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Opłatapocztowa ulszezone ryczałtem

___ Pok XVI Wilno, Niedziela15-go maja 1932 r.
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skernplikowane i z zastrzeżeniem miejsce o 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Aaminietrację dowołnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. ©.

Ogloszenia
Terminy

Nr. 80187.

 

   
 

 

2640 згтик
 

KOSZUL DZIENNYCH, SPORTOWYCH, NOCNYCH, ORAZ BIELIZNY MĘSKIEJ,
WYTWORNEJ, W WYSOKIM GATUNKU, PO CENACH BEZWZGLĘDNIE BEZKONKU-
RENCYJNYCH.-PONADTO UDZIELAMY 10*/, RABATU, OD CEN ZASADNICZYCH.

pw. „Bea Jablkowscy“ $». Acc
w WILNIE, ul. Mickiewicza 18.

(Zwiadzanie sklepu i obejrzenie towaru nie obowigauje da kupna). Ceny na wystawie — nette.

 

KUP LOS
25 POLSKIEJ PARSTWOWEJ LOTERJI!

w najstarszej szczęśliwej Kelekturze

K. GORZUCHOWSKIEGO
WILNO, UL, ZAMKOWA 9

56 premii
Znacznie zwiększona ilość wygranych

CENA 1/4 LOSU 16 ZŁ. —

Zamiejscewym wysyłamy pocztą Kente poczt. 80365.

po 10000 zł.

28 ZŁ.—
40 ZŁ,—

178r4  
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1——————————————-———>——————————————————————-——-55975 7057 SZOWKONNOOOROSA

Klinika Chorób Dziecięcych U. S. B.
(Antokol, Szpital Wojskowy)

przyjmuje dzieci na kolonję w Druskienikach
dzinach 10 — 12 tel.

 

221. 2a881k-6

W dniu imienin Ojca św.
CITTA del VATICANO. (Pat).

14 maja, w dniu imienin Ojca
Swiętego nadeszły do Watykanu
liczne telegramy z życzeniami i
adresy hołdownicze z całego
świata. W ciągu dnia liczni pra-

Zamknięcie sesji
WARSZAWA (Pat). „Monitor

Polski' z dnia 14 maja zamieszcza
zarządzenie Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej o zamknięciu sesji
sejmu śląskiego. Zarządzenie to
ma następujące brzmienie:

Na podstawie art. 21 ustawy
konstytucyjnej z dnia 15 lipca
1920 r., zawierającej statut orga-

Co się dzieje
WIEDEŃ. „Neue Freie Presse“

ogłasza depeszę swego korespon-
denta białogrodzkiego o ostatnich
zajściach w Jugosławii. Korespon-
dent ten stwierdza, że zajścia te
były tłem lewicowo-radykalnych
elementów dawnego serbskiego
stronnictwa chłopskiego. W związ-
ku z zajściami aresztowano przed
kilku dniami profesora uniwersy-
tetu białogrodzkiego, Jovanovica,
tudzież redaktora urzędowej ajen-
cji prasowej, Milosevica. Zdaniem

łaci, dygnitarze dworu i członko-
wie korpusu dyplomatycznego
składali swe podpisy w albumie,
umieszczonym w westibiula apar-
tamentów papieskich.

sejmu śląskiego.
niczny województwa _ śląskiego
(Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. 497), za-
mykam sesję Sejmu śląskiego z
dniem 14 maja 1923 r. — Warsza-
wa, dnia 11 maja. (—) Prezy-
dent Rzeczypospolitej Mościcki.
(—) Prezes Rady Ministrów Pry-
stor.

w Jugosławiii?
korespondenta „Neue Freie Pres-
se', dokonano aresztowań w kor-
pusie olicerskim na tle agitacji
komunistycznej. „Reichspost'* jed-
nak, posiądając zazwyczaj infor-
macje z pierwszej ręki, twierdzi
w artykule wstępnym, że niepo-
koje wśród oficerów odnieść nale-
ży niewątpliwie do walki, jaka się
toczy między organizacjami t. zw.
białej ręki, na której czele stoi.
jen. Zivkovic, a organizacją t. zw.
czerwonej ręki, tworu płk. Apisa.

KONFERENCJA MAŁEJ ENTENTY.
Komunikat oficjalny.

BIAŁOGRÓD (Pat). Po popo-
łudniowem posiedzeniu ministrów
spraw zagranicznych państw Małej
Ententy ogłoszono następujący ko-
munikat:

Ministrowie spraw zagranicz-
nych państw Małej Ententy, zebra-
ni pod przewodnictwem min. Ma-
rinkowicza na dwóch posiedze-
niach rano i po południu, przystą-
pili do wymiany swych inłormacyj
i wrażeń o ogólnej sytuacji poli-
tycznej, jak również o poważnych
trudnościach, które sytuacja po-

ciaga za sobą. Następnie rozpo-
częli badanie zagadnień, wysunię-
tych na konierencji rozbrojenio-

   
   

   

Jest
modne

wyrobu
i pomysłu

Sandałki dain. . .
> dziec.

8,50
3,80

Jedyny środek na ból nóg
obuwie dziurkowane * "*""vx e" e]

POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIA mesk. 1580 |
D.--90 W. NOWICKI
WILNO, Wielka

uxusowe obuwie brezento:

wej, a to zarówno z punktu widze-
nia politycznego, jak i technicz-
nego. Zbadali też sprawy proce-
dury i metod pracy oraz samą
istotę zagadnień, które należy roz-

strzygnąć. Dalej potwierdzili
wspólną linję postępowania, przy-
jętą już dawniej i ustalili proce-
durę, którą mają się kierować w
zależności od rozwoju zagadnień,
jakie stanęły przed konferencją
$genewską od ostatniego zebrania

ministrów państw Małej Ententy.
Dzień sobotni będzie poświęcony
badaniu spraw, któremi będzie
= zajmować konferencja lozań-
ska.

kosiki, odcisków pickotę
i cierpienia w upały

damsk. 13,80
30 | Plecione m.

Brezentowe * ,
runelki, Ailaski i t, d. k

L.—sama©

  

  

   
  

 

 

DO SPRZEDANIA bardzo tanio krėliki

rasowe. Adres: Wilao, ul. Mińska 3 od

godz. 16-—12 w poł. w święte i wiedzielę

i cd 4—5 w dnie powszednie.

LWÓW (Pat). W, dniu 14 maja

rozpoczęła się po '14-dniowej

przerwie rozprawa _ przeciwko

Gorgonowej, oskarżonej o dokona-

nie zbrodni morderstwa na osobie

Elżbiety Zarembianki.

Na wstępie rozprawy zabrał
głos prokurator dr. Laniewski.
głós prokurator. dr. Laniewski,
poruszając sprawę ukazania się
Gorgonowej,* pisanych w swoim
czasie do męża w Ameryce, które .
prokurator kwalifikuje jako falsy-
iikaty, mające na celu stworzenie
pewnej atmosiery dookoła proce-
su. W adpowiedzi na to obrońca
stwierdza, że wszystkie te listy

znajdują się w aktach sądowych i
*"wnosi o ich odczytanie. Prokura-

tor sprzeciwia się temu wniosko-
wi, a w fazie przyjęcia go przez

DEREKWATA ZAKT STIELITEEDI ISK

Tragedja Lindberghów.
Lindbergh przy zwłokach synka.

NEW JERSEY. (Pat.) Przybył tu pułk. Lindhergh, który jest
zrozpaczony, ale spokojny; wyrazł on życzenie zobaczenia

zwłok dziecka przed ostatecznem zamknięciem trumienki.—

Zwłeki, zakryte były częściowe całunem. Płk. Lindbergh kazał

go zdjąć, poczem pozestał sam w pokoju, wpatrując się w oka-

ieczałe szczątki swege dziecka. W chwilę potem, Karawan

automebilowy wyruszył w strenę krematerjum w Linden.

Spalenie zwłok dziecka,
TRENTON. (New Jersey). (Pat.)—Zwłeki synka Gindbergha

zostały spalene w Krematerjum. W czasie spalania zwłok

obecni byli jedynie redzice, szet policji stanu New Jersey

I kliku przedstawicieli władz. Prechy zostaną w dniu jutrzej-

szym wręczone redzicom. Prezydent Heover przesłał na ręce

pani Lindbergh kondolencje, eświadczając przytem, żepolicja

nie spocznie, dopóki zbrodniarze nie zestaną wykryci I uka-

  

 

Z dniem 1 września b. r. w

PRYWATNEJ POWSZ. SZKOLE

В. JAHKGWSKIEJ-HACHCEWICZONEJ
Mickiewicza 7 — 2

otwiera się 4 oddział (I kl. gimn.)
Egzaminy wstępne de wszyst-
kich klas w ciągu maja i czerwca.
lleść miejsc w klasach ograniczena.

 

ryce

rani z całą surowością. Miejsce, w którem znaleziono zwłoki,

zostałe ogrodzone I strzeżone jest przez wejske. Chodzi © to,

by nie zostały zatarte pozostawione Ślady.

Ujawnienie nazwisk pośredników.
NOWY YORK. (Pat). Curtis

podał de wiadomości policji naz-
wisko i rysopisy osób, z któremi
prowadził swego czasu pertrakta-
cje co do zwrołu dziecka Lind-
berhga. Władze hrabstwa Hunter-
ton w którem popełnione zostało

morderstwo zwróciły się do gu-
bernatora Moore'a z żądaniem
aby natychmiast wystąpił z aktem
oskarżenia przeciwko zloczyńcom,
których nazwiska są władzom
znane.

