solidne. 179—30
—

oprawia cerę, usuwa
łPłaszczy| prodawki, kurzajki i wą”
2, m. T. * 702—0 0 try.

LDU

nerwów, serca i narządu krążenia,

Anna May Wong i najwytworniej-
5 szy gwiazder ekranuflive Brook.

EŃ W CHINACH. — Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów l

 

Dramat oficera z „intelligence Service",

czyłl (ŻÓŁTOLICY KAPITAN). Mo- kanajj,.
numentalno - sensacyjne -ebyczajewy

Michał Zżathow Tozisiąs9 1 (na po
huiance) w godz. 9—10',
13 I pół —6. 3884—0 o

 

Jaworze, poczta Jaworze, koło Bielska.

 

DŹWIĘKOWE KINO
„С AS INO"

Wielka 47

ollywood” jednakowe.

wszelkiemi

Mieszkanie do wynaję- ni
cia z 5 pokol
Przedpckoju

AKUSZERKA

7 w. Kasztanowa 7 m. 5.
WZP69 2

A KOMUNIKACJA — CENY UMIARKOWANE.
La

Uzdrowisk Polskich Warszawa,
dźwię- PERSSON CZORTGORDUOWSTOZA

Mieszkanie 3 pokoje ze Starsza osoba prosi o
wygodami

„ (kanalizacja) os od- rege, R poować miesz-
śmierci w ezasió: Wiel< remontowane lo wyna- kania Antekelska 28—4.

Zywiełowy. wybnch tajnych JS<ia: Popławska ;8 m. 1
8 1 10,15, w dnie świąt. e gedz. 2-ej. Na 88500

 

Pokój umebiewan
MARJA LAKNEROWA do SE ul. Teat.
przyjmuje ed godz. % do ralna Nr. 9 m. 1.

 

  
 "CZYSTOŚĆ—DOBRAKOMUNIKACJA—CENYUMIARKOWANE.

ES (wilgotne i poz |

  

  
   

 

    

 

TEREAGGIE

NOWOCZESNE URZĄDZENIA ZDROJOWE i
posiada zdrojowisko solankowe | borowinowe

NO W R O C Ł A W
WZIEWANIA SOLANKOWE
oraz specjalne EMANATO

|. WODOLECZNICTWO ELEKTROTERAPJA
Kąpiele solankowe, kwasowęglowe, przepłukiwania wodą mineralną.—Kuchnie djeteiyazne

Jednelicie prowadzone.
Wysyła prospekty, udziela informacyj Zarząd Zdrojowiska Inowrocław tel. 829 i Związek

Ś-:to Krzyska 17, tei. 434—38. 1

JUM RADOW

6259—0 o

 

  

   

   
    

posadę do dziecka ehe-

gr2| <zele

 

— Praktyczna echmistrzy*
z debremi Śwladec-

kuchni, twami I zaa pra-

"0 o

1 ze wszelkiemi
speżywczy. 8838—0

(PodTachowem KierowkiciweR|
Warsztaty Reperacyjne

maszyn i narzędzi rolniczych
lygmania Nagrodzkiego

—09 | Wiino, Zawalna 11-a.

Dobra świadectwa |ejowo.
w. Anny 2 88
 

UWAGAI
Mamy zaszczyt zawiadomić iż z dniem 6

b. m. personel fryzjerski firmy „Michal“ na

chodzi do firmy „
Zamkowa 24.

1,
Jowska 4. H. Abelow.

okeja duże, Jeden Siųžata do wszystklego o R za
mały, ogródek, kuchnia, r 2.300 1

wanna i wszelkie wygo- PZA posady ed Za Tatarska 14.

NAUKA dy ed 15 maja do wyna- 4 82

jęcia. Zaałek Montwiłłow- D ч

sk! 11 od 4—6 po pot. e sprze: a

 

Do Sz. Klijenteli.

z damskę fryzjerką p. Weroniką pree-
F. Chrul I A.Skorek” ul.

ważaniem F. Chrul I A. Skerek.z z

szelkienį Dow: Mosiowe 5.aniep LP I AN TNA EMMA
° nowe

(wielo- Maszyna
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