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REDAKCJA I. ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji»
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi eodziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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w najstarszej szczęśliwej Kolekturze
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50 premji po 10000 zł.
Znacznie zwiększona ilość wygranych

CENA 1/4 LOSU 10 ZŁ. —
EWS "RZE
„ całego „ 40 ZŁ. —
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RESTAU- TACISTĘ" zastesewując się do warunków życiowych społe-
RACJA „ czeństwa, urządziła na wzór Stelicy,wtymże lokalu

„BAR ANGIELSKI" steeracje odzie będzie możne wypić I zakąsie "zamini
malną opłatą. LARZĄD.* DZŃ OTWARCIE.
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Konferencja w Sprawie wykonania
konkordatu.

WARSZAWA. Pat. — Trwające  Przeždziecki, Szelążek i Łukomski
od 9 dni kolejne konferencje zaś z ramienia rządu dyrektor
przedstawicieli rządu z komisją departamentu wyznań Potocki,
papieską w sprawie wykonania szef biura prawnego prezesa Ra-
postanowień konkordatu dopro- dy Ministrów Piętak i kierownik
wadziły do wyjaśnienia dalszych biura prawnego ministerstwa Re-
zagadnień, będących przedmio- form Rolnych Korwin-Piotrowski.
tem narad. Na konferencjach Następne konferencje odbędą się
tych uczestniczyli z ramienia ko- w czerwcu r. b.
misji papieskiej księża biskupi

Stan bezrobocia.
WARSZAWA. (Pat) W-g da- nosiła 328.686 osób. W stosunku

nych Państwowych (rzędów Po- do poprzedniego okresu sprawo-
średnictwa Pracy, ilość bezro- zdawczego liczba bezrobotnych
botnych na terenie całego pań- zmniejszyła się o 10.128 osób.
stwa w dniu 30 kwietnia rb. wy-
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Morderca komisarza Czechowskiego oddany
władzom sądowym.
(Telefonem ed własnego korespomienta.)

WARSZAWA. Jak donosiliśmy w swoim czasie, 23 marca b. r.
zamordowano komisarza policji politycznej, Emiljana Czechowskiego,
który specjalnie został delegowany do Lwowa dla spraw ukraińskich,

Morderstwa dokonano w sposób nader tajemniczy. Mianowicie,
o godz. 6 rano, gdy komisarz Czechowski wyszedł z mieszkania na
ulicę, podszedł do niego z tyłu jakiś osobnik i dał szereg strzałów,
kładąc Czechowskiego trupem na miejscu.

Policja energicznie zabrała się do śledztwa, aresztując cały szereg
podejrzanych o mord Ukraińców. Jak się dowiadujemy, śledztwo zo-
stało całkowicie zakończone, a domniemany morderca Czechowskiego,
słuchacz politechniki lwowskiej, Rusin, Roman Baranowski, został
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Zdemaskowanie intryg sowieckich
w Łotwie przeciwko Polsce.

(Telefonem od własnego kórospoRAwita:)

RYGA, 4. V. Perfidna polityka sowiecka jątrzenia stosunków
pomiędzy Polską a jej sąsiadami, znałazła charakterystyczne oświetle-
nie w sejmie łotewskim. Swego czasu do sejmu wniesiona została inter-
pelacja w sprawie dość poczytnego pisma łotewskiego „Pedeja Brihdi*,
które subsydjowane jest przez posels sowieckie w Rydze.

Premjer Skujenick odpowiedział, iż śledztwo w sprawie „Pedeja
Brihdi* nie ujawniło bezpośrednich dowodów pobierania pieniędzy
sowieckich, są jednak uboczne danc.. iż kontakt iędzy redakcją
tego pisma a bolszewikami był stały, Z okazjipószer premjera
zabrał głos poseł polski Łapiński, który zwrócił uwagę, iż pismo to
przed zdemaskowaniem jego bolszewickiego oblicza prowadziło za-
żartą kampanję antipolską i w dużym stopniu przyczyniło się do po-
gorszenia stosunków polsko-łotewskich.

Sowiety zerwały umowę handlową z Łotwą.
(Telef. od własnego korespondenta.)

RYGA, 4. V. Rząd sowiecki za pośrednictwem swego posła w
Rydze w dniu dzisiejszymzawiadomił rząd łotewski, że zgodnie z arty-
kułem odnośnym umowy handlowej sowiecko-łotewskiej rząd sowiecki
wymawia umowę handlową z Łotwą, której termin upływa dnia 5
października 1931 r.

Od czasu zawarcia umowy do chwali bieżącej zmieniły się, zda-
niem rządu sowieckiego, warunki ekonomiczno-polityczne tak dalece,
że rząd sowiecki nie może podtrzymywać dalej umowy zawartej, nato-
miast gotów jest przystąpić do nowych pertraktacyj. |

Wiadomość o wypowiedzeniu umowy dondłowoj przez Sowiety
wywarła silne wrażenie w kołach przemysłowo-handlowych. Łotwa,
która ciągnęła znaczne zyski z umowy handlowej z Sowietami i rozbu-
dowała specjalnie swój przemysł z nastawieniem na eksport do Rosji
sowieckiej, znalazła się w ciężkiej sytuacji.

Równocześnie z wymówieniem umowy rząd sowiecki zlikwidował
12 wielkich składów w Rydze i oddał z powrotem składy swoje w
porcie ryskim,

Zerwanie umowy sowiecko-łotewskiej nie pozostanie bez wpływu
na bieg stosunków politycznych Łotwy. rd

Wizyta tureckaw Rosji.
MOSKWA. (Pat). Ismet-Pasza zostali goście tureccy odjechali do

oraz Teffik-Rucht-Bey, tudzież po- Leningradu. :

Limai ТЫЧЕЗК TRATERRIER

Przed powtórnem głosowaniem we Francji
: Konszachty lewicy.

PARYZ. Pat, — W celu niedo- li zrzekać się swych mandatów
puszczenia przy powtórnemgło+  rfa rzecz radykałów społecznych,
sowaniu do wyboru kandydatów albo też komunistów, mających
reakcyjnych socjaliści postanowi- większe szanse wyborcze.

Wybory w Kłajpedzie rozpoczęły się.
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oddany do dyspozycji sędziego śledczego.
W czasie procesu, który odbędzie się jeszcze w tym miesiącu,

wyjdą z pewnością na światło dzienne tajemnice ukraińskich organiza-
cyl bojowych, Baranowski bowiem jest czołową postacią U. O. W.

Delegat z Rosji Sowieckiej.
RÓWNE (Pat). W dniu 1 maja

przybył do Ostroga włościanin ze
wsi Borysów, położonej na Biało-
rusi Sowieckiej w pow. zasław-
skim. Człowiek ten przyszedł do
Polski szukać pomocy, jako dele-
gat kilku wsi okolicznych. Opo-
wiada on: „Ludność wybrała mnie
jako delegata, abym w jakikolwiek
sposób przyszedł do Polski i pro-
sił o pomoc, gdyż męczą i morzą
nas głodem”. Z dalszego jego opo-

wiadania wynika, że władze so-
wieckie nakładają na włościan tak
wysokie podatki, że ci nie mogą
im podołać. Pozatem powołują
gospodarzy do przymusowej pracy
za dzienną opłatą w kwocie jedne-
go rubla, podczas gdy pud mąki
kosztuje 80 rubli. Ludzie ci prze-
chodzą prawdziwą gehennę. Jedy-
nym w swoim rodzaju delegatem
PASY się miejscowe wła-

ze.

Swiat rządzący w Polsce.
Warszawski korespondent ber-

lińskiej „Vossische Zeitung“, p.
Imanuel Birnbaum, bardzo poważ-
ny dziennikarz, znający już dobrze
nasz kraj po wieloletnim stałym
pobycie, ogłasza ostatnio (nr. 199
z 26-$o kwietnia br.) na naczelnem
miejscu dziennika artykuło sto-
sunkach społeczno - obyczajowych
w Polsce, w którym m, in, pisze:
— „Urzędownie zniesiono w nowej

Rzecżypospolitej Polskiej wszelkie ty-
tuły zeliczockie; a w Sejmie lub Senacie
wywołuje się książęcych lub hrabiow-
skich członków parlamentu poprostu ja-
kó pana Radziwiłła lub pana Tarnow-
skiego. Ale w życiu towarzyskiem
zawsze jeszcze ton nadaje wyscka szlach-
ta. Bogactwo magnatów, którzy do prze-
ważnie bardzo rozległych posiadłości
zemskich w ostatnich dziesiątkach lat
niejednokrotnie dodali jeszcze udziały w
przemyśle i w bankach, przyczynia się
do umocnienia ich stanowiska towarzy-
skiego. Mniejsza szlachta jest natomiast
zbył liczna, a przeważnie też za uboga,
aby wyraźnie odbić się w górę od in-
nych warstw narodu. Legionowi oficero-
wie Piłsudskiego, pochodzący przeważnie
z tej warstwy, ale pozatem początkowo
wybierani byli i wysuwani w górę zupeł-
nie demokratycznie, stanowią niejako
nową odrębną szlachtę miecza. Jak każ-
da młoda grupa feudalna, solidzryzują się
oni w szerokim zakresie ze staremi ro-
dzinami magnackiemi, które ze swej
strony nie widzą niechętnie tego zbliże-
nia dzierżycieli władzy państwowej. Jed-
nak solidarność tych obu w gruncie rze-
czy bardzo jednak różnych warstw nie
idzie tak daleko, aby np. małoszlachecki

 

pów Piłsudskiego (ein kleinadliger
ilsudski-Oberst) mógł otrzymać rękę

córki magnata, albo żeby któryś z kon-
serwatywnych właścicieli ziemskich mógł
dostać rzeczywiście rozstrzygająco ważne
stanowisko w obecnym syslemie pań-
stwowem”.

Spostrzeżenia te bystrego ob-
serwatora cudzoziemskiego są nie-
wątpliwie zajmujące.

Oczywiście niebrak w nich
pewnych uproszczeń lub uogól-
nień. PP. Prystor, czy Miedziński.
czy Friedman - Krzemiński, czy
Wrona-Lamot, czy Kostek-Bier-
nacki, nie są przedstawicielami
pewnego rodzaju arystokracji mie-
cza szlacheckiego lub matoszla-
checkiego pochodzenia, jakby to
można powiedzieć o p. Wieniawie-
Długoszewskim, Belina-Prażmow-
skim i innych. Dobór jest więcej
złożony i rozmaity, tak że do uo-
gólnień się nie nadają.
Również od strony ziemiaństwa

sprawa stosunków z nowemi rzą-
dami niezupełnie tak jednolicie
wygląda. Bratania się z władcami
chwili, a nawet zasługiwanie na
nazwę pułkownikowskich ordy-
nnsów, są udziałem, przywilejem i
oznakiem tylko tych przewódców
ziemiańskich z BB., którzy w ten
sposób chwilowo trzymają się u
$óry lub pozują na mężów stanu.
Ostatecznie ks. Radziwiłł z Nie-

KŁAJPDDA. (Pat). W dniu 4
maja rane rozpoczęły się wybo-
ry do sejmiku  kłajpedzkiego.
Frekwencja wyborców jest bardzo

duża. Przed urną tworzą się dłu
gie kolejki. Mimo intensywnej
agitacjj wybory odbywały się
spokojnie.

Na Dalekim Wackodziź. |
NA. FRONCIE MANDŻURSKIM.

MOSKWA (Pat). Dzienniki tu-
tejsze podają wiadomość z Mukde-
nu, powtórzoną przez prasę daj-
reńską o koncentracji znacznych
sił zbrojnych japońskich w miej-
scowości Kirynie. Dokonywane

jest transportowanie wojsk z Char-
binu. W pobliżu miejscowości
Dunhuan toczą się obecnie walki
pomiędzy wojskami japońskiemi a
silaemi oddziałami powstańców
chińskich.

SIŁY BOJOWE WALCZĄCE W MANDŻURII.

GENEWA (Pat). Komisja an-
kietowa do spraw Mandżurji w ra-
porcie, ustalającym liczbę jedno-
stek bojowych na terenie man-
dżurskim, podaje ilość żołnierzy
japońskich na 22.400. Nieregular-

ne wojska chińskie składają się
ze 110 tys. żołnierzy, zaś wojska
mandżurskie, zreorganizowane
przez Japończyków, liczą 85 ty-
sięcy.

SWOISTY SPOSÓB ZACIĄGANIA POŻYCZEK.

PARYŻ (Pat). Z Dalekiego
Wschodu donoszą, że w miejsco-
wości Czeng-Tou w prowincji
Fe-Czo-Wan gen. Maa, dowodzący
zastępczo 29 armją, usiłował po-
rwać biskupa francuskiego Rou-
chouse. Zamierzał on w ten spo-
sób wydostać od tutejszej misji
katolickiej ,pożyczkę'* w wyso-
kości półtora miljona dolarów.

Biskupowi udało się ukryć. Żoł-
nierze chińscy aresztowali wi-
karjusza, którego niebawem wy-
puszczono na wolność, ażeby ze-
brał odpowiednią ilość pieniędzy.
Konsul francuski zaprotestował
przeciwko takiemu postępowaniu
wojsk chińskich i. uzyskał dla
ochrony misji straż, złożoną z 34
żandarmów.

ощ ——
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świeża w podejmowaniu p. woje-
wody płk. Kostek - Biernackiego
był raczej odosobniony. Podobnie
też ziemiaństwo z BB. z ks, Janu-
szem Radziwiłłem, p. Targowskim,
p. Wieloweyskim, p. Rudzińskim,
p. Szułdrzyńskim i t. d. na czele,
to jednak wcale nie ziemiaństwo
polskie wogóle i są bardzo liczne
i bardzo ważkie nazwiska, które
mówią co innego. Jeszcze nie
wszyscy są ziemiaństwem i szlach-
tą giętkich karków.

W każdym razie jednak w
ostrzeżeniach cudzoziemskiego
ziennikarza tkwi sporó prawdy
w przedstawieniu dzisiejszego na-
szego światką władców chwili.

Dekrei wprowadzi ustawę adwokacką
rakowski komitet wykonaw-

czy adwokatury dla wywalczenia
wolnej przesiedlności delegował
swego wiceprezesa d-ra Jerzego
Langroda celem zainteresowania
w tej sprawie u ministra sprawie-
dliwości p. Michałowskiego. Mini-
nister oświadczył, iż w rzędzie
spraw należących do resortu spra-
wiedliwości, które na zasadzie peł
nomocnictw ustawodawczych dla
Prezydenta Rzeczypospolitej mają
być unormowane drogą dekretów,
znajduje się projekt ustawy o urzą
dzeniu adwokatury wniesiony о-
statnio do laski marszałkowskiej.
Dekret ten nie ukaże się w tem
brzmieniu, w jakiem wpłynął do
Sejmu, gdyż dalsze prace ustawo-
dawcze w dziedzinie unifikacji ad-
wokatury są w toku w ministerst-
wie sprawiedliwości.

Zachodzi przeto prawdopodo-
bieństwo, iż ogłoszenie tego dekre
tu nastąpi już w ciągu miesięcy le-
tnich bieżącego roku.

zagranięą 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 a. o 25 proc. dfożej. Terminy

Ją być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia

 

  

 

Najbardziej krzepi
świadomość, że nabyliśmy tanio rzecz potrzebną I dobrą.
Kupno bielizny i galanterji

714—0 d w POLSKIEJ SK. DNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9, tel. 6-46.