Nowa sensacja.
BERLIN Pat). Jeden z dzien-

ników berlińskich ogłasza list ano-
nimowy. zawierający zupełnie od-
mienną od dotychczasowych wer-
sję co do okoliczności, w jakich
nastąpiła śmierć dziecka Lindh-
bergha, Autor listu jest — jak wy-
nika z treści — reemigrantem nie-
mieckim z Ameryki, który przy-
padkiem dowiedział się o tajemni-
cy śmierci małego Lindbergha.
W/g zeznań autora anonimowego
listu, dziecko Lindbergha nie zo-
stało zamordowane, lecz prze-

jechane przez samochód Lind-
bergha w czasie, gdy bawiło się na
drodze przed garażem. W samo-
chodzie tym znajdował się jeden
ze znajomych rodziny Lindbergha
wraz z szołerem. а ЗЬдnie-
szczęśliwego a w wie
pa akliii ikae

dek i zwloki dziecka zako-
pali w lesie. Autor listu wska-
zuje na szofera jako na osobę,
która mogłaby udzielić policji wy-
jaśnień o zajściu.

Dwa procesy doraźne.
Trzech szplegów skazano na śmierć.

LUBLIN. Pat.—Sąd wojskowy
w Lublinie rozpatrywał sprawę
szeregowca 23 p. p. Grzegorza
Wilkosza z Włodzimierza Wołyń-
skiego, oskarżonego o szpiegost-
wo na rzecz jednego z państw
ościennych. W rezultacie rozpra-
wy Wilkosz skazany został na ka-
tę śmierci. Oskarżony zwrócił
się do Pana Prezydenta o łaskę,
jednak Pan Prezydent z prawa
łaski nie skorzystał, wobec czego
wyrok śmierci o godzinie 7 rano
został przez rozstrzelanie wyko-
nany.

WARSZAWA (Pat). Dnia 30
kwietnia r. b. zostali aresztowani
pod zarzutem usiłowania szpiego-
stwa na rzecz jednego z państw

„ościennych Jan Bąkowski, technik
budowlany, Władysław Borakow-

ski, urzędnik kontraktowy Sztabu
Głównego i Teodozja Majewska,
wszyscy w Warszawie. Sprawa
została przekazana Warszawskie-
mu Sądowi Okręgowemu, który
w postępowaniu doraźnem w dniu

13 i 14 b. m, w składzie: prze-
wodniczący wiceprezes Sądu O-
kręgowego Duda i sędziowie Kra-
mer, Posemkiewicz, przy oskaržy-
cielu prokuratorze kak, skazał
Bąkowskiego i Borakowskiego na
karę śmierci, Majewską zaś na

bezterminowe ciężkie więzienie.
Skazani wyrok przyjęli spokojnie.
Obrońcy z urzędu: Bąkowskiego
adwokat Koziołkiewicz, Borakow:
skiego adw. Główczewski, Majew-
skiej — adw, Tyrchowski wnieśli
do Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej prośbę o łaskę, ||| J

DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ZYCIE“
 

Koszule zefirowe od 6 zł.
koszula sportowa (z krawatem) od 4,50, skarpetki

„żelazne” od 85 gr. poleca Panom

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZKA FRLICZKI
711—1 Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46.
 

trybunał, stawia wniosek o prze-
słuchanie przebywającego w Ame-

męża Gorgonowej Erwina
oraz dopuszczenie dwudziestu kil-
ku nowych świadków. Przewodni-
czący trybunału stwierdza, że listy
takie w aktach się znajdują. Nie
posiadają jednak one ani adresów,
ani kopert, przyczem zaznacza, że
wnioski obrońcy i prokuratora zo-
staną rozpatrzone później. Na-
stępnie przewodniczący oświad-
cza, że co do świadka Halemby z
Tarnowskich Gór nadeszła odpo-
wiedź od prokuratury w Katowi-
cach, stwierdzająca, że świadek
ten był kiłka razy karany za po-
pełnienie całego szeregu rozmai-
tych przestępstw. Wreszcie prze-
wódniczący zawiadamia wśród о-
gólnego poruszenia na sali, że na-
deszła z Warszawy ekspertyza
śladów: krwi.

EKSPERTYZA ŚLADÓW KRWI.

Badania były przeprowadzone

w dwojaki sposób: 1) w Instytucie

Badań Żywności — na okoliczność,
czy krew jest pochodzenia ludz-

kiego, czy zwierzęcego, 2) badanie

przez Państwowy Zakład Higjeny
na okoliczność, do jakiej grupy na-

leżą znalezione ślady krwi. Bada-

nie wykazało, że krew oskarżonej

należy do grupy O, zaś krew Za-
rembianki — do grupy A. Badanie

futra zapomocą najczulszej metody

nie wykazało wykrycia krwi gru-

py A. Natomiast badanie chustecz-
ki do nosa wykazało bardzo silną
obecność elementu A, jednak ten
sam element występuje również w

częściach niezakrwawionych chu-

steczki, wobec czego wniosek

ostateczny jest, że nie musi tu za-
chodzić przyczynowy związek ele-

mentu A z obecnością krwi.

Gorgonowa skazana na śmierć.
OSTATNI DZIEŃ PROCESU.

LISTY GORGONOWEJ DO MĘŻA. OSTATNIE WNIOSKI STRON.
Po odczytaniu ekspertyzy prze-

wodniczący oznajmił, że postępo-
wanie dowodowe jest ukończone
i zapytuje strony, czy mają jakieś
wnioski. Prokurator Laniewski za-
znaczył, że orzeczenie zbadania
krwi przez rzeczoznawców sądo-
wych lwowskich, a następnie war-
szawskich wprowadza zamęt, nie
notowany dotychczas w praktyce
sądowej. Podkreśla przytem, że
wyniki badania krwi nie mogą w
niczem podważyć aktu oskarżenia,
nie może się jednak na to zgodzić,
aby sędziowie przysięgli wyrobili
sobie sąd na podstawie dwóch
sprzecznych opinij i dlatego też
wnosi, by trybunał zwrócił się do
wydziału medycznego Uniwersyte-
tu Lwowskiego, który miałby za
zadanie zbadać sprawozdanie rze-
czoznawców lwowskich i wydać
opinię co do związku, jaki zacho-
dzi między uszkodzeniami na ciele
denatki i dżaganem jako narzę-
dziem zbrodni, a następnie miałby
przeprowadzić zbadanie śladów
krwi na przedmiotach oraz porów-
nać wszystkie dotychczas wydane
wyniki Šakė krwi i stwierdziė,
które z nich są miarodajne. Obroń-
ca sprzeciwia się tym wnioskom
prokuratora, poczem trybunał u-
daje się na naradę nad wnioskiem.
Po naradzie przewodniczący ogła-
sza, że wszystkie postawione dziś
wnioski obrońcy f prokuratora
zostają odrzucone i postępowanie
dowodowe zostaje zamknięte.

ODCZYTANIE PYTAŃ.
Przewodniczący przystępuje go

odczytywania pytań dla sędziów
przysięgłych, które mają brzmienie
następujące: „Czy oskarżona Rita
Gorgonowa jest winna, że w nocy
z 30 na 31 grudnia ub. roku w za-
mierze zabicia Elżbiety Zarem-
bianki, w podstępny, zdradziecki
sposób przeciw niej działała, a
wskutek tego śmierć tej ostatniej
nastąpiła”. Ponieważ co do pyta-
nia tego niemą żadnych wniosków,
trybunał je zatwierdza.

WYROK.
Po krótkiej przerwie zabrał głos

prokurator, wygłaszając dłuższe,

trwające kilka godzin przemówie-

nie oskarżycielskie. Po przemó-
wieniu prokuratora, które zakoń-

czyło się około 18-ej, zabrał głos

obrońca dr. Axel, poczem sędzio-

wie przysięgli udali się na naradę,

zatwierdzając 9 głosami winę

oskarżonej. Na mocy tego wer-

dylitu trybunał wydał wyrok, ska-

zujący oskaržoną na karę śmierci
przez powieszenie.

HITLER ANTE PORTAS.
Z Berlina donoszą:
Sensacją dnia jest nieoczekiwa-

ne ustąpienie gen. Groenera, który
zrzekł się teki ministra reichs-
wehry, Nie ulega wątpliwości, że
Groener ustąpił pod naciskiem kół

kowych, a ściślej rzecz biorąc,
hi ców, zajmujących wyższe
stanowiska w reichswehrze.

Bardzo ciekawe światło na tę
sprawę rzuca artykuł zamieszczo-
ny w „Vossische Zeitung“.

„Nikt nie wątpi — pisze ten
dziennik — że Groenera zmusili
do ustąpienia generałowie z Ben-
dlerstrasse (przy ulicy tej mieści
się ministerstwo reichswehry —
przyp. red). Gdybyśmy mieli
wskazać palcem, to przedewszyst-
kiem na gen. Schleichera, który
zawsze protegował hitlerowców i
doprowadził do takiego stanu rze-
czy, że sztab główny jest właści-
wie sztabem hitlerowskim”.

Dzienniki naogół przypuszczają,
że w Niemczech będzie ogłoszona
dyktatura wojskowa z marsz. Hin-
de: jako dyktatorem. A
wtedy do władzy doszliby hitle-
rowcy. -
W związku z powyższemi wia-

domościami pisze ABC.
„Min. Groene został ukarany. W 48

godzin po swojej słynnej mowie, dema-
skującej plan hitlerowców zbrojnego na-
padu na Polskę, musiał zrezygnować ze
stanowiska ministra Reichswehry.

Hitlerowcy dotrzymali słowa. Wszak
na drugi dzień po wyborach prasa naro-
dowo - socjalistyczna zapowiadała ha-
łaśliwie, że „w przyszłości nikt nie będzie
mógł z nami bezkarnie wojować”. Groe-
ner zaryzykował i dziś musi pokutować.

Nic nie charakteryzuje lepiej sytu-
acji politycznej w Niemczech, jak ostatni
incyndent z ministrem Reichswehry.

Jeżeli do tego doda się, że na drugi
dzień po rewelacjach Groenera, kanclerz
Bruening wypowiedział mowę zawierają-
cą między wierszami wyraźną oiertę pod
adresem „Nazi”, jasną staje się rzeczą,
kto jest dzisiaj decydującym czynnikiem
w polityce niemieckiej.