Daje całkowitą pewność I|_gwarancję.

Ciężkie położenie gospodarcze Litwy.
Kowieńska Izba aaa stwierdza stan niepo-

W Kownie po długiej przer-
wie odbyło: się posiedzenie Ko-
wieńskiej Izby Przemysłowo - Han
dlowej. Głównym punktem porzą-
dku obrad był stan handlu i prze-
mysłu w ciągu pierwszego kwarta-
łu r. b. Kwestję tę zreferował syn-
dyk Izby handlowej p. Bałtuszka.

Jako barometr sytuacji gospo-
darczej kraju może zawsze służyć
obrót na giełdzie. Zapoznając się
z sytuacją na giełdzie Kowieńskiej
stwierdza, że w ciągu pierwszego
kwartału rb. obrót wyniósł zale-
dwie 14 milj. 860 tys. lit. w stosun-
ku do 32 milj. w r. ub., czyli zmniej
szył się o 54 proc. Znaczny spadek
obrotu na giełdzie jest najlepszym
wskaźnikiem silnego upadku ob-
rotu handlowego zarówno w eks-
porcie, jak imporcie.

Za drugi barometr sytuacji go-
spodarczej może uchodzić liczba
prołestowanych weksli. W. ciągu
pierwszych trzech miesięcy rb. pro
testowano weksli na sumę 27 milj.
w stosunku do 12 i pół milj. w tym
samym czasie r. ub. W ostatnim
czasie można zaobserwować ten-
dencję spadku  protestowanych
weksli. Fakt ten należy jednak tłu
maczyć restrykcjami w dyskonto-
waniu wekslj, nie zaś polepszeniu
sytuacji gospodarczej,

Mimo podwyższonej taryfy cel-
nej przemysł krajowy jest jeszcze
wciąż słabo rozwinięty. Wywóz
artykułów przemysłowych uległ
prawie całkowitemu zahamowaniu
z powodu restrykcji dewizowych
w szeregu krajów, niskich cen i
kontyngentów. Część fabryk pra-
cuje jedynie trzy dni w tygodniu,
część prawie całkowicie zawiesiła
pracę,

Przemysł tektury wywiózł w r.
b, towarów na sumę 59 milj. lit. w
stosunku do 102 miljj w ciągu
pierwszych trzech miesięcy r. ub.

Fabryki włókiennicze pracują
względnie niźle. Praca jest jednak
tylko dla składu, śdyż popyt nie-
wielki,

Przemysł browarniczy musiał
zmniejszyć swą produkcję od 20—
40 proc. w stosunku do r. ub. W
ciągu pierwszych dwuch miesięcy
kłajpedzkie browary względnie je-
szcze dobrze pracowały, ale w
marcu produkcja już upadła o 30
proc.

Przemysł mydlarski znacznie u-
cierpiał skutkiem wzajemnej kon-
kurencji i bankructw. Gdy fabry-
kanci mydła utworzyli syndykat,
spodziewali się, że w ciągu miesią-
ca sprzedadzą pół miljona klg. my-
dła, w istocie sprzedali zaledwie
15 tys. klg.

Tartaki pracują, jak dawniej,
ale wyroby pozostają na składzie,
ponieważ nie ma nabywców. Za-
kłady te muszą pracować, gdyż ma
ją materjał, naszykowany w r. ub.
W rb. wywieziono wprawdzie wię-
cej desek, ale z powodu niższych
cen otrzymana suma pozostała ta
sama, co w tym samym czasie r.
ub. Belek wywieziono w ciągu
pierwszego kwartału rb. zaledwie
15 proc. zeszłorocznego eksportu.

Młyny zmuszone były zmniej-
szyć swą produkcję w rb. o całe
40 proc. w porównaniu z r. ub.
Zmniejszone spożycie chleba tłu-
'maczy się taniemi cenami mięsa.
Mięso z kartoflami w pewnym sto-
pniu wypiera chleb,

Pszenicy wywieziono w r. b, za
ledwie 700 tonn w stosunku do
12.500 tonn w tym samym czasie
w r. ub. Żyta naogół nie wywiezio-
no. Bardzo opornie idzie również
z eksportem koni. Pod tym wzglę-
dem konkuruje z Litwą Rosja sow.

Bydło zostało wywiezione w
pierwszym kwartale rb. w nie-
mniejszej ilości niż w tym samym
czasie w r. ub., ale z powodu ni-
skich cen, zyski były niewielkie,

Wywóz świń był większy niż w
r. ub., ale zyski były mniejsze. W
r. b. płacono za świnię 100 It, w r.
ub. 190 It. przed dwoma laty —
300 lt. Również mięso wypadło
sprzedawać po pół ceny. Masło
sprzedawano przeciętnie po 500
It. za tonnę, w r. ub. po 625 It.

Naogół handel upadł o 40 proc.,
bankructwa zaś wzrosły 3 — 4 ra-
zy w porównaniu z r. ub. Ceny to-
warów są o 10 proc mniejsze niż

zagranicą, gdyż z powodu braku
gotówki kupiec zmuszony jest
sprzedawać go niżej normy. Wwóz
głównych importowanych artyku-
łów — materjałów bawełnianych

i wyrobów wełnianych — upadł
o 45 — 51 proc. w porównaniu z
r. ub, Import bardzo -cierpi sku-
tkiem tego, że zagranica, zwłasz-
cza Niemcy prawie całkowicie а-
wiesiły kredyt.

Eksport Inu-zamierzano w po-
czątku roku ożywić w drodze: u-
dzielenia premji. Za tym proje-
ktem podniesienia eksportu -lnu'
wypowiedziały się ministerstwo
rolnictwa i Izba Rolnicza, ale ga-
binet ministrów odrzucił go z po-
wodów finansowych. Mimo to sy-
tuacja w branży lnianej jest obe-
cnie nieco lepsza niż w r. ub.
rb. wywieziono Inu na sumę 3 milj.
670 tys. It., w r. ub. w tym samym
czasie jedynie na sumę 2 milj. 330-
tys. lit. W 1929.- 30 r. Inu wywo-
żono na 7 — 8 milj. lit.

Sytuacja w eksporcie jaj jest
bardzo niepomyślna. Łotwa
wprowadziła ograniczenia waluto-
we, Niemcy — kontyngenty i w
związku z tem eksport jaj upadł
w rb, o połowę w porównaniu z r.
ub. Kasa Państwowa popiera eks-
port jaj na drodze udzielenia pre-
mji wynoszących 30 proc. warto--.
ŚCi.

Prezes lzby Handlowej inż.
Dobkiewiczus zreasumował spra-
wozdanie syndyka Bałtuszki. Pod-
kreślił on, že Ktewskie główne pro.
dukty eksportu nie mają rynku
zbytu. Taka ważna gałąź gospo-
darki, jak uprawa lnu, w ciągu o-
statnich lat dwukrotnie upadła od
70 tysięcy ha uprawnego obszaru
do 30 tys. Rząd mniej popiera tę
gałęź gospodarki, gdyż działalność
jego skierowana jest w innych kie
runkach niż gospodarstwo mleczne
i hodowla bydła. Eksport jaj nie
jest _ normalnie zorganizowany.
„Pienocentras”, który eksprotuje
nieznaczną część jaj, otrzymuje od
rządu premje i skutkiem tego pry-
watni eksporterzy nie mogą z tą
organizacją konkurować.

Co do eksportu lasu i koni, to
również trudno epodziewać się le-
pszych czasów. Widoki tu nie są
pomyślne.

Spadek kursu dolara.
NOWY YORK. (Pat). W dniu

wczorajszym kurs dolara nie-
znacznie spadł w stosunku do
dewiz zagranicznych, wskutek
obawy inflancji, spowodowanej
przyjąciem przez Izbę Reprezen-
tantów projektu ustawy, przewidu-
jącej stabilizację dolara na po-
ziomie z roku 1926.

Krwawe żniwo tajfunu.
MANILLA. (Pat). Liczba za-

bitych przez tajfun na wyspach
Fillipińskich wzrosła do 70 osób.
65 tysięcy ludności jest bez dachu.
Pałac sułtana uległ zupełnemu
zniszczeniu.

ODEZWA,
Po opracowaniu drukującego

się obecnie Szkicu o tajnej oświa-
cie polskiej w Ziemi Wileńskiej,
przystępuję do skreślenia ogólnego
rysu oświatowego ruchu w Ziemi
Mińskiej. Wobec tragicznego jej
rozdziału, oraz rozproszenia owo-
czesnych działaczy, posiadane
przezemnie materjały nie są kom-
pletne. Idzie mi o objęcie nietylko
Ziemi Nowogródzkiej ale i dziel-
nic, dziś pozakordonowych. To
też ponawiam dawniejszą prośbę
o nadsyłanie odnośnych materja-
łów, które, po zużytkowaniu, będą
złożone w Archiwum Tow. Przy-
jaciół Nauk w Wilnie, a w razie
zastrzeżenia, zwrócone  właści-
cielom.

Do tej pracy przystępuję w po-
rozumieniu z ówczesnymi działa-
czami oświatowymi Ziemi Miń-
skiej.

Poczta do mnie:
(Wilno, ulica Wileńska d, 29, m. 10.

Prosimy polskie pisma poza-
miejscowe o łaskawe przedruko-
wanie niniejszej odezwy.

Ludwika Życka,
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"Karygodne zaniedbanie.
Dawniej, przed ćwierć wiekiem

lub jeszcze dalej, przeciwstawiano

uporczywie jedno święto drugie-

mu: l-y maja 3-mu i naodwrót.

Było to wynikiem walki pewnych

poglądów i idei, walki światopo-

glądów. Lata przeszły, warunki się

zmieniły, i l-śo maja i 3-go maja może obojętnie odnosić się do dzie

odbywają się uroczystości, ale już ła podniesienia obywatelskiego

noszą zgoła inny charakter. najszerszych mas. Jeśli ono tego

Przedewszystkiem trudno je nie uczyni, przyjdą inni: podziem-

dzisiaj porównywać: 3-ci maja stał nymi chodnikami potrafią dotrzeć

się świętem państwowem; 1-y maja do tych, o których chodzi, i odpo-

przestaje już być świętem socjali-  wiednio ich nastroić. Ale wtedy

stycznem, a staje się świętem pra- byłaby to katastrofa nie tylko dla

cy. ludzi, którzy są obojętni lub roli
W początkach odbudowania instytucji oświatowych nie doce-

państwa obie uroczystości nosiły niają, lecz nas wszystkich.

charakter wielkich maniiestacji. H. W.

Były wyrazem dynamiki sił, biorą-

cych w nich udział. Były manife-

stacją uczuć żywiołowych.

Teraz stają się czemś — urzę-

dowem. Pierwszy maja wyblakł

w latach ostatnich tak, jak blaknie

wogóle ruch socjalistyczny. Jeżeli

urządzają go partje socjalistyczne,

niknąć z niedoceniania dorobku
instytucji oświatowych dla dzieła
odbudowania państwa i urabiania
psychiki społecznej. Przejdzie do
porządku nad nim historja. Ale
społeczeństwo żywe, które chce
żyć, rozwijać się, potężnieć — nie

zprasy.
Jeszcze w sprawie listu

ks, Prymasa.

 

to dla honoru domu i dla przeciw- „Glos Narodu“ zamieszcza na

wagi komunistom, podgryzającym temat listu ks. Prymasa następują-

się poważnie pod nie. Zresztą nie- ce uwagi:
„List ks. Prymasa ma swoje źródło

w teologji katolickiej; ale i w rzeczywi-

stości polskiej.
Rzeczywistość polska występuje w

liście ks. Prymasa pośrednio Nie jest

prawie nazwana, W każdym jednak wier-

ma co z tego powodu rozdzierać

szat, > :

Ale 3-ci maja musi także na-,

sunąć różne uwagi. S Adi

Chcielibyśmy w nim widzieć
zawsze święto radości wesela, szu tegoA igs czu-

ui * zdr jemy ją, widzimy i słyszymy. Czujemy ją

święto МО narodowej, cią przedewszystkiem w potępieniu i w na-

napięcia uczuć powszechnych. - woływaniu do zmiany. I zmiana jest jego
celem. Jaka zmiana? Na jakiej drodze?

Nie przez nowy jakiś zamach stanu,

nie przez jakiś nienaturalny kompromis

ognia z wodą. Ale przy pomocy jedynie

Chcielibyśmy w dniu tym widzieć,

zgodnie z ustaloną już dzisiaj tra-

dycją, święto oświaty narodowej,

narodowej samowiedzy, i narodo- zdrowego i celowego sposobu'—przez na-

wego i państwowego uświadomie-  prawę poglądów na państwo, na jego o-

Ё bowiązki, na rolę obywateli w państwie,

nia na stosunek Kościoła do państwa.

Kto ogląda uroczystości 3-cio-

majowe w stolicy Polski, ten do-

chodzi do wniosków niestety

przykrych. Dzień święta narodo-

wego staje się coraz bardziej...

urzędówką! Daj Boże, żeby to by-

ło mylne przeświadczenie, żeby

nastrój kraju i wylew uczuć społe-

czeństwa temu zadał kłam. Trud-

no jednakże obserwatorowi oprzeć

się wrażeniu, że stolica odnosisię

do dnia 3-go maja, jak do... jeszcze

jednej galówki. ”

Tak często stroi się kamienice

we flagi, ubiera się balkony, że to,

co winno być czemś osobliwem,

uroczystem, odświętnem, staje się

„Najbardziej stanowczo odrzucaKo-

ściół zasadę, że polityka stoi poza dzie-

dziną praw moralnych”,

Polska Niepodległa nie zawsze, nie-

stety, stała na tem stanowisku Kościoła.

Suwerenność etyki nad życiem politycz-

nem nie zawsze była uznawana. Zasada.

„siła przed moralnością" stanowi źródło

wielu poczynań naszej władzy wykonaw-

czej; tkwi jednak także w niektórych po-

stanowieniach naszej władzy ustawodaw-

czej; była programem pewnych ruchów

politycznych. Ks. Prymas uczy, że nie

numeryczna „większość” w parlamencie,

nie „wola” jakiejś wybitnej jednostki, —

nie uzbrojona garść zdecydowanej na

wszystko grupy, — ale moralnośćchrze-

ścijańska decydować winna o życiu pań-

stwa, i akty, tak władzy ustawodawczej,

jak wykonawczej do niej się winny sto-

sować; w przeciwnym razie stają się bez-

kioteać trzeba stawić opór, i
isiaj j Vi prawiem,

Z zg e. p 1 które się mści fatalnie na samem pań-

wypływa to z duszy, z potrzeby twe”,

serca, a dzieje się na skutek pole-

cenia policjanta, który dozorcy Ku czemu zmierza pro. Bartel?

Wszyscy zajmują się teraz prof.

gować. Stworzono tyle innych o- * Bartlem i jego konierencjami u P.

koliczności, że ustraja się we flagi Prezydenta.
domy, żeby nie narazić się na do- „Czy wróci — pyta „Nowy Dzien-

kuczania tych, którzy dokuczać  nik* — w towarzystwie swoich dawnych
przyjaciół _ politycznych:  Józewskiego,

potrafią i mogą znaleźć ku temu

sposobność.

Dzień święta narodowego i pań-

stwowego spowszedniał. Może to

idzie po myśli tych czynników,

któreby rade były przenieść uro-

czystość święta narodowego na

dzień jaki inny w roku. Może to

spowszednienie im odpowiada.