Dopóki min. Groener kierował
Reichswehrą, stanowiła ona pewną prze-
ACE wobec sił zbrojnych  hitlerow-

ców. iś trudno już mieć wątpliwości,
co do dalszych losów regularnej armji
niemieckiej. Prędzej łub później stanie
się ona łatwym łupem narodowych so-
cislistėw. A

Wogóle stwierdzić należy, że objęcie
rządów przez Hitlera jest obecnie już tył-
ko kwestją czasu. Prawdopodobnie chwi-
lę tę poprzedzi krótki okres jakiegoś ga-
binełu koalicyjnego, w którym hitlerow-
cy do czasu będą tolerowali centrum.

Wedłuś ostatnich wiadomości miałby to
być rząd, w którym Brueningowi pozosta-
wionoby tekę spraw zagranicznych, a
kanclerzem zostałby kandydat era.

Nomisacja takiego gabinetu, dziś bar-
dzo prawdopodobna, oznaczałaby począ-
tek ery hitlerowskiej w Niemczech”.

Skazanie 3-ch posiėw hiilerowskich.
BERLIN (Pat). Oskarženi o na-

pad na dziennikarza Klotza posło-

wie narodowo-socjalistyczni Hei-

nes, Stegman i Weizel skazani z0-
stali na karę więzienia po 3 mie-

siące. — Pos, Strasser został u-

niewinniony. W czasie rozprawy
przed gmachem sądu narodowi so-
cjaliści urządzili burzliwą demon-
strację. Policja interwenjowała,
aresztując kilkudziesięciu demon-
strantów,
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Niejednokrotnie czytało się i

słyszało o niesłychanem rozmno-

żeniu się i rozróżniczkowaniu, w

czasach powojennych, stronnictw,

których liczba w poszczególnych

parlamentach dochodzi niekiedy

do czterdziestu i nawet więcej.

Równie słusznie możnaby jed-

nak mówić o znacznem rozmno-

żeniu się najrozmaitszych typów

rządów: mamy więc rządy monar-

chiczne, republikańskie, demokra-

tyczne, komunistyczne, faszystow-

skie, dyktatorskie z całym szere-

giem odmian i odcieni. W; istocie

jednak, podobnie jak owe kilka-

dziesiąt stronnictw zredukować

można do kilku zasadniczych, tak
też wszystkie rządy można spro-

wadzić właściwie do dwóch kate-

goryj, według nie tyle może nauko-

wej, ile popularnej klasyfikacji:

tabaka dla nosa i nos dla tabaki,

czyli rząd dla społeczeństwa, czy

społeczeństwo dla rządu?
Wypowiadając się z całą sta-

nowczością za typem pierwszym

— rząd dla społeczeństwa — za-

znaczyć pragniemy, że nie rozu-

miemy pod tem rządów, wysłu-
gujących się ściśle egoistycznym,
ciasno pojętym interesom oby-

wateli. :

Rząd, służący dobru społeczeń-

stwa, w szerokiem dobra tego zna-

czeniu, dbać będzie oczywiście

o zabezpieczenie jego na zewnątrz,

przez utrzymanie silnej armji,

o bezpieczeństwo wewnętrzne,

przy pomocy odpowiedniej policji

i sądów, o oświatę, przy pomocy
wzorowego szkolnictwa i t. d. it. d.

Rzecz jasna, że środki na to dawać

musi samo społeczeństwo, w for-

mie podatków, z drugiej strony

jednak, obowiązkiem i główną

troską rządu musi być postawienie

gospodarki krajowej w ten sposób,
aby obywatel nietylko mógł opła-
cać podatki, lecz by mu także po-

zostało na względnie dostatnie ży-
cie, według norm kulturalnych,

europejskich, na drobne oszczęd-

ności, zabezpieczenie starości, wy-

chowanie dzieci i na konieczne

ulepszenie swego warsztatu pracy.

U nas, od pewnego czasu w
prasie sanacyjnej powtarzane jest

we wszelkich odmianach hasło:
wszystko dla państwa. Hasło takie
może być słuszne i niesłuszne, za-

leżnie od tego, co rozumieć należy
pod słowem „państwo”. Ludwik

XIV mawiał: „L'ėtat c'est moi" —
„państwem ja jestem“, we Wło-

szech państwo reprezentowane
jest przez faszystów, w Rosji so-
wieckiej przez komunistów, którzy

stanowią drobny ułamek narodu.
W. Meksyku, jako też w więk-

szości południowo-amerykańskich

republik rządzą kliki wojskowe.
MW państwach prawdziwie demo-
kratycznych, państwo identyczne

jest ze społeczeństwem, hasło

więc „wszystko dla państwa" o-

znaczałoby tam „wszystko dla

społeczeństwa”.
Czy nasza sanacja rozumie to

w ten sam sposób?

Wymagając od społeczeństwa
w sposób bardzo energiczny pła-
cenia podatków, niewspėlmier-
nych z bardzo niską stopą zarob-

ków, nie czyni się niestety nic, by

podnieść poziom dochodów i do-
brobytu, przeciwnie, przy pomocy
maszyny biurokratycznej hamuje

się na każdym kroku inicjatywę

prywatną. Najbardziej dochodowe
gałęzie przemysłu oddawna zosta-
ły zmonopolizowane, proces zaś

etatyzacji postępuje i rozszerza się

z dniem każdym.
Cóż otrzymujemy w zamian

za to?

Monopol spirytusowy sprzedaje
o sto procent drożej niż przed

wojną, dając produkt znacznie
gorszy od przedwojennego.

Monopol tytoniowy. daje naj-
niższego gatunku towar po cenach

o sto procent wyższych od przed-
wojennych. Zniszczono przytem
u nas doszczętnie produkcję kra-

jową, która czasu wojny iw pierw-
szych latach po wojnie, wcale

nieźle poczęła się rozwijać, dając

produkt nie piegwszorzędny, ale
zaspakajający, skromne potrzeby
ludu.
© Monopol zapałczany sprzedaje
о 100. procent drożej od norm
przedwojennych, przytem pudełka
bywają niepełne i na trzy zapałki.
jedna się zapala.

Cukier nasz krzepi Łotyszów;.
Litwinów, Niemców, Anglików.
ktorzy tuczą nim nierogaciznę.—

u nas, z powodu niesłychanie wy-
śrubowanej ceny, jest to zbytek,
na który pozwolić dzieciom:swoim

DZIENNIK MIEEŃSKI Ё

"WESELI!zprasy.
Interwencjonizm.

W. ostatnich sześciu latach kie-
rujące życiem państwa naszego

koła wynalazły dużo pięknych

słów: „wyściś pracy”, „radosna

twórczość, „wychowanie pań-

stwowe”, „planowa gospodarka”...

i między temi pięknemi słowami

jest także „interwencjonizm .

Co oznaczają te terminy?
Tłumaczy to nam na łamach

„Kurjera Lwowskiego* prof. St.

Grabski: `
„Wiadomo, że wyścig pracy oznacza

coraz wyższe świadczenia obywateli na

rzecz skarbu państwa, radosna twórczość

— wydawanie pieniędzy skarbowychbez

kontroli parlamentarnej, wychowanie

państwowe — galówki imieninowe pla-

nowa gospodarka — dyktaturę ekoro-

miczną ministerstw ikarteli. A

Lecz co to znaczy interwenc'o-

nizm? RE

„Dosłownie oznacza on wywieranie

przez państwo wpływu na tok życia go-

spodarczego. ы ;

Tak rozumiany interwencjonizm

niał zawsze i wszędzie. 4

Państwo ma nietylko prawo lecz i

obowiązek interwenjować by zapobiedz

dążeniom złym, szkodliwym, a wspomAdz

usiłowania korzystne”. 5 :

Interwencja państwowa, jeżeli

nie jest konieczna — co bywa tyl-

ko w wypadkachwyjątkowych —

može się stač szkodliwą, „wprost

zabójczą dla wszelkiej inicjatywy.
„Dobrobyt, postęp ekonomiczny stwa-

rza zawsze tylko inicjatywa i energja

przedsiębiorcza ludzi. Na rozkaz choćby

najsilniejszego rządu nie zjawią się no-

we wynalazki, nie powstaną lepsze formy

organizacyjne pracy, nie zostaną zdobyte

szersze rynki zbytu. Postęp produkcji

jest dziełem przedsiębiorcy przemsło-

wego czy rolniczego, ekspansja hand! owa

narodu jest dziełem inicjatywy kupiec-

kiej.

ist-

Ale najtrafniejszą inicjatywę, naj-

wytrwalszą energję przedsiębiorczą za-

bije nadmiar biurokratycznych przepi”

sów, choćby one były nawet zasadniczo

słuszne. Są one jednak zawsze dostoso-

wane do tego tylko, co już jest — a nie
do powstających nowych form.

Im więcej interwencjonizmu ekono-

micznego „władz państwowych — tem
więcej spada na przedsiębiorców niespo-

dzianych nakazów, zakazów upomnień,
kar administracyjnych”, 2

Wielkie przedsiębiorstwa po-
trafią jako tako sobie z tem po-
radzić, \

„Ale drobny rzemieślnik, a tem bar-
dziej włościanin niczego się tak nie oba-
wia, jak interwencji władz administra-
SE w jego gospodarcze sprawy.

arówni z fiskalizmem władz skar-
bowych niszczy całą naprawdę wielką
energję przedsiębiorczą naszych małych
dorobkiewiczów miejskich i wiejskich
nadmierny, a przedewszystkiem bezmyśl-
nie formalistyczny i często dla celów wv-
łącznie politycznych nadużywany  inter-
wencjonizm władz administracyjnych”.