Ale nie trzeba się łudzić, żeby np.

obchód 3-go maja 1932-go roku w

stolicy posiadał tę siłę napięcia,

co taki obchód przed laty dziesię-

ciu! Nie nigdy...
3-ci maja jest tradycyjnie dniem

oświaty narodowej. Tradycja ta

zrodziła się w Małopolsce, gdzie

3-ci maja stał się dniem powszech-

nej zbiórki na cele oświaty przez

Towarzystwo szkoły ludowej. Był

to symbol samowiedzy obywatel-

skiej i narodowej. Przeniósł się
rychło na inne dzielnice. Stał się

dniem Macierzy szkolnej i dniem

Towarzystwa czytelń ludowych.

Jakże nikle ta strona uroczy-

stości wypadła w stolicy! Poprostu

trzeba się wstydzić i za stolicę i

za jej mieszkańców...

Zasadnicza idea zbiórki na
cele oświatowe polega na jej po-į
wszechności. W tem leży jej siła,”
walor, znaczenie. Nie powinno być

nikogo, ktoby nie miał swychf,
okien iluminowanych znaczkiem
3-ciomajowym, nie powinno się
widzieć na ulicy nikogo, ktoby nie
nosił na ręku znaczka jako świa-

Kwiatkowskiego, Broneckiego i t. p.? czy
zainscenizuje „Przebudzenie wiosny” w

jesienne dni życia politycznego i gospo-

darczego? Mówią, że ma zgodę Zamku i

Belwederu".
„АВС“ twierdzi, że prof. Bartel
„przygotowuje się do odegrania wy-

bitnej roli. Zwróciło uwagę, że mógł kon-
ferować na stopie przyjaznej z pułkowni-
kiem Sławkiem, a premjer Prystor wydał
dla niego obiad, na którym nie było co-
prawda zbyt skrajnych „faszystów”, jed-
nak towarzystwo było oczywiście puł-
kownikowskie",

Zdaniem „Połonii* istnieją

„pewne rozbieżności pomiędzy Pre-

zydentem R. P., a ministrem spraw woj-

skowych. =

Są jakieś próby wyrównania przeci-

wieństw pomiędzy Bartlem a Sławkiem,

jak o tem świadczy konferencja, jaka się

odbyła pomiędzy nimi. Jedni przepowia-

dają, że p. Bartel jest przeznaczony przez

koła skupiające się około Prezydenta

R. P. na następcę p. Prystora na stano-

wisku premjera, inni znów mówią, że

istnieje zamiar utworzenia jakiejś rady

gospodarczej, w którejby Bartel odegrał

ważną rolę. Trudno oczywiście powie-

dzieć, co realnego mieści się za temi

wszelkiemi pogłoskami. Naogół twierdzą,
że zmiany w składzie rządu nastąpią do-

piero jesienią. Nikt jednak nie wierzy

w zmianę systemu rządzenia jeśli nie

zajdą jakieś nadzwyczajne wypadki,

gdyż jasną jest rzeczą, żewobec sus

trudności wewnętrznych rośnie wpływ

lczynników zagranicznych na nasze we-

„ąwnątrzne stosunki".

„Czy potrzebne tu są komentarze”

Pod powyższym tytułem pisze

„Robotnik“:
„Spółka akcyjna „Prasa Polska” wy-

budowała wielki gmach przy ul. Marszał-

kowskiej; spółka wydaje „Express Po-

dectwa, że swój grosz na TZecZ ranny", „Kurjer Czerwony” i t. d.

oświaty narodowej złożył. Ten ziewięć pozycyj hipoteki owego

gmachu — to kwoty, przelane do kasy
grosz złożony winien być legity-

okien Państwowy Bank ży ah
o

macją jego wobec swego sumienia, stwa Krajowego; wyglądają te :

winien być legitymacją jego uczuć następująco w porządku kolejnym:

1.000.000 zi; 432.000 zh; 360.000 zł.;

180.000 zł.; 60.000 zł.; 60.000 zł.; 853.000

zł. 650.000 zt.; 130.000 zł. Razem otrzy-

mujemy kwotę: 3.725.000 zł.
Ponadto spółka posiada prywatne

długi hipoteczne, które nas nie obcho-

dzą, i winna jest Skarbowi Państwa z

tytułu zaległych podatków 425.552 żł.

Spółka akcyjna „Prasa Polska“ jest

instytucją polityczną, „pracującą na

rzecz „sanacji”. :

Jak to mówił p. marsz. Piłsudski

przed sześcioma niespełna laty? |

„Nie może być w Państwie, gdy

nie chce ono iść do zguby, za dużo

nieprawości”, :

Numery hipoteczne, o których mó-
wimy, są: 5508 i 5509."

Nieco humoru.

„Wróble na dachu*, humory-

styczne pismo, wychodzące przy

sanacyjnym, krakowskim „Il. Ku-

rjerze z. ,.zamieszcza nastę-

pujący udatny dowcip:
„Przewodniczącym w rozprawie prze-

ciwko zobójcy tancerki Korczyńskiej był
sędzia Hermanowski, prokuratorem —
Grabowski, jednym z obrońców Nowo”
dworski — wszyscy nasi starzy zpajomi

z procesu brzeskiego.
Otóż podobno w czasie tej rozprawy

sędzia Hermanowski, zmęczony, zdrze-

mnął się przez chwilkę... Oczywiście po
paru sekundach natychmiast ocknął się

— rozgląda się wokoło — widzi ku-
ratora Grabowskiego i mecenasa Nowo-
dworskiego,

obywatelskich.
Jakże nikle iluminacja wypadła

w Warszawie w tym roku! Na
pryncypalnych ulicach, w centrum
miasta, jakże rzadko można było
widzieć w oknach nalepki! A na
peryferjach? Jeszcze gorzej! Nie
mówimy już o dzielnicy żydow-
skiej, która z obowiązku (tu grał

rolę ów policjant!) wywiesiła agi.

Ale np. dzielnica polska, jak Wola
lub Leszno: tam nalepka była bar-
dziej niż białym krukiem! I na uli-
y nie wszystko było w porządku:
zbyt często uchylano się od kwe-
starek i kwestarzy, głównie mło-
dzieży. akademickiej, chcących o-
fiarować znaczek.

To są fatalne zaniedbania, któ-
re się mogą pomścić gwałtownie.
Prawda, że nie tak dawno, przed
miesiącem, prezes klubu BB. na
posiedzeniu plenarnem w progra-
mowem przemówieniu, Z ironją i
przekąsem wspominał 0 czasach
przedwojennych, kiedy—jego zda-
niem — ludzie przez ofiarowanie
„typowego* grosza na Tow. szko-
ły ludowej uważali się za zwolnio-
nych od innych obowiązków spo-
łecznych. Przekąs taki mógł wy-

DZIENNIK WILEŃSKI

Dzień 3 Maja w Wilnie.
i na prowincji.

Rocznicę Konstytucji 3 Maja,
tradycyjnym zwyczajem, obcho-
dzono w naszemmieście: uroczy*

ście. W wilję dnia świątecznego
miasto udekorowane zostało Ila-
gami państwowemi i_ zielenią,
a gmachy rządowe, góry Zamko-
wa i Trzykrzyska były ilumino-
wane. Ulicami miasta wieczorem
przeciągnęły orkiestry wojskowe
z pochodniami.

Dnia 3 maja od samego rana,
przy pięknej i słonecznej pogodzie,
tłumy publiczności
plac przed kościołem św. Kazi-
mierza, by móc podziwiać dosko-
nałą postawę naszego wojska i
wziąć udział w uroczystem nabo-
żeństwie, odprawionem przez J. E.

ks. biskupa K. Michalkiewicza, w

otoczeniu licznego  duchowień-
stwa.

Na nabożeństwie byli obecni:
wojewoda wileński Z. Beczkowicz
w otoczeniu wyższych urzędników
województwa, prezydjum Magi-
stratu, Senat U. S. B., Prezes Sądu
Apelacyjnego, Okręgowego, z gro-
nem sędziów i prokuratorów, kor-

pus oficerski z gen. Skwarczyń*
skim na czele, przedstawiciele
organizacyj społecznych, oświato-
wych oraz delegacje związków.
zawodowych, korporacje akade-
mickie, uczniowskie, zastępy mło-
dzieży szkolnej i t. d.

Po nabożeństwie w południe
u wylotu ul. Tatarskiej na ul. Mic-
kiewicza odbyła się imponująca
defilada wojskowa. Na specjalnej
trybunie zajęli miejsce wojewoda
Beczkowicz, dowódca dywizji pie-

ciągnęły na.

choty gen. Skwarczyński w oto-
czeniu wyższych oficerów sztabu,
prezydent miasta, prezesowie Są-
dów, wyżsi urzędnicy wojewódz-
twa z wicewojewodą Jankowskim
na czele i inni. Przed trybuną oraz
wzdłuż całej ul. Mickiewicza zgro-
madziły się niezliczone tłumy pu-
bliczności.

Blisko godzinę defilowały wi-
leńskie pułki piechoty, arty-
lerji lekkiej, konnej i ciężkiej, uła-
nów, przysposobienia wojskowego,
strzelców, harcerzy, strażaków,
hufców szkolnych, harcerek, mło-
dzieży wiejskiej, korporacyj aka-
demickich, kolejarzy i związków
oświatowych i zawodowych. De-
filadę prowadził płk. Filipowicz.
W godzinach popołudniowych

dla żołnierzy garnizonu wileń-
skiego odbyły się przedstawienia
i odczyty, poświęcone wieko-
pomnej Konstytucji 3 Maja.

Na prowincji, staraniem władz
samorządowych i państwowych
oraz społeczeństwa odbyły się na-
bożeństwa uroczyste oraz defilady
wojskowe i przysposobienia woj-
skowego. Nader uroczyście dzień
3 Maja obchodzono w Święcia-
nach, N. Wilejce, Wilejce, Moło-
decznie, Postawach 1 Dziśnie,
gdzie, oprócz defilady wojskowej,
odbyły się zabawy dla dzieci
szkół, zawody sportowe i przed-
stawienia.

W świątyniach wszystkich wy-
znań odprawione zostały nabo-
żeństwa.
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„Sokė!“ zwycieža w dniu Swięta Narodowego
Tradycyjny bieg sztafetowy na

dystansie 10 klm. zgromadził na
starcie w ogrodzie Bernardyńskim
60 lekkoatletów.

Bieg sztafetowy w dniu Święta
Narodowego stał się prawdziwem

świętem sportowem i nic dziwne-

go, że rok rocznie miejsce startu i

mety jest oblegane przez tłumy

widzów. Trasa cała wzdłuż alei
nad Wilenką obstawiona jest przez

kibiców klubowych, którzy okrzy-

kami zachęcają swoich pupilów

do zwiększenia tempa. Jedni wy-

patrują na zakręcie trasy białą ko-

szulkę zawodnika „Sokoła”, a gdy

już się ukaże, to tłum biegnie ra-

zem z nim krzycząc So.„kół!...
So...kółl... So...kółl.. Na zakręcie
ukazuje się następnie czarna ko-

szulka „Strzelca* — wybuchają
więc okrzyki Strze.,.lec!... So
kół!... Strze..lec!... Nadbiegaja1
inne sztalety, są zawodnicy Z

S. M. P, 3 B. Sap.1 p. p. leg.,
i Ogniska.

Na chwilę milkną okrzyki.

Tłum szykuje się do nowych wiwa-

tów. Na trasie ukazuje się na-

stępna zmianą. Znów porwany e-

mocją tłum zaczyna falować i wal-

czyć o potężniejszy okrzyk. Przy-
wiązanie klubowe robi swoje. :

Na trasie trwa ostra walka,

Po pierwszej zmianie adzić
zaczął ale na j już

wysunął się Strzelec zaś Sokół
biegnie już jako trzeci. Między

Strzelcem, a 1 p. p. leg. rozgrywa
się walka o prowadzenie. Na pią-

tej zmianie Urbanowicz z Sokoła

edza zawodnika 1 p. p. leg.
i ształeta Sokoła idzie teraz na

drugiem niejscu, dochodząc do
zawodnika Strzelca.

Podniecenie wzrasta z każdą

chwilą. Strzelec biegnie wciąż

przed Sokołem. Zamieniają się

ostatnie sztafety.

Balcewicz jest o 10 metrów za

czarną koszulką.
Ze startu wybiega chluba So-

koła — Sier ow. Zamierają

wszystkie okrzyki. W alejach

trwa zawzięta walka między za-

wodnikami Strzelca i Sokoła 0
prowadzenie. |

Sierdiukow dochodzi zawodni-
ka Strzelca—idą razem. Po chwili

będący w doskonałej formie Sier-

diukow mija swego przeciwnika
i rozpoczyna finiszować.

Zerwał się jeszcze raz potężny
okrzyk So...kółl.., So...kół!...

a metę wpada o przeszło 100
mtr. za Sierdiukowem zawodnik
Strzelca.

Następuje chwilowa przerwa,
po której wpada trzecia sztaieta
1 p. p. leg. i następne. O ostatnie
miejsce toczy się również ostra
walka między S. M. P, a młodą

sekcją Ogniska. Saperzy przez Sa-
dowskiego ika do czolowej
grupy i sytuacja ich poprawia się.

anim wybiegly ostatnie szta-
fety, to juž nadbiega następna
zmiana Sokoła.  Hermanowicz
zwiększa jeszcze odległość między
Strzelcem. Już teraz jest prawie
pewne, że zwycięży Sokół. Zajew-
ski — as sztafety — walczy nad-
zwyczaj ambitnie już tylko z cza-
sem.

Laseczkę od Zajewskiego do-
staje ostatni zawodnik Žylewicz,
= kończy bieg.

a mecie ustawia się szeroko
długi szpaler widzów.

aśma już naciągnięta.
wicz na metę.

Sokół zwyciężył!
Rekord trasy pobity. Czas 28

min. 47,6 sek. Drugie miejsce zaj-
muje doskonała sztaieta Strzelca,
czas 30 min. 19 sek. Trzecie miej-
sce zdobywa 3 B. Sap. czwarte —
1 p. p. leg., piąte — Ognisko, szó-
ste — S. M. P.

Sokół zwyciężył więc drugi już
raz i uzyskał najlepszy czas w
przeciągu sześcioletniej walki.

Sokoła stanowili: Bre-
wieński, Burzymski, Mackiewicz,
Urbanowicz, Balcewicz, Sierdziu-
kow, Samecki, Hermanowicz, Za-
jewski i Żylewicz.

Tuż zaraz po biegu prezes Wil.
Okr. L. A. pułk. Z. Wenda, wrę-
czając nagrodę przechodnią, ofia-
rowaną przez A. Z. $, gratuluje
dzielnym Sokołom tak ładnego
zwycięstwa.

Rozlega się jeszcze raz potężny
okrzyk: „Sokół niech žyje!“

Bieg sztafetowy skończony. W
unktacji ogólnej równą ilość pun-

któw ma teraz 3 B. Sap. i Sokół,
a więc w roku następnym rozegra
się decydująca walka

Żyle-

 

4 p. ułanów na fundusz olimpijski.

Pierwszy raz w Wilnie została
zorganizowana impreza sportowa
na fundusz olimpijski.