į
*

Dla nas... to mało ciekawe.
Im bardziej pogłębiają się rysy

i rozłamy w BB, im głośniej mówi
się o projektowanych zamiarach w
rządzie, tem skwapliwiej zapewnia
prasa sanacyjna 0 zupelnej jedni i
harmonji dochowej wewnątrz obo-
zu „sanacyjnego“, tem gwaltow-
niej rzuca się na opozycję, zarzu-

cając jej szerzenie rzekomo fałszy-
wych pogłosek. Na te zarzuty od-
powiada krótko „Gazeta War-
szawska"':

„„Dla nas, ktėrzy od sześciu lat nie-
zmiennie stoimy na stanowisku, iż nie
łatanina jakakolwiek, ale konsekwentne,

 

całkowite zwycięstwo programu narodo-
wego w polityce państwowej wyprowa-
dzić może Polskę z dzisiejszych trudno-
ści, te zapewnienia oficjalne o solidar-
ności wewnętrznej „lewicy” sanacyjnej z
janacyjną „prawicą“, są dosyč mało cieka
we i obojętne. Przez nieustanne narasta-
nie sił narodowych, przez szerzenie się
programu narodowego nawet wśród jego
dawr:ych przeciwników, przygotowuje się
przyszły rząd narodowy w Polsce, ale ta-
kie albo inne „kombinacje personalne"
nic nie zmienią i niczego nie naprawią.

„Gazeta Polska” twierdzi stanowczo,
iż obóz BB, (Bartel — Biernacki Kostek)
stanowią jednolitą całkiem, wspólną ideę
i wspólną moralnością związany zespół.

„Dla oszczędności grzebać będziemy
ryczałtem” — odpowiemy słowami Wo-
ewody z „Mazepy* Słowackiego”.

Czyżby początek otrzeźwienia?

Cat w n-rze 108 „Słowa” pisze
takie mądre słowa:

„Często tak się dzieje, że człowieko-

wi właściwie takiemu samemu jak inni,

niczem nie gorszemu ani nie lepszemu

od innych, tąkiemu, którego sympatycz-
nie określają Francuzi „un brave hom-
me' — zaczyna otoczenie przypisywać
jakąś rolę, omal że nie dziejową, jakieś
specjalne zdolności, których nigdy na-
prawdę nie marzyło mu się posiadać,
W ostatniej historji Polski posiadamy da-
leko dobitniejsze tego przykłady, niż p.
Bartel'*

Cat wskazuje tu palcem na „le-

gendę”, którą tak dotkliwie czują

Polacy na swej skórze. Ale poco

było ją tak forsować i wmawiać

w człowieka „takiego samego jak

inni', że posiada on jakieś „spe-

cjalne zdolności”? Och, ta „ba-

jeczna karjera swawolnego Dy-

zia'!

Myśli samobójcze i wesoła aiera

wileńskiej „literatki”,

Czasopismo „Kobieta w świecie

i domu* zamieściło charaktery-
styczny list podpisany „literai-

ka',. Autorka prosi w nim „sio-

strzyczki” (|) o pomoc, radę itp.
„Chociaż — pisze o sobie — jestem

wiekiem młoda, lecz już zdołałam życiem

się rozczarować, do tego stopnia, że chcę .

alnąć sobie w łeb, by prędzej skończyć

s Ró wszystkiem. Nie myślcie drogie

siostrzyczki, że jestem uwiedzioną lub

zbałamuconą. Bynajmniejprzeszłość mam

nieskazitelną, a dziewiczość cenię więcej

niż życie. Z dziada pradziada jestem

szlachcianką.. Ja niemam wielkich aspi-

racyj do małżeństwa, żadnemu mężczyź-

nie nie ufam, gdyż widzę, że mu chodzi

więcej o mój posag, niź o mnie (posag

wynosi przeszło 60 tysięcy złotych).

Wyszłabym jedynie za lekarza ruty-

nowanego, aby w przyszłości otworzyć

swe sanatorjum w Zakopanem, lecz4
chyba pozostanie marzeniem, to jes

utopją tonącej. .

Ponieważ profesorowie uznają we

mnie dar literacki, więc piszę i piszę.

Kilka mych powieści wyszło już z druku

prasy wileńskiej...(sic).

„Mówią mi, że jestem sympatyczna,

zgrabna, skromna, odważna, wesołego u-

sposobienia, umiejąca rozweselić naj-

większe grono osób. „Pomimo wszystko

szuję się nieszczęśliwą”: |

Potem apel, żeby ją któraś z

epiej sytuowanych pań, wzięła dor

towarzystwa nad morze, a będzie

miała wesołą (!) towarzyszkę po-

dróży”.
Śamobojcże myśli i wesoła

towarzyszka podróży, trochę to

„sprzeczne, jak sprzecznym jest

rzekomy wstręt do małżeństwa z

treścią całego listu, przypominają*

cego bardzo sławetne ogłoszenią

małżeńskie w „L. K. C.*

 

W/ obozie rządzącym zarzucają

opozycji, że około osoby p. prof.

Kazimierza Bartla sieje plotki, ura-

stające w przysłowiowego węża

marskiego („Gaz. Polska“ nr. 130):
„Opozycja oplata go gwałtownie o-

koło masywnej postaci profesora Bartla.”

Jest to pewne, a nawet wcale

gruntowne, pomieszanie zdarzeń,

pojęć i odpowiedzialności. Czy to
opozycja wymyśliła p. proł. Bartla

jako pomajowego męża stanu? Czy
to opozycja żegnała go kiedykol-

wiek słowami: jedź, panie Kazi-

mierzu, podleczyć nadszarpane ner

ki i nerwy, a gdy wydobrzejesz,

wracaj nam? Czy to opozycja o-

becnie trzy razy w ciągu półtora

miesiąca ściągała p. prof. Bartla

na narady w Spale lub na Zamku?
Próby spychania p. Bartla i jego

podróży, narad i zamysłów na karb

opozycji, oraz kłopotania opozycji
p. Bartlem, są poronione.

Jeśli się coś robi, trzeba się li-

czyć ze skutkami. Trzykrotnie w

ciągu półtora miesiąca narady pre-
zesów rady ministrów okresu po-
majowego ani nie są przewidziane

w trybie urzędowania państwowe-

go ani nie mogą być uważane za

zdarzenie zwyczajne. Trzykrotnie
zdarzenie zwyczajne. Trzykrotne
spotkanie się p. prezesa rady mini-
strów profesora z pp. prezesami ra
dy ministró:w pułkownikami czy
majorami, o których rządach p.
Bartel dnia 18-go listopada 1931
przed sądem w rozprawie brzes-
kiej wyrażał się raczej cierpko
nie objašniają się dostatecznie
przejściem z jesieni na wiosnę. Tru
dno, żeby na to nie zwrócono uwa-
Gi. |

Dąsy pisma pp. pułkowników
są stanowczo przeczulone, gdy na-
rzeka ono:

„Wąż przesileniowy wie wszystwo,
co profesor Bartel jadł, gdzie spał, jaki
nosi numer kołnierzyka, z kim rozma-
wiał, a nadewszystko co myśli.”

Bardzo przesadnie malują tam
sobie trudności odpowiedzi na te
wcale nie tak bardzo znowu ta-
jemnicze pytania.

Co p. Bartel jadł w dniu osta-
tnej narady z pp. prezesami rady
ministrów pułkowników, to jadł,
dość, że mu się zrobiło niedobrze
bo zmykał do Lwowa prosto w po-

ciąg z tej biesiady duchowej. Gdzie

spał to spał, ale że nocy nie spę-

dził w żadnej „Oazie”, to jest u-

stalone. Kołnierzyki nosi takie,

jak do ubrania zwykłego, a nie woj
skowego. Rozmawiał z p. Prezy-
dertem Rzplitej prawdopodobnie
nie o tem, co robić z nadwyżkami
budżetowemi z okresu rządów pp.
pułkowników, ani nie o tem, jakie
warunki podyktować Francji wza-
mian za poratowanie jej pieniędz-
mi, uciułanemi w skarbie polskim
prze skrzętne mrówki pomajowe.
A co myśli o pp. pułkownikach w
rządzie, to powiedział dostatecznie
wyraźnie w rozprawie brzeskiej.

Czy trzeba na to aż węża mor-
skiego, chytrzejszego od lądowych,
aby to wszystko wiedzieć?
 

 

Podobno jednak pogłoski i plot-
ki są wyrazem tęsknot i pragnień:

tych, którzy wierzą, że gruszki sa-
me poczną spadać z wierzb i przed dom
pos. Strońskiego sam zajedzie szofer z
Wierzbowej..."

Przed mój dom co pięć minut
zajeżdża doskonały czerwony sa-
mochód, noszący znak A, którym
za 15 groszy dojeżdża się przez
Wierzbową na Plac Teatralny. Jeż
dżę czasem, nie zatrzymując się ko
ło ministerstwa spraw zagranicz-

nych na Wierzbowej. Wiem, że ta
wierzba od sześciu lat, wszystko
razem biorąc, urodziła g...ruszkę.

Owszem, zdarza mi się, gdy idę
lub jadę za 15 groszy, że mija mnie
samochód, w którym rozpiera się
taki, który chadzał piechotą i to
niezawsze prostemi ścieżkami, a
teraz widzę z tych przypisywanych
mi pragnień, jak oni sobie to ce-
nią, jak im ta jazda w naszych sa-
mochodach państwowych smakuje,
jak to sobie mają za szczyt czło-
wieczeństwa.

A gdyby przed mój dom zaje-
chał taki samochód i powiedziano,
że na Wierzbową, także bym nie
wsiadł, bo bym nie wiedział, czy
raczej nie w glinianki albo do łaź-
ni.
 

Powiada również pismo pp. puł
kowników, że byle plotka wystar-
cza, aby '

„„„liczni in spe premjerzy, ministro-
wie, ambasadorzy, wojewodowie, komi-
sarze Kas Chorych, etc. etc., znajdując
się na opozycyjnym urlopie, dostrzegli
wyraźnie poważne rozbieżności w obozie
pomajowym i wracając z kawiarni do do+
mu nakazywali zacnym połowicom odpra
sowywanie starych żakietowych spodni.”

Poruszone są tu dwie sprawy.
Jedna: zacnych połowic. А 4ги-
ga: starych spodni, W obu mo-
żemy podtrzymywać łaskawie nam
zaofiarowaną rozmowę.

Że są zacne, to dobrze. A że
połowice, to znaczy, że na jednego
męża wypada równo jedna żona,
Tak już tę całość język nasz staro-
dawnie określił. O jednych mó-
wią: spotkałem żonę p. Y. I tu
dopiero zaczyna się niejasność:
którą, pierwszą, drugą, czy trze-
cią? Co kto woli, a kto chce,
niech szydzi z zacnych połowic.

Jeśli ktoś ma stare spodnie, to
jeszcze nie najgorzej. Właściwie to
tylko dowód, że oddawna przy-
wykł do chodzenia w całych spod-
niach, tak że miały czas się zesta-
rzeć. Gorzej jest, gdy są tacy, któ-
rzy do niedawna, jak to mówią, ca-
łych portek nie mieli, a dzisiaj,
rozpierając się we wspomnianych
wyżej samochodach, mają więcej
nowych spodni na siedzeniach niź
nowych myśli w głowie.

 

Wesoło pp. pułkownikom. Po-
kpiwają sobie z tych,, co to chodzą
piechotą, ze starych spodni, a tak-
że z zacnych połowic. To nie ich
świat. Ich hasło jest inne: byczo
jest! A jednak, skoro już mowa o
tem wszystkiem z powodu narad z
p. Bartlem, to prawdopodobnie nie
dlatego są one zwoływane, że jest
tak świetnie w szóstą rocznicę ma
jową. Stanisław Stroński.

 

Duch Boży—albo niemoc i bezrząd.
Po Zmartwychwstaniu Pańskiem zda-

walo się, że budowanie Kościoła skoń-

czone. Jezus Chrystus zmartwychwstał i
już nie będzie nigdy próżna wiara nasza.

Ale nie dosyc—apostołowie mają iść
na wszystek świat i głosić Ewangelję
wszemu stworzeniu.  Zmartwychwstały
Jezus Chrystus kończy konstytucję Ko-
ścioła — raz po raz ukazuje uczniom i
apostołom, daje roziegłe pełńomocnictwa

swoim ministrom i tak kończy dzieło

swoje

A kiedy już wszystko dokonane,
wstępuje do nieba i siedzi na prawicy
Bożej. В

Przed swojem  wniebowstąpieniem

powiedział Jezus Chrystus — „idąc na
wszystek świat, nauczajcie wszystkie na-

rody." — ale jednocześnie „rozkazał im,
aby nie odchodzili z Jeruzalem, ale cze-

nie może nawet średnio uposażony *

urzędnik. Lud wiejski nie widuje

cukru wcale. Е ”

Posiadamy bogate złoża soli.
Jednakże w sąsiedniej Łotwie i Li-

twie, które wc:ale kopalni soli nie
posiada, sól (>olska) jest o 70 proc.
tańsza niżefi u nas, to też po
wsiach nasztych coraz częściej go-

tują bez soli. W tych warunkach

oczywiścię mowy być nie może
o racjonalnem odżywianiu i tucze-
niu bydła, dla którego sól równie
jest niezbędna jak dla człowieka.

Posiadamy bogate źródła nafty,
niestety nafta jest u nas nietylko
niepomiernie droga, ałe też licha,

zanieczyszczona. Na wsi stanowi
ona luksus, na który niepozwalają

sobie nawet dwory, posługując się,
jak za czasów Gedymina — łuczy:
wem.

Owoce zagraniczne, najtańsze
nawet, jak np. rozkosz naszych lat
dziecinnych — pomarańcze — są
zgoła niedostępne dla naszego
dziecka.

Jakże przy tych ofiarach, które:
ponosi społeczeństwo, przedsta-
wiają się te sprawy ogólne, o któ-
rych wspominaliśmy wyżej, jak:

obrona granic, bezpieczeństwo
wewnętrzne, wymiar sprawiedli-
wości, szkolnictwo i t. d.

Dalecy jesteśmy od chęci kry-
tykowania naszego wojska, dla.

którego żywimy zresztą najgłębszy |

szaciinek, z bólem jednakże stwier

dzić należy np. liczne zwalnianie
oficerów, w. sile wieku, w tej licz-

bie bardzo zdolnych fachowców.
Nie wnikamy w przyczyny, stwier-
dzamy tylko powszechnie znany

fakt, Że nasze lotnictwo, nasza

obrona przeciwgazowa, nasza flota

nie stoją jeszcze na stopie, na ja-

kiej pragnęlibyśmy je widzieć, to
nie jest tajemnicą, o tem niejedno-

krotnie mówilii pisali wybitni fa-
chowcy na służbie czynnej.

Że stan naszego bezpieczeń:

stwa osobistego bardzo dużo pozo-
stawia do życzenia, o tem świad-

czą bardzo liczne przykłady, któ-

rych nie będziemy przytaczać.

Sądownictwo przeciążone jest

pracą,awięc niewystarczające,
Szkół jest za mało i mimo

wzrastającej liczby dzieci redu-
kuje się liczbę nauczycieli. W

szkołach wyższych podwyższono

płace w ten sposób, że stają się

one dostępne jedynie dla... wybra-
nego narodu. Dla Polaka, w pol-

skiej ojczyźnie, stają się przystęp-
ne jedynie najniższe zawody, praca
fizyczna.

Nie przeczymy, że w całym
szeregu innych państw powojen-

nych dzieje się podobnie, jest to
przeważnie skutkiem dziwnego po-
plątania pojęć, że nie tabaka dla
nosa, ale nos dla tabaki.

kali obietnicy Ojcowskiej: którąście sły-
szeli przez usta moje'* (Dz. Apost. 1,4) —
bo chociaż dzieło było skończone, Ko-
ściół utworzony, ciało jego utworzone,

lecz trzeba było jeszcze tchnienia Du

cha, który wszystko ożywi i pokieruje
wszystkiem,

Chrystus Pan na długo przedtem o-
biecał tego Ducha.

„A ja prosić będę Ojca, a innego po-
cieszyciela da wam, aby z wami mieszkał
na wieki Duch prawdy” (Jan 14 — 16,17).

I dalej Jezus Chrystus podkreśla: „„Jesz-
cze wam wiele mam mówić, ale teraz

znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie
on Duch prawdy, nauczy was wszelkiej
prawdy” (Jan 16 — 12,13).

Tak też się stało.
W dziesięć dni po Wniebowstąpieniu,

kiedy apostołowie pod przewodnictwem
Piotra trwali na modlitwie, ażeby się

przygotować do swojego posłannictwa,
dał się słyszeć szum, jak gdyby wiatru
gwałtownego i jednocześnie ujrzeli języ-
ki ogniste, zstępujące z nieba i zalrzymu-
jąc się nad każdym z nich „i napełnieni
byli wszyscy Ducha Świętego (Dz. Ap.
11,4).

Duch św. napełnił Kościół Chrystu-
sowy — połączył się z nim, ażeby być po
wszystkie dni — pozostał w nim, ażeby

go ożywiać, oświecać i kierować aż do
skończenia świata, A kościół ma kiero-
wać ludzkością.

Św. Augustyn powiada, że czem jest
dusza dla ciała człowieka, tem Duch św.

dla Kościoła, mistycznego ciała Chrystu-
sowego. Dusza ożywia każdy członek
ciała — podobnie Duch św. bierze w swe
posiadanie Kościół, aby wszystkim jego

członkom udzielić siły do wykonywania

poszczególnych czynności.
Apostół narodów powiada: „A żaden

nie może rzec: Pan Jezus, jeden w Du-

chu świętym. Różności darów są, lecz
tenże Duch. I są różności posług, ale

tenże Pan. I są różności spraw, ale tenże
Bóg, który sprawuje wszystko we wszyst
kich“ ( I Kor. XII. 3-6).

Tenże Duch... tenżeBóg.. wszystko
sprawuje — takie jest życie Kościoła i

stąd jego potęga
* *

Jakżeż błądzą ci, którzy chcą upor-

czywie widzieć w Kościele tylko jedno

„z równouprawnionych wyznań” i nie li-

czyć się z nauką Kościola, zamknąć
wpływ Kościoła w ścianach świątyni, a

już go zupełnie nie dopuścić w życiu ro-

lziny, a tym mniej w życiu społecznem i

państwowem, -- państwo dzisiejsze w

swoich prawach i poczynaniach niech się
nie liczy z Kościołem — najniesłuszniej

powiadają!
Nic nie rozumieją ducha Bożego.

„Władza doczesna — mówi pięknie Bi-

skup Bougaut — poświęciłaby sto tysię-
cy ludzi, ażeby wzrość o piędź jedną.
Kościół nie poświęciłby jednej duszy dla
zbawienia całego świata, Ludzie cenią
nadewszystko handel, przemysi, koleje,
telegrafy. Kościół nie gardzi tem, ale
oddałby to wszystko dla zbawienia jednej
jedynej duszy”.

Świat dzisiejszy nie może, a raczej

nie chce, zrozumieć polityki Kościoła:

starania o duszę i o chwałę Bożą.

Ma swój materjalistyczny pogląd na
Świat i dlatego pie rozumie Ducha Boże-
$o. Religja w takiem ujęciu będzie rzeczą
prywatną, państwo nie chce się oglądać

na Boga i właściwie staje się ateistycz-

ne, prawodawstwo całe nie liczy się z

prawem Bożem i gwałci sumienie ludz-
kie, a konsekwentnie politykę całą po-
stawi poza dziedziną praw moralnych,

I cóż się stanie?

Stanie się to, na co dziś nietylko w

Polsce, ule na świecie całym patrzymy—
ludzkość znalazła się w matni, w której

coraz więcej się plącze i gmatwa, przy-
śniata ludzkość kryzys i to kryzys su-
mienia i ludzi, kryzys społeczeństwa i
państwa. Materjalistyczny światopogląd

zbiera swoje ewoce — a ludzie znękani

na własnej skórze się przekonywują o tej

wielkiej prawdzie, którą przypomniał

jeszcze w czasie wojny światowej Papież

Benedykt XV. „Obce nieszczęścia nie u-
staną, dopóki rodzaj ludzki nie wróci do

Boga".
Dziwnie zgodnym tonem prasa naj-

rozmaitszych odcieni przyjęła ostatni list
Prymasa Polski „O chrześcijańskie zasa-
dy życia państwowego”, bo zawiera on

prawdy niewzruszone o moralności życia
państwowego. Tak bardzo zostało za-
chwaszczone nasze życie społecznei

państwowe, że ta przestroga Prymasa u

wszystkich znalazła zrozumienie i uzna-

nie.