4 p. uł, w dniu Święta Narodo-

wego zorganizował wspaniale uda-

ne zawody konne. Zawody zgro-

madziły około tysiąca osób, które

podziwiały brawurę naszych jeźdź-

ców.
W konkursie hippicznym dla

pp. oficerów na wysokości 125
centr. i szerokości 3 mtr. zwyciężył
por. Chmielewski przed ppor.
Witkowskim i por. Bohdanowi-

LATTDSENTVTAKTAI ATEITIS

Prokurator Grabowski: Na podsta-
wie zeznań świadka można kategorycznie
stwierdzić, że zachodziły liczne wypadki
pobicia. Na ciele ofiary widziano często
sińce.

Sędzia Hermanowski, oburzony, prze-
rywa:

—Panie prokuratorże, odbieram pa-
nu głos — sprawa bicia nie należy zu-
pełnie do sprawy...

Wtedy adwokat Nowodworski za-
biera głos i mówi:
— Ależ, panie przewodniczący —

niema żadnych dowodów bicia...
a Sędzia Hermanowski, ciągle pod

ywemdrzemki:

— Wszystko jedno — ale o Brześciu
mówić nie wolno.
czem, Startowało 13 zawodników,

W konkursie dla podoficerów
zwyciężył kapral Iwuć (K. M.)

przed wach. Falkowskim (I szwad)

We władaniu białą bronią w
konkurencji dla ułanów zwyciężył

Okolus (II szwad.) przed Klukow-

skim (I szwad.) i Bartnikiem (K.M.)

(W podnoszeniu przedmiotów z
ziemi w czasie jazdy największą

zdolność wykazał uł. Antoniewicz
(II szwad.).

Ponadto odbył się jeszcze Sze-
reg ciekawych popisów ułańskich,
jak przyszywanie guzików, właże-
nie na słup, pojenie koni, piramidy
na koniu, jazda galopem stojąc,
„dźigitowka”, podnoszenie ranne-
go. Ponadto odbyły się fraśmenty
z wojny. Widzieliśmy więc napad
kozakówi zwycięstwo4 p. uł.

Przed zawodami konnemi od-
był się na dystansie 4 klm. bieg
lekkoatłetyczny dla ułanów. Zwy-
ciężył Salewski (K. M.) przed Ce-
gielką (K. M.) i Rossą (K. M.).

Po zawodach przy dźwiękach
orkiestry dow. Bryg. pułk. dypl.
Przewłocki rozdał cenne nagrody.

Organizatorowi zawodów panu
r dow. 4 p. ul: Schweizerowi na-
ežą się slowa uznania.

Ja. Nie,

TEATRY MIEJSKIE.
(w „Lutni“).

„Dama w jedwabiach*, komedja w 3 aktach Gottwalda i Gribitza.
Reż. K. Wyrwicz.

Dowcipna, wesoła, lekka ko-
medja, której rodowód możnaby z
powodzeniem nie opasłym i piwem
opitym niemcom przypisać. Bo też
nie spłodził jej żaden prusak, ze
swym zazwyczaj dobrej wagi dow-
cipem, lecz południowcy wiedeń-
czycy.
A wiadomo czem jest muzyka wie-
deńskiego króla walca („Weana-
walzer* w wiedeńskiem  „argot'')
Johanna Straussa, która z powo-
dzi współczesnych murzyńskich
tańców, po 50 latach, znów na
świecie zwycięsko króluje; czem
jest smaczna i lekkostrawna „Wie-
nerhuhn“ i soczyste „Wiener-
wurschtel'' i jak wesoło śmieje się
na ulicach tego pięknego i śpiew-
nego miasta Wienerlust z ust i o-
czu ładnych i zgrabnych Wiede-
nek. Jeżeli coś w tej komedji Niem
ców przypomina to jedynie chyba
waga, jaką autorzy w niej przypi-
sują do dobrej Hausfrau i smacz-
nego stołu.

Osób w komedji niewiele, tylko
sześć: dr. Manners, autor rozchwy-
tywanych powieści (p. Jaśkiewicz)
jego wydawca pan Landan (p. Wyr
wicz), śliczne żony obu panów
szampańska i lekka Malwa Lan-
dan (p. Brenoczy) i rozkochana w
mężu Wiki (p. Stanisławska),
wreszcie stenografistka (p. Jasiń-
ska) i służąca (p. Zielińska).

Sens komedji polega na tem,
że młody literat, od trzech lat w
wygodach regularnego małżeńskie
go życia w objęciach słodkiej i
eleganckiej, choć doskonałej pani
domu Wiki, autorki ponadto wy-
bornych przepisów kucharskich
dla własnego użytku, zatraca po-
lot i fantazję pisarską i pisze co-
raz gorsze powieści — na czem
traci oczywiście jego wydawca,
ełen angielskiej zimnej krwi p.
„andan. Sprytny ten, przede-
wszystkiem kupiec, radby pisa-
rzowi zastrzyknąć coś w rodzaju
gazu wybuchowego, który według
niego, dać autorowi może jedynie
nowe przeżycie erotyczne, słowem
awanturka miłosna, coby gasnącą
twórczość jak prądem elektrycz-
nym przeniknięła, potęgując ilość
nakładów jego książek. Gdy wy-
dawca  pertraktuje właśnie ze
zgnębioną p. Wiką, aby w imię

dobra literatury patrzyła przez pal
ce na nowy niebezpieczny ekspe-
ryment, któremu poddać należy
małżonka — pęka bomba i oboje
przekonywują się, że to, co się do-
piero projektuje, już się stało i że
tą która podniecić ma gasnącą
twórczość jest... żona wydawcy p.
Malwa.

Ów przewyborny moment w
akcie I rozpoczyna cały szereg
dalszych, dowcipnie obmyślonych,
z wybitnym zmysłem humoru po
sobie, w zupełnie nie niemieckiem
tempie, następujących sytuacyj,
kończących się, po niebezpiecznej
eskapadzie autora, zwycięstwem
żony, nawet na polu literackiem,
i pojednaniem młodej pary. |

Komedja grana była na premje-
rze tak, jak na to zasługiwała: lek-
ko, ze swobodą i humorem zupeł-
nie niekryzysowym. Brenoczy mia-
ła szampański temperament uwo-
dzicielki, wybuchy zdenerwowania
notorycznej, kapryśnicy a humor
łatwej i lekkomyślnej kobietki;
Stanisławska bardzo dobrze wy-
wiązała się z roli Wiki; Wyrwicz
wyborny był w stoicyzmie i zimnej
krwi niedającego się  speszyć
eskapadami żony  biznessmena;
Jaśkiewicz świetnie ucharaktery-
zowany na kruczowłosego zdobyw
cę czytelniczek i ich serc, wyposa
żonego w odpowiednią dozę zaro-
zumiałości podkreślał wybitnie ty-
powo męską zachłanność powie-
ściopisarza. Jasińska wyborna w I
akcie jako gapiowata a spragniona
„przygody“ w życiu stenogralistka
już w „latach”, popsuła nieco typ
przejaskrawiając starą pannę w jej
metamorfozie na „kobietę współ-
czesną” w Ill-im akcie, choć była
bardzo zabawna. P. Ziel*ńska z
epizodu służącej potrafiła zrobić
„coś” — dowodząc tem, że dla in-
teligentnej aktorki niema roli zbyt
małej. :

Elegancja i rozmaitošė dam-
skich toalet pociągała oko, miłe
interieury dobre robiły wrażenie.
wyborne „powiedzonka śmieszy-
ły do łez, to też niezwykłą weso-
łością huczała na premierze wi-
downia, nie żałując oklasków ko-
medji i wykonawcom.

Pilawa.

Pożegnalny występ Stanisławy Wysockiej.

Wielki talent pisarski Karola
Huberta Roztworowskiego i wielki
aktorski talent Stanisławy Wy-
sockiej złożyły się na niezapomnia
ny wieczór, który wypełniła pełna

trzgioszoć grozy „Niespodzianka''.
ubliczność, poruszona zapo-

wiedzią wyjazdu z Wilna znakomi-
tej tragiczki, zapełniła szczelnie w
dn. 3 maja swą elitą intelektualną
widownię teatru na Pohulance, słu
chając z zapartym tchem dramatu,
wstrząsającego tajniki duszy czło-
wieczej w jej największych pokła-
dach.

Gra świetnej artystki, reżyserja
sztuki jej mistrzowską ręką doko-
nana, dosięgły takich wyżyn ar-
tyzmu, że głęboka cisza zalegająca
widownię była jednym wielkim
hołdem, złożonym u stóp wszech-
potężnej Sztuki.

Frenetyczne oklaski, kosze i
więzie żywego  kwiecia były
skromną nagrodą za niezapomnia-

ne w swej sile i pięknie wrażenia
tego wieczoru i niestrudzoną pra-
cę niezrównanej aktorki w okresie
kilku miesięcy.

, Publiczność opuszczała widow-
nię w milczeniu, w wielu oczach
łzy błyszczały i malowała się gro-
za po tylko co przeżytych wzru-
szeniach.

Dzisiaj, zewsząd dają się sły-
szeć zapytania dlaczego jeden raz
tylko grana ma być „Niespodzian-
ka' w Wilnie, dlaczego tak małe-
mu odłamowi naszego społeczeń-
stwa danem było widzieć te dwa
arcydzieła: dramat Rostworow-
skiego i grę Wysockiej.

I my przyłączamy się do gorą-
cej prośby wielu — aby raz jeszcze
dać odczuć ludziom moc tych -
niezwykłych wrażeń.

Sprawozdanie ze sztuki poda-
my w najbliższym numerze.

Pilawa.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
DALSZY POWOLNY SPADEK
KURSÓW WIĘKSZYCH WALO-

RÓW POLSKICH.
Obserwacja różnic kursowych,

zachodzących z dnia na dzień, wy-
kazuje wahania zachodzące zaró-
wno w kierunku zniżki, jak i zwy-
żki. Jeżeli jednak porównać noto-
wania za okres tygodnia, — nie
mówiąc już o kilku tygodniach, —
powolne, ale stałe obsuwanie się
kursów całej niemal ceduły zazna-
czy się wyraźnie.

Tak więc w początkach tygo-
dnia sprawodawczego tak popu-
larna u nas dolarówka notowana
była 50. W tydzień później znaj-
dujemy ją po kursie 49.20 — 49.50,
aczkolwiek ciąśnięnie — ten ma-
gnes dla szerokich rzesz publiczno-
ści — nastąpi już wkrótce. Podo-
bnie 3 proc. premjowa pożyczka
budowlana traci 50 groszy, przy
kursie 38.

Wyraźniej występuje zjawisko
obsuwania się kursów w dziale pa-
pierów, pozbawionych tej tak po-
pularnej u nas przynęty premii,
przedewszystkiem zaś w dostęp-
nych tylko dla portfeli. stosunko-
wo: zasobnych papierach dolaro-
wych.
A zatem przodująca 7 proc. po

życzka dolarowa stabilizacyjna, no
towana w. początkach tygodnia
sprawozdawczego po kursie 54.25
— 55,25, obniża się do kursu 53,—
z listów zastawnych 8 proc. listy
zastawne Tow. Kred. m. Warsza-
wy tracą około 11/2 punktu i są o-
bracane po 60,25 do 61.50, 8 proc.
listy, zastawne Tow. Kred. m. Lo-
dzi, notowane niżej od 8-procento
wej. Warszawy, obniżają się o */:
punktu i-obracane są-po 60, a więc
zrównywają się niemal z kursami
listów zastawnych stolicy.

Z listów zastawnych ziemskich
listy 4 i pół proc. tracą 1 i pół do

/

2 punktów, przy kursie 38.75.
W dziale akcyj bodajże jedyny

reprezentant, Bank Polski, notowa
ny po niezmienionym kursie 79.

Dołarami efektywnemi dokony
wano obrotów po 8.89; dla złota
zainteresowanie większe: dolary
złote po 9.03 i pół, ruble złote po
4,86 i pół. .

ZAPOWIEDŹ OSTRYCH REPRE
SYJ PODATKOWYCH.

Na jednem z ostatnich posie-
dzeń warszawskiej Izby handlowo-
przemysłowej zjawiło się aż czte-
rech przedstawicieli ministerstwa
skarbu z wicemin. Starzyńskim na
czele, Wielce znamiennem było wy
stąpienie p. Starzyńskiego, który
stwierdził m. i., że „w chwili obe-
cnej nie można kłaść głównego na-
cisku na oszczędności państwowe
— w tej dziedzinie osiągnięto bo-
wiem pewne minimum, główną u-
wagę natomiast należy poświęcić
stronie dochodowej budżetu, prze-
dewszystkiem zaś ułatwieniom w
spłacie zaległąęści i terminowemu
uiszczaniu bieżących należności z
podatków bezpośrednich. Wicemi
nister zaznaczył, że, wobec poczy-
nionych ulg, należności bieżące bę
dąz całą bezwzględnością ściąga-
ne“,

Nie ulega wątpliwošci, že skie-
rowanie całego wysiłku władz
skarbowych jedynie na ściągnięcie
zaległości podatkowych nie zdo-
łałoby uratować sytuacji budżeto-
wo-skarbowej, że
w wydatkach będą musiały być z
konieczności w dalszym stopniu
przeprowadzane. Zapowiedź jed-
nak p. Starzyńskiego wskazywało -
by na to, że wyczerpane obecnie
sfery gospodarcze mogą. spodzie-
wać się w najbliższym czasie 0-.
strego nacisku śruby egzegucyjno-
podatkowej. : Ч

oszczędności |
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otrzymał wiadomość, że władze
nadzorcze zatwiejrdziły wybór d-ra
Maleszewskiegof na prezydenta

miasta, dokona na posiedzeniu

Zjazd O

Od wczoraj obraduje w murach

Uniwersytetu Stetąna Batorego
zjazd Ogólnopolskie Związku
Bratnich Pomocy. <

Na zjazd przybyli reprezeicny

ci wszystkich środowisk akade-
mickich za wyjątkiem Gdańska.

Przewodniczy zjazdowi prezes
zarządu Bratniej Pom. Wilna p. St.
Ochocki.

Wczoraj odbyła się inaugura-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wyjazd J. E. ks.Arcybisku-

pa-Metropolity. W dniu 3 maja
wyjechał z Wilna na wizytacje ka-

noniczne J. E. ks. Arcybiskup-

Metropolita Jałbrzykowski, który

do dnia 12 maja będzie przepro-

wadzać wizytację kościołów ar-

chidiecezji.
— Kapituła i księża probosz-

czowie na remont Bazyliki, Na

jednem z ostatnich posiedzeń Ka-
pituły, odbytem w ub. mies., u-

chwalono przeznaczyć na cele re-

montu Bazyliki 50 proc. dotacji
prałackiej lub kanonicznej w cią-

gu trzech miesięcy, co wyniesie
miesięczie 4.968 zł. Księża pro-
boszczowie m. Wilna również za-

- ofiarowali 50 proc. swej dotacji na

przeciąg trzech miesięcy, co wy-

' niesie miesięcznie 1.500 zł. Księża
prefekci m. Wilna zaofiarowali od
swych poborów po 10 proc. mies.

trzech miesięcy.
Wszystko to jednak jest kroplą w
morzu. Bez wydajniejszej pomocy
społeczeństwa ratunek Bazyliki
jest niemożliwy.
— Wizytacje kanoniczne ko-

ściołów archidiecezji Po zakoń-
czeniu wizytacji kościołów wileń-
skich J. E. ks. Arcybiskup - Me-
polita wyjechał na dalszą wizyta-
cję kościołów archidiecezji. W
dniach od 25 do 29 Arcypasterz
zwizytował kościoły parałjalne w
następujących miasteczkach — pa-

rafjach w Szudziałowie, Krynkach,
Usnarzu, Małej Brzostowicy, We-
rejkach, Repli, W. Eysymontach,
Zaniewiczach, Łunnie, Mikielew-
szczyźnie, Mostach i Różance.

owa serja wizytacyj, która
rozpocznie się 3 maja ibędzie
trwała do 12 maja, obejmuje pa-
rafje:  Cudzeniszki, _Murowaną

Oszmiankę, Soły, Daukszyszki,
Gudohaje, Podborze, Butrymań-
ce, Werenowo, Hermaniszki, Os-
sowo, Żyrmuny, Krupę, Trokiele,

ieranony, Dziewieniszki, Konwa-
liszki i Bieniakonie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Pożegnanie b. prezy:

denta miast roiejewskiego.
Onegdaj odbyło się zebrania, ma-
jące na celu pożegnanie ustępu-
ącego prezydenta miasta mec.
olejewskiego. Wyłonłony został

Komitet Wykonawczy w skład
którego weszli m. in. radni: prof.
Staniewicz, Zasztowt, Wygodzki,
orof. Komarnicki, wice-prezydent
Czyż oraz przedstawiciele praco-
wników miejskich.

Komitet postanowił urządzić
w dniu 11 maja w małej sali
miejskiej raut pożegnałny, na
którem zostaną prezydentowi Fo-
lejewskiemu wręczone upominki
oraz nastąpi oficjalne pożegnanie.

Z MIASTA.
— Katastrofalny spadek wpły-

wów komunalnych. W ciągu ubie-
głego miesiąca dało się zauważyć
dalsze obniżenie wpływu podat-
ków do kas miejskich. Ogółem po-
dług dokonanych przez władze
miiejskie obliczeń wpłynęło w cią-
gu kwietnia zaledwie 45 proc. po-
datków koinunalnych preliminowa
nowanych do płacenia w omawia-
nym okresie.

Katastrofalny spadek wpływów
podatków grozi miastu ruiną finan
SOWĄ.
— źmiana linji. autobuso-

wej Nr. 2. Od piątku dnia 6 b.
m. (autobusy linji 2-ej kursawać
będą zamiast jak dotychczas uli-
cą Zawalną (od Trockiaj do Por-
towej) i Jagiellońską, przez ulice
Trocką i Wileńską. Pozostałe od-
cinki trasy pozostają bez zmiany.
=Autobusy do Jerozolimki

w dnie powszednie od dnia 5 b.
m. odchodzić będą z Wiina: o
godz. 6,45, 7.45, 15,30, 16.30, 19,30
i 20,30.

Z Jerozolimki natomiast do
Wilna: 7,15, 8,15, 16, 17, 20 i 21.
W niedziele i święta wozy

kursować będą od 8 rano do 22
<o godzinę, e w okresie wzmo-
żonej frekwencji co pół godziny.
Odjazd z placu Orzeszkowej.

_ SPRAWYADMINISTRACYJNE.
— Zmiana na stanowisku

starosty pow. wileńsko-troc-
kiego. Dekretem p. Ministra
Spraw Wewnętrznybh potychcza-
sowy starosta powiatu wileńsko- trockiego Jan Radwański przenie-
siony został do Urzędu Woje-
wódzkiego w Wilnie. Na miejsce
p. Radwańskiego, na stanowisko

Rady Miejskiej w dniu 25 ub. m.
W. związku z tem nowy prezydent
miasta w najbliższych dniach zło-
ży przysięgę i przystąpi do pełnie-
nia swych funkcyj.

inopolskiego Związku Bratnich
Ротосу.

cja zjazdu, sprawozdania zarządu
O. Z. B. P. i poszczególnych śro-
dowisk oraz dyskusja nad spra-
wozdaniami.

Referaty i dyskusje stały na

jet w hotelu George'a.
Szczegółowe sprawozdanie z

obriąd zjazdu nieomieszkamy za-

b. wysokim poziomie.
Ne ieczorem miał miejsce ban-

 

   

  
wileńsko-trockiego prze-
został starosta powiatu

dziśnierń skiego Jerzy de Trame-
court.

shRAWY PODATKOWE,
— Obmiženie kar za zwłokę.

W numerzę 37 „Dziennika Ustaw
R. P. z dnia 30 kwietnia r. b. uka-
zało się Rożporządzenie Rady Mii-
nistrów z dnża 27. IV. 1932 r, (poz.
371) obniżające kary za zwłokę po-
bierane od składek do Powszech-
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzaje-
mnych z 2 próg. do wysokości 1
proc. miesięcznie.

Obniżka tadoo od 1-go
maja 1932 r. do 1, maja 1933 r.

SPRAWY. AKADEMICKIE.
—Akademicka pielgrzymka do

i odbędzie; się dziś, Zbiór-
ka w kościele św, Jana a godz. 9
rano (Msza św.)| Początek piel-
śrzymki w Kalwkrji przy Wie-
czerniku o godz, kd Przewidy-

rėt na godz. 5 oł.

WAY Bodaliegć MariatekaAkudė:
miczek U. S.B. D<'* w kaplicy
M. В. Ostrobrams:i*j odbędzie

się o godz. 9 rano ogólno-sodali-

cyjna za św. 4

—Powstanie nowego związku.
Na odbytem w tych dniach
walnem zgromadzeniu: członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Szewców postanowiono
zorganizować związek robotników
szewckich. W tymże samzym dniu
odbyło się w lokalu przy ul. Do-

minikańskiej zebranie organiza-

cyjne nowopowstałego związku,

na którem wybrano tymczasowy

zarząd związku i uchwalono regu-

lamin. Związek ten przyłączył
się do Centrali Chrześcijańskie!
Związków Zawodowych.
— 70 odwołań w ciągu jedacio

tygodnia. W ciągu ubiegłego ty
godnia rzeźnicy i wędlimiarze
wnieśli do poszczególnych urzę-
dów podatkowych około 70 odwo-
łań od wymierzonych im podat-
ków.
— Resursa Rzemieślnicza.

Walne doreczne zebranie człon-
ków Resursy Rzemieślniczej od-
będzie się dnia 8-go maja o go-
dzinie 12 i pół w sali własnej,
Niemiecka 25. Przybycie wszyst-
kich członków jest konleczne.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
-— Zebranie Polskiego Tow.

Krajoznawczego. Dnia 29 kwie
tnia odbyło się pod przewodnict-
wem p. Jana Bułhaka walne ze-
branie Oddziału Wileńskiego. Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznaw
czego.

Ustępujący Zarząd, na czele
którego stał dyr. Zapaśnik, złożył
sprawozdanie z działalności za rok
1930 i 1931, oraz przedstawił pro-
jekt rozwinięcia akcji krajoznaw-
czej w roku bieżącym. Do nowe-
go Żarządu wybrano dr. S, Loren-
tza (przewodniczący), dyr. Zapa-
śnika (wiceprzewodniczący), Stu-
dnickiego i p. Domaniewską, kie-
rownictwo Kół Młodzieży), p. Kie-
wliczową (kierownictwo gospody
Towarzystwa), arch. S$. Narębskie-
go (skarbnik) i p. J. Hoppena (se-
kretarz).

Do Komisji Rewizyjnej powo-
łano: inż. G. Wilczewskiego, inż.
A. Kulwińskiego i p. Hryniewicza.

Zebranie uchwaliło zorganizo-
wać w Towarzystwie 3 sekcje: mi-
łośników Wilna i Wileńszczyzny,
wycieczkową i fotograficzną.

Na zjazd Towarzystwa Krajo-
znawczego w Warszawie wydele-
gowano dr. Lorentza.

— Ukonstytuowanie się nowe-
£ zarządu = Chrzešcijaūskiego
wiązku Zawodowego Pracowni-

ków Hotelowych. Wybrany na
ostatniem dorocznem walnem zgro
madzeniu członków Chrześcijań-
skiego Związku Zawodowego Pra-
cowników Hotelowych zarząd u-
konstytuował się następująco:
prezes — p. Adam Čwikliūski,
wiceprezes — p. Żukowski, człon-
kowie zarządu: pp. Szewil, Mi-
chniewicz, Siniewicz, Tarczyński
i Gielun.

Komisję 'rewizyjną stanowią:
pp. Szarejko, Szymańczyk i Ku-
leszo. į
— Zebranie Kota Absoiwen-

tów Państwowej Szkoty Ogrod-
niczej odbędzie .się dn. 7 bm. o
godz. 5 w gmachu Szkoły ul.
Sołtaniszki 50.
— Odprawa hufcowych i dru-

żynowych Wil. Chorągwi Harce-

DZIENNIK WILEŃSKI

rnezystość Wniebowstąpienia Pańskiego
(KAP). Wniebowstąpienie — to widzialne świadectwo zatwierdzenia przez

Boga Ojca ofiary Syna Bożego, a w konsekwencji — uwiecznienie misji Chrystusa,
jaką wśród nas wypełnił na ziemi.

Wniebowstąpienie nastąpiło w obecności Apostołów, z najwyższego punktu

Góry Oliwnej, w czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu, we czwartek około po-
łudnia. Uroczystość ta czczona jest od najdawniejszych czasów w Kościele. Ustano-
wiona przez Apostołów, obchodzona była zawsze uroczyście. Posiada ona swoją
oktawę, która trwa dziesięć dni, t. j. do wigilji Zesłania Ducha Św.

Charakterystyczną cechą tęgo święta jest procesja, którą w różnych krajach
obchodzono oddawna. Od początku XVII w. Kongregacja Obrzędów zaprowadza
jednostajną praktykę gaszenia paschału po Ewangelji w dniu Wniebowstąpienia,

Dła Polski rytuał Piotrkowski przepisuje na ten dzień procesję przed sumą.
Wyraża ona wstępowanie Chrystusa z uczniami na Górę Oliwną. W końcu procesji,
gdy kapłan dojdzie z powrotem do stopni ołtarza, klęka i trzykrotnie podnosi krzyż
coraz wyżej, za każdym razem intonując: Ascendo ad Patrem meum et Patrem
vestrum, na co chór odpowiada: Deum meum et Deum vestrum, Po każdej into-
nacji krzyż opuszcza. Po skończonej Mszy św, krzyż i figura Zmartwychwstania, od
rezurekcji będąc ma ołtarzu, odniesione zostają do zakrystii.

Modlitwy mszalne dnia tego zawierają: obietnicę powtórnego przyjścia Zba-
wiciela (Introit), Jego nauki i nakaz głoszenia Ewangelfi całemu światu (Lekcja —
Ewangelja), przypomnienie chwalebnego Wniebowstąpienia (Ofiarowanie —Prełacja),
radość i prośbę, byśmy się stali godnymi dostąpienia widzialnych skutków tych naj-
świętszych tajemnic (Komunja i Post-communio).

rzy. W czasie od 5 do 7 maja b. r.
odbędzie się w Wilnie Odprawa
hułcowych i drużynowych Wileń-
skiej Chorągwi Harcerzy.
W Odprawie wezmą udział kie-

rownicy pracy harcerskiej z terenu
województw Wileńskiego i Nowo-
gródzkiego, którzy złożą spra-
wozdanie z przygotowań do akcji
obozowej w b. r. i ze stanu pracy
harceskiej swoich środowisk,

Po wysłuchaniu Mszy św., któ-
ra zostanie odprawiona w kościele
św. Michała o godz. 9 dn. 5 b, m,
nastąpi otwarcie Odprawy o godz.
10-ej. Obrady będą się odbywały
w gmachu gimnazjum im, A. Mic-
kiewicza.

ZEBRANIA I ODCZYTY.

— Studjum Akcji Katolickiej,
W niedzielę 8 b. m. o godz. 13-ej
w Gmachu Głównym U S. B. p.
Rektor Alfons Parczewski łosi
odczyt na temat: „Największy
brak współczesnej kultury i cywi-
lizacji“.

Odczyt p. Rektora Parczew-
skiego zainteresować winien każ-
dego naszego inteligenta zwła-
szcza w dzisiejszych czasach, gdy
obok wielu niedomagań i przesi-
leń widoczne jest także przesilenie
w dziedzinie kultury i cywilizacji
współczesnej.

— „Bogactwa Polski". Dziś
w Kole Pol. Mac. Szkolnej im. T.
Kościuszki przy ul. Turgielskiej
Nr. 2 będzie wygłoszony odczyt
przez p. Paszkowskiego Walente-
go na temat „Bogactwa Polski".
Odczyt będzie ilustrowany obra-
zami  świetlaemi. Początek o
godz. 6 m. 30 wiecz. Wstęp bez-
płatny,
— Posiedzenie Tow. Neofilo-

logicznego odbędzie się w Gimna-
zlum im. Orzeszkowej w sobotę
* mają o godz. 18 (6 wiecz.). Na
porządku dziennym: 1) referat

prot. Alfreda Ehrmanna o lekturze
niemieckiej w klasach ższych,
2) sprawozdanie prof. S. Glixelle-
go z kongresu romanistów w Rzy-
mie.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.

— Postulaty żydowskie. Na
odbytej onegdaj konferencji kułtu-
ralno-oświatowej związków ży-
dowskich w Święcianach zgroma-
dzeni powzięli szereg uchwał i re-
zolucyj, żądających między innem:
praw państwowych dla szkół ży-
dowskich, otwarcia zamkniętego
w Wilnie seminarjum żydowskie-
go, znacznych  subsydjów' dla
szkolnictwo żydowskiego. Rezo-
lucje te będą nadesłane władzom
wileńskim i centralnym.

— Koniiskata odezw i plaka-
tów Ligi palestyńskiej. Z polece-
nia władz skonfiskowano odezwy
i plakaty „Ligi pomocy pracują-
cych w Palestynie",

RÓŻNE.

— Przypomaienie. Zarząd To-
warzystwa Przyjaciół Państwowej
Szkoły Technicznej w Wilnie przy
pomina, że wylosowane fanty w
dniu 9 kwietnia b r. można od-
bierać codziennie 4 godz. 16-tej
do 18-tej za wyjątkiem niedziel i
świąt w gmachu Państwowej Szko-
ły Technicznej na Antokolu ul. Ho
lendernia 12. "R

Termin odbierania fantów u-
pływa dnia 9 maja BÓR.