„Co skompromitowało w różnych

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  
  

   

       

    
  
  
  
  
    

  
   

   

  
   

  

 

  

 

   
   

SZKICE I OBRAZKI.
MAJÓWKA.

Poto się cały rok człowieku grzeszny
w mieście i, że tak powiem, przy pracy

namęczysz, by w maju odpocząć...

Jak kto.. Żywi urządzają majówki,

a umarli, e.. tym to i tak wszystko
jedno...

Anastazy zapowiedział rodzinie:
— Świątki Zielone, ma się rozumieć,

nadchodzą, na majówkę pójdziemy z całą
famiiją....

— Tak gdzie pójdziesz, kiedy dwa
nasze niemowlęta chodzić jeszcze nie

mogą?

— To nic. Kaziuka do torby włożę,

a ty z dzickiem przy piersi sama pój-
dziesz. Julka weźmie Franka za rączkę,

a i pies ma się rozumieć z nami pójdzie.

— Studentaby zaprosić, co się do
Julki absztyfikuje...
— Ma się rozumieć, można, a i do-

brze to robi. Ma się rozumieć takie łono

przyrody.
Kto był kiedy na familijnej majówce,

ten zna jej program. Nieznającym może-
my tylko polecić pójść na taką luitację,
a przekonają się, jak to bywa. Zapewnić
można z pewnością, że więcej na nią nie

pójdą.

Na polanie lasku Zakretowego roz-
siadła się rodzina Anastazego przy
pikuiku.

— Ty, matka, ma się rozumieć, piwa
nalej panu studentowi.

— Jaby i nalała, żeby wiedziała,

czy co z tego będzie.

— Niby z czego?
— Et. z Julką.
— Ma się rozumieć, co nie ma

być. :
— Choć to, Boga nie obrażając, Ka

zimierzoweczka powiadała, że pan trupa

w domu chowasz, ci co takiego...

— Kości... 3
— A Božež ty mój zachowaj i na

co ta paszkudztwa?

— Studjuję.
— A na żywych, ma się rozumieć;

to nie lepiej?
— I ma żywych też...
— Ty Julka głupia, nie śmiej się, ma

się rozumieć, rzecz to poważna, a na

sierżanta nie patrz się.
— Panie student, piwa. 2
— Anastazy, nie patrzaj, na lewo

idzie ta małpa Kazimierzowa, i nie źrej

tyle kiełbasy.
— Panie student, cyk!

— Cykl!
— I wyborowej?
— I wyborowej.
— Ja pana tak kocham, ma się ro”

zumieć, że masz pan moje dziecko, com

je, ma się rozumieć, na sercu wychował

i rób co chcesz.
— Anastazy, człowieku, opamiętaj

się, nie rób małpy!
— Poszła won, pókim dobry, ma się

„ozumieć!

— Julka, weź ta ręka, bo ci dam

w pyski... i
— Zdrowie studenta! Ja zawsze mó*

wiła, że z uczonym lepiej... й

— Pij zięciu.. niech cię.. ma sit|
rozumieć... up.. ucałuję. Ё
— Anastazy! tys pijany, lajdaku!

— Mamo, chodźmy już.
— Nie pójdę... paszły won, a ty

mała władzy ojcowskiej nieprzeciwiai

się!...

Na laski podmiejskie spływa mrok.» |
Na niebie zapala się iluminacje

świezdna i jakiś ptak na gałęzi, zbu*

dzony, zakwili, 3

Anastazego rodzina odprowadza d0
domu,

Nad głową zacnego ojca rodziny za”

wisła, jak miecz Damoklesa, groźba

„rozmówki* w cztery oczy...

Student i Julka spacerują opodal
i giną w alei...

Policjant drzemie...

Wózki z lodami wracają ku miastu.

Mrok zgęstniał...
Opada zasłona nocy...

M. Junosza.

krajach państwowość? — zapytuje Ks

Kardynał — co ją do nieładu doprowa*
dza? Czy tylko przypadkowe błędy:
grzechy i niepowodzenia rządów? Czy
nie raczej stosowanie fałszywych filozofii
państwowych? Czy nie uporczywe realiz:
wanie doktryn politycznych, niezgodnych

z istotą Państwa i z naturą ludzką? Czy
nie uleganie ruchom ideowym, które od|
rewolucji francuskiej heretyzowały w)

Europie, usuwając prawa mofalne z ży”

cia publicznego, siejąc anarchję i rozkła”
dając Państwo?"

A wyložywszy dalej wszystkiezasa” |
dy chrześcijańskie, któremi państwo musi
się kierować w życiu, tak kończy Ks
Prymas: „Wszedł szatan w politykę lu-
dów. Przemazał myśl bożą. Prawdę
przysłonił, Etykę ośmieszył. Sumienie

polityczne rozwiechrzył. W żywy orga
nizm państw wniósł rozterkę. Swój ideał
republiki demona urzeczywistnił w bol-
szewji. Okłamaną, z ideałów obdartą

ludzkość wiedzie ku katastrofom — po-

przez rewolucyjne chichoty, Kto tego
szatana od Polski odżegna? Mamy z woli
bożej swoje Państwo, musimy mieć swo-
ją politykę. Jaka będzie nasza polityka,

takie będzie Państwo. A polityka nasza

taka będzie, jaki będzie nasz pogląd na
Państwo i jaka będzie nasza etyka życia

publicznego, Zdrowa być musi nasza filo-

zofja państwowa. Czysta i dostojna po-

winna być nasza polityka. Bo nie po to
mamy swoje Państwo, by popadło wnie-
mos i bezrząd“,

Albo etyka życia publicznego — albo

niemoc i bezrząd; dwie alternatywy i nie
masz innego wyboru. Albo Duch Boży —|
albo duch świata i jego rewolucyjne chi-
choty. Tak uczy Kościół — zpowagą

Ducha św. naucza.

Duch Boży zwycięży — politykę na”
szą uświęci i szczezną rewolucyjne chi-
choty!  Ks, Dr. Zygmunt Choromański,
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KRONIKA.
Wynik narad komisji miedzyministerįainej

w sprawie ratowania Bazyliki.
W dn. 12.i 13 maja r.b.obra-

dowała w Wilnie komisja mię-
dzyministerjalna, składająca się
z przedstawiciela ministerstwa ro-
bót publicznych prof. Politechni-
ki Warszawskiej inż. Hempla, oraz
przedstawicieli ministerstwa w. r.
io. p. w osobach: arch. Jarosła-
wa Wojciechowskiego, naczelnika
wydziału zabytków, arch. Mączeń-
skiego, naczelnika wydziału bu-
dowlanego i konserwatora gene-
ralnego J. Remera. Na zaprosze-
nie komitetu ratowania Bazyliki
w obradach komisji wzięli udział:
inż. Wąsowicz, specjalista statyk
oraz inż. Romański specjalista od
fundamentowania.
bt Po wyczerpującem omówieniu
całokształtu zagadnień komisja
jednogłośnie ustaliła co nastę-
puje:

1) Stan Bazyliki jest groźny,
jednak zachowanie stanu obecne-
go budowli jest technicznie wy-
kopalne.

2) Dla trwałego zabezpiecze-
nia Bazyliki od ruchu wód grun-
towych otoczyć ją szczelną Ścian-
ką podziemną.

3) Ponieważ pale, na których

SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Sprostowanie, które niczego

nie prostuje. Wczoraj rektor U.
S. B. prof. Januszkiewicz nadesłał
nam następujące pismo: „W zwią-
zku z umieszczoną w n-rze 108
„Dziennika Wileńskiego' z dnia
13 b. m. notatką p. t. „Dziekan
Ehrenkreutz wyrzuca niezamoż-
nych akademików”, Rektorat Uni-
wersytetu Stefana Batorego prosi
o umieszczenie w najbliższym nu-
merze następującego sprostowa-
nia.

„Rektorat Uniwersytetu Stefa-
na Batorego stwierdza, iż umiesz-
czona w n-rze 108 „Dziennika Wi-
leńskiego" z dnia 13 b. m. notatka
p. Ł „Dziekan Ehrenkreutz wyrzu-
ca niezamożnych akademików” za
wiera wiadomości niezgodne z fa-
ktycznym stanem rzeczy, a miano-
wicie. Nieuiszczenie opłat powo-
duje automatycznie, na zasadzie o-
bowiązujących przepisów, skreśle-
nie z listy studentów, o czem stu-
denci są stale przestrzegani odpo-'
wiedniemi ogłoszeniami rektorskie
mi, tak np. w zeszłym roku akade-
mickim odpowiednie pouczenie i
ostrzeżenie o grożącem skreśleniu
z listy studentów w razie nieuisz-
czenia opłat zostało ogłoszone 3.
X. 1930 r., jak również w tym roku
ak. ponownie 3. X, 1931 r. Skreśle-
nie więc było obowiązującą Dzie-
kanów konsekwencją przepisów,
Dziekan Ehrenkreutz niczego w
tym względzie nie zainicjował, a
tylko wcześniej od innych ogłosił
listę skrešlonych.“

Zamieszczając powyższe pi-
smo rektoratu USB jednocześnie
zwracamy uwagę na to, iż nicze-
$0 ono właściwie nie prostuje, bo
fakt skreślenia w obecnych cięż-
kich warunkach 94 słuchaczów pra
wa przez dziekana wydziału prof.
Ehrenkreutza miał miejsce, jak ró-
wnież jest faktem, że tej akcji ru-
gów dał początek nikt inny jak
prof. Ehrenkreutz.

RAWY AKADEMICKIE,
— Wycieczka do Legaciszek.