— ОНагу па pomnik Józefa
Montwiłła. Komitet budowy po-
mnika ku czci ś. p. Józefa Montwił
ła w Wilnie zaprojektował zbie-
ranie składek па cele budowy po-
mnika. Akcja ta uż została zapo-
czątkowana Olary można” skła>
dać równie* w Administracji na-3,
szegó pisma na cel powyższy.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie złodzieja z wi-

ktualami- Nieznani sprawcy, za*
pomocą wybicia szyby w oknie,
dostali się do sklepu Romana Kur-
ka (Witoldowa36)i skradli różne
artykuły spożywcze wartości 200
zł. Ustalono, że kradzieży tej do-
konał Adam Wołejko (Podgórna
18), którego ze skradzionemi arty-
kułami zatrzymano. 3

— Kradzież w składach firmy
„Pacyfik”, Złodzieje dostali się do
składów towarowych, mieszczą-
cych się w f-mie „Pacyłik” (ul.
Rossa 9) i skradli 25 kg. kakao,
2 bele filcu i 60 pudełek konserw,
łącznej wartości 1,000 zł.

da

i

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A S. P.
—- Ostatni koncert Imre Ungara —

na Pohulance. Dziś, w czwartek 5 maja,
o godz. 8 wiecz. odbędzie się cstatni re-
cital fortepianowy Imre Ungara, który
występem dzisiejszym zamyka cykl kon-
certów Chopinowskich w Wilnie.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Car Lenin '.
— W Lutni Dziś występ Krukow-

skiego. Początek o godz. 8 m. 30.
— Jutro — „Dama w jędwabiach '.
— Popołudniówka świąteczna na Po-

Lo Dziś o godz. 4 papoł, „Car
enin",
— Koncert baletowy Ł. Sawiny-

Dolskiej. W niedzielę 8 maja odbędzie
się koncert artystki baletu Ł. Sawiny-
Dólskiej w teatrze „Lutnia” W progra-
mie wszystkie nowe tańce w wykonaniu
p. Sawiny-Dolskiej oraz uczenie jej stu-
djum. Biorą udział starsza i młodsza
grupy. Koncerty p. Dolskiej są bardzo
popularne i zawsze mają wielkie powo-
dzenie. Bilety od 50 gr. do 3 zł. 50 gr.
Początek o godz. 4 pp. W wyanaczonym
dniu koncertu upływa 5 lat pracy p.
Sawiny-Dolskiej w sztuce baletowej.
— Otwarcie 2-ej wystawy „Niezależ-

nych”. Dziś o godz. 1 nastąpi otwarcie
2-ej tawy obrazów i rzeźb. „Wil.
T-wa Niezależnych Artystów Sztuk Pia-
stycznych', mieszczącej się w ogrodzie
po-Bernardyńskim w. pawilonie
wysławowym, uprzejmie udzielonym To-
warzystwu przez Magistrat.
Fo Tdi udział w wystawie

rzyjmują artyści-malarze i graficy z
arszawy oraz goście miejscewi.
Wystawa potrwa do 5 czerwca włą-

cznie. Wstęp w dniu otwarcia zł. 1.00,
w dni następne — zł. 0,50; ulgowy —
30 gr., wycieczki po 10 gr. od osoby.

FILM I KINO.
„Pan“ — Plan W.

Doskonale  reżyserowana  historja
szpiegowska z frontu zachodniego, w
czasie walk o Flandrję,

Dužo
gra dobra.

Sam scenarjusz jednak słabszy, za
mało realny i chwilami mało prawdopo-
dobny.

oskrasta zdjęcia walk aeropla-
nów w przestworzach.

datki — mechaniczne lałki i hi-
storja miłosna laleczki — ładne i cieka-

we. Ponadto, jak zawsze, opóźniony w

Wilnie tygodnik Fox'a:

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 5 maja.

10.00: Nabożeństwo z Krakowa. 11,58.
Sygnal czasu. 12.10: Kom. meteor, 12.15:
Poranek z Filharm. Warsz. 14,00; Aud,
rolnicze i muzyka z Warsz. 15.55: Aid.
A 2 + х a o RSE dla
mło: płyty). 16.40: „Napoleon w
žala Ledų i pozzydy., — odczyt.
16.53; Koncert dla młodzieży (płyty).
1210: „Życię amerykańskie” — t z
Krakowa. 17.35: Kącik językowy. 17.43.
Koncert kompozytorski Eugenjusza Dzie-
wulskiego. 18.15: Recytacja wierszy Fe-
licji Kruszewskiej ze zbioru „Twarzą ne
zachód”, w wyk. Janiny Skrobeckiej, art.
dram. 18.30: Recital skrzypcowy Cze-
sława Burkatha. Przy fortep. Róża Kre-
merówna. 19.00: ‚ ikezycka pocztowa”
19.20: „Monodja“ — pogad. umuzykaln.
19.40: Progr. na piątek. 19.45: Słucho-
wisko z Warsz. zast cesarza” — T.
Frenkla). 20.15: Akademja z okazji dzie-
sięciolecią Wileńskiego Zw. Nauczyciel-
stwa Połskiego. Transm. z Sali Śniadec-
kich na U. $. 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.

emocjonujących momentów,

Piątek, dnia 6 maja.
11.58: Sygnał czasu, 12.10: Audycja

dla poborowych. 13.20: Kom. meteor. z
Warsz. 14,10: Progr. dzienny. 14.15: Mu-
ea symfoniczna (płyty). 15.15: Kom, 7
arsz. 15.25: Zlednótzenie Niemiec” —

odczyt dla mat. 16.40: Aud. dla dzieci.
16.40: Codzieńny odcińek powieścio:
16.55: Lekcja angielskiego. 17,10: a
dziejów logiki" — odczyt. 1735: Koncert
z Warsz. 18.50: Pogad. Ligi Obrony
Przyrody. 19.00: „Z zagadnień litew-
skich”. 19.15: Przegląd prasy rolniczej
krajowej i zagranicznej”. 19.25: „Na sre-
brnym ekranie“ — premjery filmowe.
19.35: Progr. na sobotę. 1945: Pras,
dzien. radj. z Warsz. 20.00: Pogad. mu-
zyczna. 20.15: Recital fortep. Roberta
Casadesus'a z Warsz. 23.00: „Ogrėd mu-

zyczny" (płyty).

Sobota, dnia 7 maja.
11.58: z czast. 12.10: Poranek

szkolny ze Lwowa. 1245: Audycja dla
pasai, 13.20: Kom. meteor. 14.10.
'rogr. S 14.15: Muzyka hebraj-
ska _ 15.15; Wiad, wojskówe z Warsz.
15.25: „Mała kio — listy dzie-
ci 15.50: Audycja dla chorych. 16.40
Shichowisko dla dzieci. 17.05: „O powo
łania oficera” — odczyt. 17.25; Transm.
dia spotkania tenisowego
z Warsz: Merlin (Racing-Club, Paryż) —
Tłoczyński (Legia, Warszawa). 18.00.
Transin. nabożeństwa majowejo z kapli-
cy w Ostrej Bramie w Wilnie. 19.15:
Kwadr. akademicki. 19.30: Kom. Wil.
Tow. OG Kół Roln. 1940: Wiad. spor-
towe z Warsz. 19.40: Pras, dzien. radį.
z Warsz. 20.00: Feljeton z Warsz.
Koncert życzeń(pł ty). 21.15: Koncert
ż Warsz. 21.55: "Złoty mniej — złoty
więcej” — felj. z Warsz. 22. Koncert
chopinowski z Warsz. 22.40: Kóm. i mu”
zyka tan. z Warsz. 23.00: „Akuku“ —
odcinek z docinkami.  Redaktorowie:
Jerry i Teddy. 23.30: Dawne i nowe
tańce (płyty).

Z ZA KOTAR STUDJO.
Fottepian, skrz i poezje.

Dzisiaj o godz. 17,45 przy fortepianie
w studjo wileńskiem zasiądzie ceniony
kompózytór Eugenjusz Dziewulski, który
odegra szereg utworów własnych, uję-
tych w cykl p. t, „Szkice wśród plam
słonecznych” i „Egzotyki” oraz „Me-

20.15:

Burza nad Wilnem i powiatem.
W nocy z 2 na 3 bm. nad

Wilnem i powiatem  wileńsko-
trockim przeszła pierwsza wio-
senna burza połączona z silną
ulewą i uderzeniami piorunów.

Uiewa trwała przeszło 2 go-
dziny zalewając piwnice i sute-
reny domów.

Od silnych uderzeń piorunów
na przedmieściach zapaliły się
dwa domy. Pożar szybko uga-
szono.

Na terenie pow. wileńsko-
trockiego piorun uderzył w pio-
ronochron kościoła w Połukni,
wpadł następnie przewodemi do

ochronki, gdzie zabił 9 letniego
wychowanka Stefana Sielenisa
eraz poraził ciężko dwie wycho-
wawczynie ochronki G. Jurowi-
czównę | St. Bartosiewiczównę.

We wsi Dieniszki w rejonie
Olkienik piorun uderzył w dom
Łoszeja Michała wzniecając po-
żar. Również piorun wzniecił po-
żar w strażnicy granicznej Łaski
koło Łoździej. Ogień żołnierze
zdołali szybko ugasić.

Na pograniczu  polsko-litew-
skiem uderzenia piorunóww
kilku miejscach spowodowały po-
żary.

 

Usiłowanie zabójstwa na ul. Kalwaryjskiej.
Wczoraj wieczorem mieszkeń-

cy domu Nr. 66 przy ul. Kelwa-
ryjskiej byli świadkami następu-
jące:p wypadu:

Przez podwórze tegoż domu
szedł mechanik Jan Zygmunto-
wicz, zam. przy ul. Kalwaryjskiej
10 — 3. W pewnym momencie,
gdy Zygmuntowicz znajdował się
na środku podwórza, z za płotu,
oddzielającego podwórze od skła-
dów, padł strzeł, oddany przez
jakiegoś nieznanego człowieka.

Kula ugodziła Zygmuntowicza
w plecy.

Sprawca strzału, widząc, że
Zygmuntowicz upadł, usiłował
zbiec, jednak zatrzymano go i
cddano, w ręce nadbiegającego
policjanta, który odprowadził go
do Komisarjatu,

Zygmuntowicza odwieziono do
szpitala św. Jakóba.

Przyczyny strzału, jak równ eż
nazwiska zatrzymanego narazie nie
ustal. no.

Szczegóły napadu rabunkowego na iisto-
nosza Cybuiskiego.

Sprawcą nieudanego napadu na
listonosza A. Cybulskiego, o czem
donosiliśmy już w poprzednim nu-
merze „Dziennika ileūskiego“,
okazal się byly policjant S. Kur-
nowski, zamieszkały przy ul. Trę-
backiej 41.

Podczas pierwszego badania
Kurnowski usiłował symulować
obłąkańca, lecz później widząc, że
trick się nie uda, przytoczył
wersję, iż napadu dokonał zupeł-
nie nieoczekiwanie w chwili za-
mroczenia umysłowego naskutek
nadmiernej ilości spożytej w tym
dniu wódki. Później jednak dwu-
krotnie zmieniał jeszcze swoje ze-
znania, aż nareszcie w dniu wczo-
rajszym przyznał się do winy i ze-
zmał, iż napadu dokonał według
zgóry ułożonego planu.

czas rewizji, przeprowa-

dzonej w mieszkaniu Kurnowskie-
go, ujawniono paczkę listów, po-
chodzących od kochanki Kurnow-
skiego, które rzucają pewne świa-
tło na motywy zbrodni Okazuje
się mianowicie, iż  Kurnowski
miał kochankę, która przed nie-
dawnym czasem wyjechała do
Warszawy. Tęskniąc za nią, Kur-
nowski również chciał przenieść
się do Warszawy, lecz kochanka
listownie zawiadomiła go, iż przyj-
mie go dopiero wówczas, jeżeli
ubierze się przyzwoicie. Kurnow-
ski, będąc bezrobotnym, nie miał
pieniędzy, by zadośćuczynić ka-
prysom CKE Nie widząc in-
nego wyjścia, postanowił zdobyć
pieniądze przy pomocy napadu
rabunkowego. Stanie on za to
przed sądem doraźnym, który od-
będzie się za parę tygodni.

Oskarżonego o podwójny mord i podpalenie
sąd apelacyjny uniewinnił.

Wstrząsająca zbrodnia poru-
szyła przed rokiem mieszkańców
śminy mickuńskiej i do chwili
obecnej absorbuje ich umysły.

Oto wieczorem dn. 13 marca
ub, roku rozgorzała krwawa łuna
pod folwarkiem Nowe Łasze w
pow. Wil.-Trockim. Gdy pośpie-
szono na ratunek znaleziono poło-
wę domu mieszkalnego w płomie-
niach, które szybko rozprzestrze-
niały się na resztę zabudowań
gdzie zamieszkiwał właściciel fol-

warku Juljan Potocki i jego służą-
ca Bronisława Mowczanówna.

Ponieważ zrodziło się przypu-
szczenie, że wymienionych zasko-
czył pożar w czasie ich snu, wyr*
wano ramę okienną i tą drogą do-
stano się do wnętrza zagrożonego
mieszkania.

Jakież było ździwienie, gdy
Potockiego znaleziono bez życia
leżącego na podłodze. Zwłoki wy-
niesiono na dziedziniec, wówczas
skonstatowano na głowie głębokie
rany, oraż przecięcie gardła.

Niebawem płomienie objęły i
tę część domu i wkrótce zamieniły
go w zgliszcza.

W czasie poszukiwań zarzą-
dzonych po ugoszeniu pożaru od-
naleziono zwłoki służącej Mowcza
nówny w stanie daleko posunięte-
go zwęślenia, jednakże stwierdzo-
no, iż uprzednio padła ona również
ofiarą zbrodniarza.

Jasnem więc się stało, iż Po-
locki i Mowczanówna zostali za-
mordowani, a pożar wzniecony 20-
stał celem zatarcia śladów zbrodni

Podejrzenie o dokonanie pod-
wójnego mordu i podpalenia padło
na robotnika, zatrudnionego w tym

nuet". Następną audycją kompozytorską
tegoż dnia o godz. 18,30 będzie recitai
skrzypcowy Czesława Burkhata. Usły-
szymy w wykonaniu autora: Hymn do
Królowej Korony Polskiej, Etiudę, Polo-
neza, Kołysankę, Gawota, Walca i in.
Akompanjament p. Róży Kremerówny.
Przerwę pomiędzy wymienionemi audy-
cjami wypełnią recytacje poezyj Felicji
Kruszewskiej ze zbioru p. t. „Twarzą ne
zachód”.

Transmisja obchodu S. N. P.

O.godz. 20,15 usłyszą radjosłuchacze
transmisję" z sali Śniadeckich w Wilnie,
gdzie odbędzie się uroczysta akademia,
zorganizowana w związku z dziesięcio-
leciem wileńskiego okręgu Stowarzysze-
nia Nauczycielstwa Polskiego

Nowy typ audycyj popularnych.
Poczynając od piątku dnia 6 maja

codziennie od godz. 12,10 do 13,10 na-
dawane będą ze studja wileńskiego spe-
cjalne audycje popularne, przeznączone
głównie dla poborowych, którzy w ciągu
maja i czerwca zgłaszają się do Komisyj
Poborowych. W poczekalniach Komisyj
ustawione zostaną na ten okres czasu
głośniki radjowe, za których pośrednic-
twem rekruci, oczekujący swojej kolejki,
usłyszą rzeczy żyteczne i ciekawe.
Audycyj tych b zie mogła z korzyścią
słuchać również ludność miasteczek i
wi.

Recital Roberta Casadesus.
W piątek 6 maja o godz. 20,15 roz-

głośnie Polskiego Radja transmitować
będą z Filharmonji Warszawskiej recital
fortepianowy znakomitego pianisty fran-
cuskiego o europejskiej sławie, Roberta
Casadesus, który przygotował bogaty
program muzyczny,

folwarku, Stanisława Branickiego,
który mieszkał w odległym o 2
klm. zaścianku Zybiuszki.

Aresztowany Branicki do zbro-
dni nie przyznał się i oświadczył,
iż dnia krytycznego pracował jak
zwykle, a wieczorem poszedł do
domu. $

Śledztwo jednak zgromadziło
szereg poszlak, które wskazywały
na Branickiego, jako sprawcę о-
hydnej zbrodni, a wobec tego po-
stawiono go w stan oskarżenia.

Branicki w grudniu ub. roku
stanął przed sądem okręgowym.
W wyniku przewodu uznany zo-
stał za winnego dokonania wszyst-
kich inkryminowanych mu prze-
stępstw i skazany za każde z nich
na bezterminowe ciężkie więzie-
nie.

Skazany ddwołał się do wyż-
szej instancji, a wobec tego wczo-
raj ponownie siad przed sądem,
tym razem apelacyjnym.

Skład sądu ikaniradt PP. Sę-
dziowie: A. Jundziłł, Jodziewicz i
nowomianowany Limanowski.

Oskarżenie wnosił wiceproku-
rator p. Parczewski, zaś bronił z
urzędu adw. Tejtel.

Oskarżony, 26-cio letni wieśniak
na którego więzienie i panująca w
niem atmosfera zdążyły wywrzeć
wpływ, jest tępo zrezygnowany.
Do winy nie przyznaje się, jednak-*
że wyczuwa się, iż sam pogodził
się z wyrokiem.

Po zreferowaniu sprawy, prze-
wodniczący otworzył rozprawę
stron.

Prokurator wnosił o zatwier-
dzenie wyroku sądu okręgowego.

Obrońca zaś domagał się unie-
winnienia oskarżonego, dowodząc,
iż śledztwo nie dostarczyło ma-
terjału pozytywnego, a oskarżenie
oparte jest jedynie na poszlakach
mało przekonywujących.

Sąd, po naradzie, wyrok pierw-
szej instancji uchylił i oskarżonego
uniewinnił, zaznaczając w moty-
wach, iż brak jest dowodów bez-
pośrednich, stwierdzających winę
podsądnego.

Wyrok oszołomił oskarżonego,
był on najwidoczniej dla niego
niespodzianką.

Natychmiast po wyroku prze-
słano do więzienia nakaz zwolnie-
nia Branickiego, który pod zarzu-
tem zbrodni był więziony przez
blizko 14 miesięcy.

Kos.

Li
OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego*.

Pracownicy Kasy Chorych, m. Wilna
ku uczczeniu ś: p, Michała Waśkiewicza
w 40 dni po Jego zgonie składają zł 70—
(zł. siedęmdzieśiąt) na następujące cele:
dla Komitetu ratowania Bażyliki zł. 40.—
i na Schronisko im, Jezts; Snbócz 20 —
zł. 30.—,

. nndy z 1-— dla Komit. ratowa-
nia Bazyliki i zł. 1— dla Komit. Chleb
Dzieciom. :

K. M. zł. 10-— dla Komit. ratowania
Bazyliki.

Emeryt zł. 5— dla rodziny Mufelów
i zł, 2— dla najbiedniejszych dzieci, |
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Z KRAJU.
Sąd doraźny nad szpiegami.

BRZEŚĆ n/Bugiem (Pat). 13 bm.

Wydział Zamiejscowy Sądu Okrę-

gowego w Brześciu wyjeżdża na

sesję wyjazdową do Kobrynia jako

sąd doraźny, celem rozpatrzenia

sprawy mieszkańców pow. ko-
ё akies Kozakiewicza Jana i

Szysza Leonida, oskarżonych o

Napad na chutor i ujęcie

BRZEŚĆ n/Bugiem (Pat). Na

chutor Podolesie pow. koszyrskie-
go, z niezamkniętej stodoły Anto-

niego Wabiszczewicza skradziono

większą ilość zboża. W chwili

gdy sprawcy odjeżdżali furmanką,

poszkodowany obudził się i począł

ścigać rabusiów. Ci oddali w

kierunku Wabiszczewicza kilka

strzałów, raniąc go ciężko w szyję.

Niezwłocznie zorganizowany po-
ścig doprowadził do ujęcia spraw-

Morderstwo w

We wsi Wasiuleńce gm. po-
stawskiej podczas zabawy tanecz-
nej wynikła bójka, w czasie któ-
rej Piotr Stachowski wystrzałem

szpiegostwo na rzecz państwa

ościennego. W sprawie tej za-

mieszany był szer. 5 pułku lotni-

czego Kuniach Mikołaj w. Lidzie,

który wyrokiem Sądu Wojsko-

wego w Wilnie z dn. 27. IV. został

już skazany na śmierć i roz-

strzelany.

zbrojnych bandytów.

ców. Okazali się nimi Wiedźmuk

Łukasz, Dzikowiecki Grzegorz,

Romaniuk Szymon i Sidorczuk

Antoni, m-cy okolicznych wsi,

przy których znaleziono 2 obcięte

karabiny niemieckie i 50 naboi.
Bandyci zeznali, że do rabunku
miał ich namówić niejaki Józef
Łuczyński, zam. w maj. Wabjani-
cze. — Wszystkich zatrzymano i
osadzono w więzieniu.

gm. Postawskiej.

z obciętego karabinu położył tru-

pem J. Žrynkę. Mordercę aresz-
towano.

Ucieczka podpalacza do Rosji sowieckiej.

We wsi Starzyszki gm. jaž-
wińskiej wybuchł pożar. Ogień

strawił dom mieszkalny Makaro-
wa Juljana. Podczas gaszenia
ognia ciężkich poparzeń doznała
70 letnia Agata Makarowa, która

Dziecko przycz

10 letni Tadeusz Horowy miesz-
kaniec wsi Krzywicze gm. pliskiej,
skutkiem nieostrožnego obcho-
dzenia się z ogniem spowodował
pożar w. domu mieszkalnym.

w następnym dniu zmarła Jak

ustalono podpalenia domu do-

konał przez zemstę sąsiad Bazyli

Puljanow, który w obawie odpo-
wiedzialności zbiegł do Rosji.

yną pożaru wsi.

Ogień szybko strawił dom jego

ojca, poczem przerzucił się na

sąsiednie zabudowania paląc jesz-
cze 4 domy mieszkalne z inwen-

tarzem. Straty znaczne.

Straszliwe skutki wybuchu dynamitowego.

W dniu wczorajszym podczas
rozbijania kamieni w polu w po-

Początek
PIERWSZY DŹWIĘKOWY QQ Dziś! Naj

Es „HELIOS“ ArcydziełoTeatr99
ul. Wileńska 38.

 

Film osnu!

 

niejsza sensacja doby obecnej

Józefa Sternberga

bliżu majątku Łożniki przy po-

mocy ładunków dynamitowych,

o godzinie 2-e].
większa i najsłyn-

dźwiękowe znakomitego reżysera
Rekordowa obsada:

DZIENNIK MICERSKI

Z pogranicza.
Zajście na pograniczu polsko-litewskiem.

Na. pograniczu  polsko-litew-

skiem w rejonie Łoździej straż

litewska bezprawnie zatrzymała

na granicy obywatela polskiego

Władysława Kubniewicza mimo,

jż posiadał przepustkę sezonową.
Podczas rewizji jeden ze straž-
ników zabrał Kubniewiczowi ze-

garek, którego nie chciał mu żwró-

cić. Na kategoryczne żądanie

zwrotu zegarka strażnik rzucił

pod adresem Polaka obelżywe
słowa, za co Kubniewicz spolicz-
kował litwina. Strażnik w odpo-
wiedzi zranił K. w bok.

 

CUDZIENISZKI, POW. WIL. - TROCKI.

W naszej parafji cudzeniskiej,
gdzie stała się ohydna zbrodnia

bratobójstwa w rodzinie Krawce-

wiczów, zbrodnia która zeelktryzo

wała miejscowe społeczeństwo wy

wierając przykre wrażenie wsku-

tek moralnego zdziczenia upadłej

jednostki, stała się podstawą do do

ciekań i wyszukania źródła rodzą-
cego zło.

Na wezwanie księdza probosz-

cza, miejscowej parafji, jednostki

bardziej energiczne przystąpiły do

pracy, mającej na celu:wytępienia

zła przez napiętnowanie czynów

karygodnych, powstrzymania się

od nadmiernego zużywania alkoho
lu, który jest boźdcem do popełnie

nia czynów zbrodniczych, jak rów

nież dodania otuchy i pomocy mo-

ralnej jednostkom mniej odpor-

nym., w okresie przeżywanego kry
zysu. Niestety, ludzi chętnych do

pracy społecznej, mamy bardzo ma
ło, natomiast liczbę załamujących

się duchowo, ogarniętych pesymi-

zmem, albo całkiem zrezygnowa-

WRETREREWPZORCZAZZ SEO,

naskutek przedwczesnego wybu-
chu dynamitu zostali śmiertelnie

poranieni dwaj robotnicy B. Li-

sowski i B. Wierciūski. Wierciń-
ski zmart w kilka chwil po wy-

padku. Lisowskiego w stanie bar-

dzo ciężkim dostarczono do szpi-

tala św. Jakóba w Wilnie

3 szy

o godz. 4, 6,81 10.30. Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

Anna May Wong i rajwytworniej-
wiazdor ekranu Cilve Brook.
źwiękowe. Początek seansów

nych z radości życia coraz to wię-

cej. Czynów święcących przykła-
dem dla innych prawie że nie ma,
natomiast godnych ubolewania i
napiętnowania moc.

Dla przykładu podam jeden ze
względu na wchodzące w grę 050-
bistości, od których jako ludzi in-
teligentnych można się było spo-
dziewać innego załatwienia, a mia-
nowicie: jeden z najpiękniejszych
folwarków „,„Górka”, słynne letni-
sko zdrowotności i piękności oko-
lic, była własność pp. mecenaso-
stwa Parczewskich, przeszedł na
własność p. B. rosjanina, byłego
pułkownika armji carskiej, który
jako nowy obywatel na „Gėrce“
dał się poznać w dziwnem świetle,
Prowadząc spór z byłą dzierżaw-
czynią folwarku, nie szuka zadość
uczynienia sprawiedliwości w Są-
dach, lecz używa przemocy. Trą-
cił 70-cio letnią staruszkę, wywa-
żył drzwi wejściowe do mieszka-
nia, skazując tem, ową samotną
staruszkę na zimno i przeciągi, Do
piero na interwencję miejscowej
policji drzwi zostały umieszczone
z powrotem.

Likwidacja 36 tajnych gorzelni.
Na terenie województwa wi-

leńskiego w kwietniu rb. ujaw-
niono 36 tajnych gorzelni oraz
skonfiskowano 1400 litrów samo-
gonki. 52 włościan pociągnięto
do odpowiedzialności.

   

Z życia spertu robotniczego.
Zawiązane przed kilku laty robotni-

cze kluby sportowe coraz więcej zaczy-
nają obecnie przejawiać inicjatywy.

W tym roku młoda drużyna zecerów
wileńskich „Drukarz“ zapowiada się bar-
dzo dobrze i każdej niemal niedzieli
„Drukarz“ toczy boje piłkarskie.

Ostatnio „Drukarz” zdobył puhar w
rozgrywkach systemem _ szóstkowym,
zwyciężając „Tur” 1:0 i Jutrznię 3:0.

„Drukarz“ zwycięża i p. p. leg. 3:1.
B klasowa drużyna „Drukarz” roze-

grała ostatnio mecz piłkarski « mistrzem
Wilna 1 p. p. leg.

Drukarz wystąpił w najlepszym skła-
dzie, w drużynie zaś 1 p. p. leg. od przer-
wy grał Zbroja.

się sensacją, boMecz zakończył
Drukarz, przez Fr. Bartoszewicza i Paw-
lucia, strzelił aż trzy bramki. Punkt ho-
norowy dla 1 p. p. leg. zdobył Zbroja, by-
ły gracz „Cracovii”,

Widzimy więc, że rozgrywki piłkar-
skie o mistrzostwo Wilna, które roz+
poczną się już w sobotę mogą obfitow:
w sensacje, bo mistrzowie zeszłorocźni
jakoś zawodzą. Makabi przegrała z
p. leg., teraz znów przegrywa 1 p. pł leg
Będziemy więc mieli dużo niespodzianek,

Dziś otwarcie sezonu kolarskiėgo,
Chociaż od kilku już tygodni fna szo-

sach naszych panuje ruch sport/owy, to
jednak dopiero dziś nastąpi tiroczyste
otwarcie sezonu kolarskiego, po którym
posypią się jak z rogu obłitośći imprezy
motocyklowe i kolarskie.

Dziś zatem o godz. 9 odlbedzie się w
kościele św. Kazimierza Msźa św., a na-
stępnie cykliści udadzą się ria wycieczkę.

Zebranie tenisistów A. Z. S.
Dziś o godz. 19 w lokalu A. Z. S. od-

będzie się walne zebranie najlepszego
klubu tenisowego Wilna.:

Na zebraniu prawdopodobnie prócz
spraw organizacyjnych, omawiane będą
kwestje sezonu sportowego.

Wiemy, że na koytach A. Z. S. gra
się już od dawna i żefodbył się nawet
wewnętrzny turniej te/nisowy.

Czekajmy więc poważnych zawodów
tenisowych.

Sidorowicz (Ognisko) zamierza pobič re-
ord „Polski.

Najlepszy sportowiec Wilna Sidoro-
wicz jest obecnie w bardzo dobrej for-
mie i startując w swojej sztafecie w dniu
3 maja uzyskał na swoim odcinku (tysiąc
metrów) czas lepszy od rekordu Polski
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: Oficjalne bicie rekfordu Polski. przez
Sidorowicza odbędzie Żsię 8 maja o godz.
12 na Pióromoncie.

Rekord prawdopotdobnie padnie.

Komunikat Wil. Tow, Wioślarskiego. |  
    

 

Wileńskie Tow.х ^ Wioślarskie podaje
do wiadomości, że nia 8 maja odbędzie
się uroczyste otwafrcie sezonu wioślar-
skiego.

Zbiórka  wszystłkich członków na
przystani o godz. 8,30), Następnie odbę-
dzie się wymarsz do jkościoła św. Kazi-
mierza.

Wioślarze proszenji są o przybycie na
przystań w mundurach klubowych.

O godz. 12 nast4pi część druga uro-
czystości otwarcia jjak: podniesienie ban-
der na wszystkigłh przystaniach, chrzest
nowych łodzi i//defilada. Drugą tę część
organizuje il. Kom. Tow. Wioślarskich.

m Ja. Nie.  
GIEŁDA.

WARSZAWA (Pat.) 4. V. 1932 r.
Walaty I dewizy:

Dolary 8,89 —8,91—8,87.
Holandja 361,45—362,35—360,55,
Londyn 32,85—32,90—33,03—32,71.
Nowy York 8,699—8,919—8,879,
Nowy York kabel 8,904 —8,924—8,884.
Paryż 35,13—35,22—35,04.
Praga 26,37—26,45.—26,33.
Szwajcarja 173,55—173,98 —173,12.
Włochy 46,00—46,23—45,77.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,17.
Europejskie mocniejsze.

Pspiery procentowe.

3%, pożyczka budowlana 36. Inwe-
stycyjna 88. Konwersyjna 38. 4'|, dola-
rowa 46,60— 46,95. 7'/, Stabilizacyjna 50
—53—50,13. 84, L. Z. B. G. K. i B. R,
obligacje B. G.K. 94. Te same 7'|, 83,25.
89, oblig. bud. B. G. K. 93. 7% L. Z.
ziemskie dolarowe 53—52,50—54 (drob-
ne). 4'|,9/, zlemskie—36,50. 8%, ziemskie
złotowe 50. 8*%/, warszawskie 60 (drob-
ne) 59. Tendencja słabsza.