Zarząd Koła b. wychowanek gi-
mnazjum ss. Nazaretanek podaje
do wiadomości, że wycieczka do
Legaciszek odbędzie się drugiego
dnia Zielonych Swiątek—16 b. m.
Zbiórka na dworcu o godz. 7.30
rano.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Koło przy-

jaciół Harcerstwa niniejszem skła-
da serdeczne „Bóg zapłać” wszyst-
kim firmom i osobom, które
udzieliły Kołu fantów dla urządze-
nia loterji przeznaczonej na obo-
zy harcerskie.
— Zniżkowe wycieczki do Gdy-

ni i na Hel. Liga Morska i Kolon-
jalna, pragnąc umożliwić jaknaj-
szczerszym warstwom społecznym
zwiedzenie Polskiego Morza i
pierwszego polskiego portowego
miasta, za przykładem roku ze-
szłego, urządza zniżkowe wyciecz-
ki do Gdyni i na Hel, w czasie od
dnia 3-go czerwca do końca wrze-
śnia rb. Wycieczki będą trojakie:
trzydniowe lądowe, czterodniowe
rzeczne i ośmiodniowe lądowe
zniżkowe. Wyjazd z Warszawy w
PU. piątek wieczorem, powrót
do Warszawy w każdy poniedzia-
łek rano. — Koszt wycieczki o-
śmiodniowej wynosi zł. 70 i obej-
muje: przejazd koleją w obie stro-
ny, zwiedzenie portu motorówką,
wycieczkę morską na Hel przez
Jastarnię oraz kwaterę w Gdyni w
ciągu dni ośmiu.

Zgłoszenia przyjmuje i bliż-
szych informacji udziela: Główny
Za:ząd Ligi Morskiej i Kolonialnej,
Warszawa, ulica  Nowy-Świat
nr. 35, telefon 315-88, w godzinach
od 9-tej dą 15-ej, oraz Polskie Biu-
ro Podróży „Francopol”, Warsza-
wa, ulica Trębacka 9, tel. 206-73,
w godzinach od 9-ej do 19-ej.

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe,
bóle w bokach, ucisk w piersiach, bicie
serca, usuwa stosowanie naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka-Józefa”, usuwając
zbytnie przekrwienie mózgu, w oczach, w
płucach i sercu. Żądać w aptekach i dro-
gerjach. 39762

 

spoczywa portyk 'i kolumnada
ściany południowej nie wypełnia-
ją już swego 'przeznaczenia, na-
leży oprzeć fundament tych par-
tyj budynku na palach betono-
wych.

4) Pod całą Bazyliką należy
założyć płytę  żelazo-betonową,
wiążącą całość fundamentów Ba-
zyiki w celu zmniejszeniałzby!twy-
sokiego ciśnienia na grunt.

5) Należy niezwłocznie spoić
rozerwaną kotwę w portyku, po-
wiązać wiązania dachowe dla czę-
ściowego przeciwdziałania siłom
rozporowym, wzmocnić uszkodzo-
ny fundament filaru przy prezbi-
terjum oraz zastosować dodatko-
we ankrowanie, a w razie potrze-
by podstemplowanie na czas robót
fundamentowych.

6) Należy zszyć pęknięcia na
murach klamrami żelazo-betono-
wemi.

Kimisja międzyministerjalna u-
znała, że badania dotychczasowe
prowadzone były we właściwym
kierunku, a materjał zebrany jest
wystarczający dla opracowania
projektów wykonawczych wzmoc-
nień.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Zemsta* specjalnie przeniesiona

do Lutni, Wobec wielkiego powodzenia,
jakiem cieszy się w Wilnie świetna ko-
medja Al hr. Fredry p. t. „Zemsta” —
Dyrekcja postanowiła dać jeszcze dwa
specjalne widowiska tej komedji dla szer-
szej publiczności w okresie Zielonych
Świątek, t. j. dziś i jutro o godz. 8 wiecz.
Wobec zamknięcia Teatru na Pohulan-
ce — „Zemsta” została przeniesiona na
te dwa ostatnie dni do Lutni, Ceny miejsc
zwyczajne, dla młodzieży szkolnej stoso-
wane będą specjalne zniżki: od 30 gr.
do i zł. 50 £
— W Bernardynce. Dziš i jutro o

godz. 8 m. 15 wiecz. po raz drugi i trzeci
pełna humoru i wesołości komedja „Pan
naczelnik to ja”, Ceny miejsc zniżone:
od 30 gr. do 4.00 zł, Wszystkie zniżki
ważne. Wstęp do ogrodu bezpłatny.

We wtorek o godz. 8 m. 15 wiecz.
„Pan naczelnik tó_ ja”,
— Premjera „Banku Nemo“ w Lutni

odłożona do wtorku. Wobec choroby je-
dnego z odtwórców głównej roli — pre-
mjera sztuki „Bank Nemo” odłożona zo-

stała do wtorku. Bilety zakupione na
premjerę sobotnią zostaną ważne na
przed:tawienie wtorkowe „Banku Nemo".

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE
W BERNARDYNCE.

Dziś o godz. 4 pp. ukaże się świetna
farsa „Hulla di Bulla".

Jutro o godz. 4 pp. po raz pierwszy
jako popołudniówkę, ujrzymy lekką, po-
godną komedję wiedeńskich pisarzy p. t.
„Dama w jedwabiach“. Ceny miejsc na
obydwa widowiska zniżone. Wstęp do
ogrodu bezpłatny,
— Z T-wa Muzycznego „Lutnia”, Z

owodu zbliżających się uroczystości
odai ausies oraz projektowanego
wystawienia w dniu 4 czerwca opery
„Flis“ St. Moniuszki — Zarząd T-wa
„Lutnia* wzywa wszystkich członków
chóru do punktualnego przychodzenia na
próby, które odbywać się będą codzien-
nie od godz. 7!/2—9'/» wiecz. Zapisy no-
wych kandydatów do chóru i orkiestry
odbvwają się w poniedziałki i czwartki
od godz. 8—9 wiecz.
— 2-ga Wystawa „Niezaležnych“.

Tegoroczna wystawa prac T-wa „Nieza-
leżnych Artystów Sztuk Plastycznych”,
mieszcząca się w ogrodzie po-Bernardyń-
skim, jest urządzona na szerszą skalę
i cieszy się ogromnem powodzeniem u
społeczeństwa wileńskiego. W. ubiegłym
tygodniu zwiedziło wystawę około 2000
osób.

Powodzenie zawdzięcza się wyż-
szemu poziomowi prac, udziałowi w wy-
stewie całego szeregu znanych artystów-
malarzy i grafików z Warszawy, oraz
wielkiej, jak na Wilno, ilości ekspona-
tów, gdyż przeszło 400. Około 10 prac
zakupiono.

= ystawa otwarta codzi i ®
dzinach 10—18 i poleca się obejrzy
— Wystawa rzeźb L. Szczepanowi-

SSAba Dziś o godz. 13 nastąpi otwarcie
zbiorowej wystawy rzeźby Leony Szcze-
panowiczowej, mieszczącej się w ogro-

r Bernardyńskim w pawilonie Poczt i
elegrafów. Wystawa trwać będzie do

15 czerwca b. r.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 15 maja,

10.15: Nabożeństwo z Poznania. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15:
Poranek symf. z Filharm. Warsz, 14,10:
„Samodziały wełniane” — odczyt. 14.20:
Aud. rolnicze i muzyka. 15.55: Audycja
dla dzieci. 16.20: Transm. spotkania ten-
COR) o puhar Davisa z Warsz. (Pol-

ska — Holandja). 16.55: „Audycja dla
wszystkich Nr. 7“. 17.45: Kącik języko-
wy. 18.00: Koncert z Warsz. 19.20:
„Zmierzch bogėw“ — odczyt. 19.40:
Progr. na poniedziałek. 19.45: Słucho-
wisko z Warsz. 20.15: Koncert. 21.55:
Kwadr, liter. 22,10; Koncert kameralny.
22.40: Kom, i muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 16 maja.
10.00 Nabożeństwo z Krakowa. 11.58.

Sygnał czasu. 12.10. Kom. meteor. 12.15.
Poranek symf. z Filharm. Warsz. . 14.00.
Aud. rolnicza i muzyka. 15.35. Aud. dla
dzieci 16.20. Utwory Albeniza (płyty).
16.30: Wileński komunikat sportowy.
16.40. „Cudowne i djabelskie opowieści
Rumunėw“ — felj. 16.55. Muzyka z płyt.
17,35: „Kryształ. groty Krzywcu na Podo-
lu”, odcz. 17.30: Pogad. z cyklu „Kobieta
ma głos”. 17.45: „Jazz — felj, ilustrowany
muzyką z płyt. 18.15. Koncert z Warsz.
19.20. „Ciotka Albinowa mėwi“. 19.35.
Program na wtorek i rozm. 19.45. Słucho-
wisko z Warsz. 20.15. Operetka z Warsz.
„Cnotliwa Zuzanna” Gilberta. 22.15,
„Djabły i strachy polskie“ — felj. 22.30
Kom. i muzyka taneczna.

Wtorek, dnia 17 maja.
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych. . 13.20: Kom. meteor.
14.20: Utwory Mozarta (płyty). 15.05:
Kom. z Warszawy. 15.25: „Kobieta sa-
motna” — odczyt. 15.45: Koncert dla
młodzieży (płyty). 16.20: „Za Górami
Skalistemi* — odczyt. 16.40: Codzienny
odc. pow. 16.50: Orkiestra Whitmana
(płyty) 17.10: „Pamięci Cuviera“ — od-
czyt. 17.35: Koncert z Warsz. 18.50: Ra-
djowa gazetka rzemieślnicza. 19.20: „Ze
świata radjowego“ —  pogad. 19.40:

DZIENNIK MIDEŃSKI

Chrześcijańsko-Narodowe Koło Radzieckie
wobec wyborów prezydenta miasta.

W dniu wczorajszym prezes
Chrześcijańsko-Narodowego Koła
Radzieckieho prof. W. Komarnicki
za pośrednictwem wojewody wi-
leńskiego skierował do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych odwo-
łanie na decyzję wileńskiego

Urzędu Wojewódzkiego zatwier-
dzającą wybór na stanowisko
prez. miasta. d ra Maleszewskiego,
który się odbył na nieprawo-
mocnem posiedzeniu rady miej-
skiej.