Akcje: ы
Bank Polski 71. Częstocice 27,50.

Tendencja słaosza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku!
Dolarowa 54,50. Dillonowska 52. Sta
bilizacyjna 48,!12%,. Warszawska 31,75.
Sląska 34,87'|,.

 

W Anlelinie | Ustroniu
Sucha miejscowość, las
sosnowy, rzeka, 1 klm.
od stacji kolej. w Anie-
linie z utrzymaniem са-
łodziennem, w Ustroniu
bez utrzymanie. Produ-
kty na miejscu. Poczta

   
w piątej

Scenarjusz w-g powieści Józefa Weyssenhoffa z udziałem najnow=

szych a %olskiego ekranu Iny Benity, Niny Grudzińskiej I Je-

Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 1 10,15.
160 prenij :*=7:::1 31 DION], ©...

* Ogólna suma wygranych około25 miljonów.
Wzywamy wszystkich do kupna losów 1 klasy

Zgłaszajcie się dą nas po fortunę, po dobrobyt!!!
Kolektura Loterji Państwowej

„LICHTLOS“
WILNO

Ad. Mickiewicza 10 Wielka 44
Łaskawe zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą.

sek „Ratlerek* o siwym
pj d;boWe pyszczku.  Uprasza slę

dla ogrodzenia po cenie ooiniesienie za wynagro-

Na żądanie Sz. Publicz:

ności jeszcze kilka dnł PUSZCZA

rzego Marra. Ceny miejsc zniżone

Gudohaje, Zapolska.
8888—2 o

"AAA ASS

ZGUBY |
KIEKSARSSAAE BI

Zgubiono znak
rowerowy Ur. 879 — un.

się. 8899 —0 o

DŽW WY KINO-TEATR

«HOLLYWOOD» |
MICKIEWICZA MA 22.

SUME CASINO ||

bzwięk KM «РА№»

Wiąlka 47. tal. 15-41.

UL. WIELKA 42. Tel. 5-28.

    
    

       
   

   

** W rol. gł: Maureen O'Sullivan, WII-

Lago gauniskme oz „Na dworze róla Artura ly Rogers orez Myrna Loy.Rekord

humoru, fantastyczności tematu, potężnej wystawy Ii gry aktorów osiągnie bezwątpienia film „Na Dworze Króla Ar-

Mara”: Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 2, 4, 6, 8 | 10. Na I-szy seans ceny zniżońe.

PZ
AEGEE

DZIŚ! Wielki monumentalny flm!  Naj- Dramat oficera z „Intelligence Service",

otężniejszy twór techniki I żeace ludzkiego. «PLAN W»? który pod grozą śmierci I w czasie Wiel-

Ktej Wojny dok enywa na niemieckiem terytorjum bohaterskich czynów wywiadewczych. Zywiołowy wybuch tajnych

fabryk amuniejl. Nad program: Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4, 6, 8 | 10,15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na

1l-szy seans ceny zniżone.

  

 

Zginął mały, czarny pod-
palany bez ogonka pie-

 

Pracownia Damskich Suklen I Płaszczy

- «Helena» wielka 3, m. 7.
Wykonanie szybkie solidne. 179—30
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IĘKO 1 arcyzabawne awantury 2 ch największych sosny. Belki dla okładzin, dzeniem. Mostowa czyli

ek ŁA „ke Ux i Bain Be a Pat į. Patachon W LIM Parki komików doby obecnej (w 10 aktach.) UTC dyle, deski dla piwnic Bogusławska Nr. 1,m.3.

ul. Miekłewieza Nr.'1! tel 15-62 || 100 proc rewja z udzisłem najsłynniejszych gwiazd świata. Humorl Zabawal Przepych| Polska palarnia kawy SAWICZA lodewni i miejsc wilgo- Wszelkie  przywłaszcze-

1 džwlękowa p, t: Wielka Parada FOXA wystawy Początek o godz. 4*ej,w dnie świąt. o g. 1:ej. Ceny od 40 gr.| By zwalczyć kryzys rady użycza: tnych. Wacław Janowicz nie ścigane będzie są-

 EZODZDAOWSAZRBOARENYRA 13ROŁAZ аоТат

 

Wprowadzisz w dom swój oszczędność znaczną
Kupując Kawę

Zamkowa16, m. 3. 8805-0 downie. 8893—0 o
SKÓRĘ,

Porywający konflikt dwu ras; białej i śżóltej. W. roli gl. Ryszard Berthal- „EXCELSIOR SMACZNĄ". —_so
 

zišI Przebė
ke e i syn Bogów. mess | urocza Constance Bennett. Wobec wysokiej wartości artystycz

nej film dla.młodzieży dozwolony. Ciekawy nadprogram.«oże ŚWIATOWID |
KINO Mickiewicza 9.  

PRACA |
UWAGAI Do Sz. Klijenteli.

 

sensacyjno-obyczajowy dramat. W rol. gl;

Juklsziniew bohater filmu „Burza nad Azją"
skrzydlatą flotą an*

W rol. gł: Jehn Garrick

DŹWIĘK.
KINO-TEATR

Dwa dźwiękowe arcydzieła w jednym “

programie Arcydzieo Sowc i. „toi kata” powietrznych pomiędz

gielską śtakająceini Londyn Zeppelinami

I Helena Chandler.

«STYLOWY»
1

$
WIELKA 36. l | i wiejka epopea

wojenne p. t£.: odcięte Skrzydła

 

 

4—5 pokojowego Zz wy-
godami I łazienką w cen-
tralnych dzielnicach mia-
sta Boe solidny
bankowiec. Może zapła-
cić zgóry. Oferty: Urząd
Sz Wilno i, skrzyn:
a pocztowa Nr. 46 —00

Mieszkanie
5 pokojowe z balkonem
1 piętro do wynajęcia,
ul. Lwowska Nr. 12 m. 5

188—0 o

 

  
  

  
   

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

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 11.76.35.

Oddział: Lida, Suwalska 22, tel. 136. PKO. 20439.

Ciągnienie 1-ej klasy rozpoczyna się już dnia 19 maja.

LICYTACJA

Wileński Lombard „KRESOWJA*
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722

podaje do ogólnej 11 į 18 Maja L l. o godz. 4-ej pop. odbę-

wiadomości, że kupi hi ol dzie się w z Re

i ja nie upionych inieprolongowanychzas
oU ©sa Wez i od 61 do a 15,663. |.

 

Pokój umeblowany do
wynajęcia, Łażienka.
Wiadomość telefonem
14—78 między 2—4 pop.
Oflarra 4, m. 1.
 

Do wynajęcia mieszka.
nie z 5-ciu pokojów z
kuchnią ze wszystkiemi
wygodami na 1-em pię-
trze (dawn. 2-ie) z ulicy.
Oglądać od 4*— 5 pop.
Ulica Rossa 10, mieszk.2
obok Olejarni Pimo-
nowa. O warunkath dow.

 
 

 

   

   

 

UWAGA! W dniu iicytacji prolongat N-rów llcytacyjnych lombard nie | Się: Węglowa 23, m. 2.
będzie przyjmować. p. Słucki. —10

PETRAS
NOZ PND POŁOWE"TESPEAK Mieszkanie 5 kojo- }

Dbajcie;.o „swoje zdrowie! | LEKARZE į Dr.Zeldowicz x odremontowane oz AS }

i WENE che. Wszelkie w и„Awake Gare Za I GEOR,WPSWYCHE SitoA
z maiką ogut“) są stoso- ź r ojowe. k >zane pryjehorębna peadka, bok ii i SLIRWIADT 9—11i 3. w. tel. 2-77. kojowe. Za eSB pak are *pea. 4

ek, obstruk kamien . E у

Į] żółciowych. Chereby", wemeryczae, [).r ZeldOwICZOWA MIESZKANIE do wyma” uwiaściojia — 68653
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” Wielka19 atol LS kobiece, wener. chor.dróg JęCia 7-mio pokojowe,

są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- Р 4251._0 mocz. prz. 12—2 i 4—6 śruntownie  odremonto- omy  DOCHODOWE °

czającym, ułatwiającym funkcje organówias ul. Mickiewicza 24. aaa wszelkie wygody, 2

wienia Iidziałającym wko otyłości, OW: 7040 „piętro. Wiadomość Wi- murowane, piętrowe, w
Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki | składy l! A c mbier b eńska 25—9, dobrym stanie do sprze-

apteczne. W.Z.P. Nr.10 CE Ё Mi zkania 4 dania. Ziemia własna,
Chor. (YCZNEi | es j6-pokojowe mieszkanie, z 451 kw. sąż. Hipoteka

 SKÓRNE. Tel. 15-64. | 5 wygodami, na I-szem pię- wywołana. O warunkach
Mickiewicza 12, róg Ta- ! koje trze, do wynajęcia. UL dow. się u gospodarza,

Ś-to Jańska 11, u do- Kalwaryjska 9 m. 9, odtarskdej 9—2 i 5—8.

 

    

 

 

 

zorcy. 8858—0 4—8 wiecz. Pušrėdnict
B_ | A I Bilumowicz Szukam 06:Gdhająciepośó[ lila wykidcznieć 3 пв;:{с&!;’

СО изижаOET$4A0U / N I. ъ mieszkania Salad pon Mais PLAC "przy ul. kawie
PIEGI, p, aw PM Choroby ias 5 pok. z odami, na I wa JA, m. 8, tel. 16—49. ryjskiej 132. Całość lub

WĄGRY,OPALENIZNĘ skórne i moczop.ciowe piętrze, niedaleko Kate- 8889—1 o rarcele. _Warunki  do-
1ZAARSZEŁKINATWARZЫ ul. WIELKA 21, dry. Wiadomość proszę dne. Dowiedzieć się:

z DAĆ wszĘDZ tel. 921, od 9—1 i 3—8. gożyć „w_ skle „aa Pokój ‚ do wynajęcia. Wielka 33, m. 1. 8240--5
= ęcewicza, ickiewi- $-to erski 3, m. 5„Žemos BDAET ea TI

8890-00 *

Marny zaszczyt zawiadomić iż z dniem 6
b. m. persone! fryzjerski firmy „Michał* na
czele z damskę kopiarka p. Weroniką prze-
chodzi do firmy „F. Chrul I A. Skorek" ul.
Zamkowa 24.  |-00o Z poważaniem F. Chrul I A. Skorek.

  EUROTT

>KOGUTEK”

 

   

   

 

W.Z.P Nr. 16

EAG PDADAAD
p PRGGAPDDO TW 113 4-

›  AKUSZERKI ł \
Kan T EATUDATOSIAE I

AKUSZERKA \
MARJA LAKNEROWA О |
przyjmuje od godz. 9 do SPRZEDA z
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

   
н WZP69

: РНО
Lekurzo-

Ё

Dentyści. ašys|
AAA

UTED SKLAD
Wanda Bobrowska Pipinia

Wiwulskiego 6, m. 30, janin,

przyjmuje chorych, 1—3 Fisharmonfi

i 6-8, 6 tku,prócz czwartki K, DĄBROWSKA
;-, (F-ma istnieje od r. 1874)
į Wilno,ul. Niemiecka 3m.1i

702—26

NASION

 

| Kupno
Sprzedaż

  

    

  

 

   

warzyw | kwiatów
SER wasi z  pierwszorzędnych
KILO od 2 Zł. źródeł zagranicznych,

oraz nasiona roślin
pastewnych:  koni-
<zyna, tymotka | in-
ne o wypróbowanej si-
le kiełkowania poleca:
MsNagrodzki

ilno, ul. Zawalna 11-a
£ądajcie cennika.

143—19 o

WĘDLINY wiejskie ceny
bardzo zniżone

poleca ZWIEDRYŃSKI
Wileńska 28, tel. 1224,

8833—4

 

Siłczne dwumiesięczne
Kocięta Angora biale —-
Portowa 28 m. 5 dawniej
Pańska 4. 8902—1
 

Planino koncertowe
sprzedaje się niedrogo

Tatarska 22--2.

- lchtjolog B. Sobolewski,

Gospodyni. samodzielna
starsza, inteligentna, spo-
kojna, przyjmie posadę
na wsi lub w mieście u
jednej osoby. Wymaga-
nia skromne. Oferty do
Adm. „Dz. Wil * pod „Sa-
modzielna“. 8900—1

scu
gokolwiek

proszony jest

kiewicza
hulanka 39. 

Potrzebna służąca na
wieś do gospodarstwa
Jagiellońska 5, m 11.

 

Służąca do wszystkiego kiwani.
z dobrem gotowaniem i prowizja. Oferty:

giellońska 6—20, 187

Ktoby wiedział o miej-
zamieszkania ko-

z członków
rodziny Stefana s. Sy-
maona GORBIKOWA—

o po-
wiadomienie d-ra Nars

Wilno W.-Po=
8845—1

Agenci do przyjmowa-
8886 nia zamówień na wiecz-

ne pióra na raty poszu-
Stała: pensja |

Dom
świadectwami potrzebna Wysyikowy I. Rosenberg,
do rodziny lekarza Ja- Warszawa, Bielańska 15.

102—8
 

Szukacia książki
przyjaciela, który da
wam wskazówki w
każdym momencie ży-
«la?  Ządajcie pro-
spektów: „Kieszonko-
wa Encyklopedja Po-
pularna* Kraków, Jó-
zefitów 10. 173—3

Gospodarstwa rybne,
urządza i prowadzi

a juź urządzone, wadli=
wie i niedokładnie, po-
prawia do należytego
stanu jsk również pro-
wadzi roboty mierniczo-   meljoracyjne. Inż. i ich-
tjolog B Sobolewski
Mała Pohulanka Nr. 9—1
Wilno. gr

e

Podróżnik.

— Pozwolisz elociu, že

500, litr.
szać się ul.

mleka.

tel. 14—77.

Zbiór znaczków
pocztowych

kupię niedrogo. Ka-

 

Potrzebuję od 160 do
Zgła-

Miekiewi-
cza 9. Mlecz. J Hejbera

8894—0 a

 sztanowa 5 m. 6. —20
 ci przedstawię mego

przedstawicieia Alfreda.

Wrócił właśnie z wysp

Kanaryjskich.

— Ach, to ciekawel DRUKARNIA
Ale pan nam chyba coś 1 INTROLIGATORNIA

zaśpiewa |

dacie . ТАЙЕНАЫ
* Mostowa UJ.1. Tel',12-44

moza zrzecPRZYJMUJE DO DRUKU
DZIEŁA, BROSZURY
BILETY WIZYTOWE,
ZAPROSZENIA,

I RÓŻNE KSIĄŻKA

DO OPRAWY

„ŁETNISKA. i

LETNISKO/5 pokoi dużych
w majątku Miszuczany
do odnajęcia w gm. Tur-
gielsk, Odłegłość od Wil-
na —20 klm. Komunikacja
autobusowa na miejscu.
Można z utrzymaniem.
rok zwa Dowiedzieć WYKONYWA
się: 1 o
wa od. syniesS PUNKTUALNIE.

IDEA Aba ВНННННУНИОНИ УЗНАННОННЫЙ
 

ALEKSANDER  ZWIERZYŃSKI.
sk

Mydawoa: E Drukarnia Al. Zwierzyńskiego, Mostowa 1,
NEPA

 

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAMI NIECIECKI,
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