 

Uniewinnienie red. Kownackiego.
Sprawa nadużyć w „Rolniku” brasławskim znalazła

potwierdzenie.
W dniu wczorajszym Sąd Ape-

lecyjny pod przewodnictwem pre-
zesa W. Wyszyńskiego rozpoznał
sprawę red. Kownackiego oskar-
żonego o „znieslawienie“ spėl-
dzielni „Rolnik* w Brasławiu w
związku z akcją pomocy głodu-
jącym, która to akcja była na
terenie pow. Brasławskiego skon-
centrowana w „Rolniku*.

W pierwszej instancji red.
Kownacki był skazany na 3 mie-
siące więzienia.

Obecnie Sąd Apelacyjny uz-
nał, iż artykuł red. Kornackiego
nie zawierał cech zniesławienia,
a zeznania świadków potwierdzi-
ły zarzuty, wysunięte przez.o-

skarżonego w stosunku do „Rol
nika*.

Sąd uniewinnił red. Kownac-
kiego, a powodów skazał na grzy-
wnę w wysokości 75 zł. od ka-
żdego, oraz pokrycia wszystkich
kosztów sądowych.
W motywach wyroku Sąd A-

pelacyjny stwierdził, że red. Ko-
wnacki nie powodowal się, ani
względami politycznemi ani oso-
bistej niechęci lecz dobrem spo-
lecznem.

Oskarżenie wnosił mec. Pe-
trusewicz, bronił oskarżonego
mec. Engiel.
27е względu na znaczenie tej

sprawy nie omiaszkamy omówić
ja bardziej szczegółowo.

3
p

WEKSLE WYBORCZE P. DEMBIŃSKIEGO.
Przed kilku dniami zarząd Bra-

tniej Pomocy U. S. B, otrzymał 2
papierki, których treść dokładnie
przedstawia się w sposób następu:

jący:
T. Bunimowicz
Dom Bankowy

W. P. „Bratnia Pomoc Pol.
Młodz. Akadem. U. S. B.“.

Upraszamy W. P. o wykupienie w
kasie w godzinach biurowych weksli za
Nr. 109894 pł. 15. V. złoż. „Kurjer Wileń-
ski' na sumę.. 500 zł.

Za Nr. 109895 pł. 15. V. złoż. „Kurjer
Wileński” na sumę... 500 zł.

Za Nr. 109896 pł. 15. V. złoż. „Kurjer
Wileński* na sumę... 500 zł., przy okaza-
niu nieniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem
Dom Bankowy T. Bunimowicz.

Drugi papierek zawierał analo-
śiczne wezwanie również na sumę
1.500 zł., ale płatnych w dn. 15. VI.

Odrazu powstaje pytanie: jakie
to tranzakcje mogą łączyć Bratnią
Pomoc z „Kurjerem Wileńskim” i
to wówczas, gdy w grę wchodzi
kwota tak poważna.

3.000 zł. w skromnym budżecie
brainiackm to pozycja aż nazbyt
poważna.

Warto więc całej tej sprawie
poświęcić nieco więcej uwagi.

Badamy zatem protokuły po-
siedzeń zarządu i z nich się dowia-
dujemy, że są to wekselki wybor-
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T O L tępi również radykalnie robactwo: pchły, zyk

chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach I t.- p.
naukowe luznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa

. 1 owadėw. Kato! sprzedaje slę w składach aptecznych I aptekach.

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.

UWADZE GOSPODYŃ!
Nayreplej zabezpiecza na latofutra llnne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek

OL, co stwierdza fakt ten, Iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ-
re były „RAJ ep proszkiem Katol I ZY w Rosji, dopiero po upływie długich lat

lo Polski, okazały się całe Inie!tkniete przez mole. Katol ma przyjemny

rusak| karalu-
Polsce Katol jest zba-

cze p. Henryka Dembińskiego et.
consortes. Oficjalnie miały to być
„Sprawozdania“ z działalności za-
rządu, komisji rewizyjnej i osławio
nej komisji do badania gospodarki
mensy, lecz każdy u nas na U. S.
B. wie, że te „sprawozdania nie
były sprawozdaniami, lecz najohy- dniejszą bibułą agitacyjną, w któ-

 

$ Р О КТ.
W ROZGRYWKACH O PUHAR
DAVISA PROWADZI POLSKA

2:1.
WARSZAWA (Pat). Sobotni

trzeci mecz w rozgrywkach o pu-
har Davisa Polska—Holandja w
grze podwójnej przyniósł pierwsze
zwycięstwo Holandji. Wynik para
Hughan—Koopman pokonała parę
Tłoczyński—Jerzy Stolarow 3:6,
17:15, 3:6, 6:3, 7:5. Po dwóch
dniach Polska prowadzi 2:1.

1 p. p. leg. — Ż. A. K, S. 4:0.
Wczoraj odbył się mecz piłki

nożnej o mistrzostwo Wilna mię-
dzy 1 p. p. leg. a Ż. A. K. S, Mecz
BKSKIRCZABGKBETST FKGEROPASTOZTRENY:

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
"Dla uczczenia dnia Imienin p. Zofji

Swidzińskiej — 14 zł. na żłobek im. Dzie-
ciątka Jezus składają współpracownicy.

Zamiast kwiatów na trumnę ś. p. Fe-
licjj Frydówny od M. i H. Kuleszanek
2 zł, dla najbiedniejszych. :
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Prog. na środę. 19.45: Pras. dzien. radj.
20.00: „Epoka szofera" — felj. 20.15:
Koncert z Warsz. 21.55: Skrzynka techn.
z Warsz. 22.10: Koncert solistki z War-
szawy (N. Padlewska — fort.) 22.40;
Kom. i muzyka tan. z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Jak zielono!

W niedzielę dn. 16. V. o godz. 15.557
nadana zostanie audycja dla dzieci z
Warszawy. Złoży się na nią radjotygo-
dnik Jana Milewskiego „Co się dzieje na
świecie”? zastosowany tym razem do za-
interesowań dzieci młodszych, oraz po-
gadanka Henryka Ładosza p. t. „Jak
zielono!” Będzie to radosne pozdrowie-
nie odradzającej się natury i zachęta do
wycieczek.

_ Diabły rumuńskie i polskie,
Strachy i djabły są zawsze ulubio--

nym tematem baśni ludowych, które wy-
kazują dziwne zbieżności i podobieństwa:
śród różnych narodów. Ciekawe świa-
tło na bogactwo motywów, zawartych w
podaniach ludowych rumuńskich i pol-
skich, rzucą dwa feljetony: Cezarego
Jellenty p. t. „Cudowne i djabelskie opo-
wieści Rumunów” oraz Witolda Buni-
kiewicza o djabłach i strachach polskich.
Usłyszymy je w poniedziałek dn. 16. V..
o godz. 16,40 i o godz. 22.15.

Wzór współczesności.
Jak typ człowieka ucieleśnia- du--

cha mas nowoczesnych? — Człowiek
motoru. — On jest symbolem współ-
czesności, tak jak ongi rycerz, trubadur'
czy dworzanin. Na nim wzoruje się dziś.
każdy mężczyzna, o jego przeżyciach*
marzy każdy chłopiec. Dlaczego?. Al-
bowiem człowiek motoru opanował tech-
nike, a opanowanie jej dało mu poczucie
wolności i potęgi. Napewno przyznamy
słuszność w tym względzie Wacławowi
Rogowiczowi, wysłuchawszy we wtorek
dn. 17. V. o godz. 20.00 jego feljetonu
p. t. „Epoka szofera”,

Muzyka na fali radjowej.
, Dn. 16. V. o godz. 20.15 nadaje ra-

djostacja warszawska operetkę J. Gil-
berta P. t. „Cnotliwa Zuzanna”. Pełna
humoru i dowcipu akcja, zgrabna i me-
lodyjna muzyka będą @а radjosłucha--
czów bezwątpienia pożądaną atrakcją.

„Dn. 17. М. о godz. 22.10 wystąpi w
radjo pianistka poznańska N. Padlewska.
Tym razem artystka wybrała do progra-
mu utwory kompozytorów rosyjskich:
Skriabina, Prokofjewa oraz sonatę Ale-
ksandra Głazunowa.

zakończył się wynikiem 4:0. Woj-
skowi zwyciężyli stosunkowo ła-
two, po zaciętej walce w pierwszej
połowie gry (1:0).
W czasie meczu brutalnie gra-

jącego Reizina z Ż. A. K. $. sędzia
Sznajder usunął z boiska.

Bramki strzelili: Pawłowski 2,
Naczulski i Lachowicz po jednej.

Publiczności b. dużo, a zwłasz-
cza dzieci wzrostu do 120 cm.
którzy wchodzą darmo.

„Mistrzostwa ieskostlatycząe m. Wilna.

Fogoda wspaniała. Boisko przygoto-
wane doskonale. Komisja sędziowska w
komplecie. Na bieżni zawodników —
mało. Pierwszy raz nareszcie postano-
wiono sprawdzić karty lekarskie poradni
sportowej, która „zgasiła” niejedną gwia-
zdę, Do stolika sędziowskiego co chwilę
ktoś podchodzi i prosi o dopuszczenie do
«startu, „ale uchwała jest uchwałą i zawo-
«dy rozpoczynają się przy minimalnej
ilości lekkoatletów.

Część zawodników nie została w czas
„zgłoszona i też muszą oni siedzieć na zie-
lonej trawce, przyglądając się zawodom.

Bieg 100 mtr.: 1) Wieczorek (3 B.
Sap.) 11, 4 sek, (czas b. dobry); 2) Sa-
dowski (3 B. Sap.); 3) por. Bonikiewicz
{3 В. $ар.).

Rzut kulą: 1) Wieczorek, 12 mtr.
53 cm. Wieczorek w próbnych rzutach
miał ponad 13 m. 2) Nawojczyk (3 B.
Sap.) 12 mtr. 47 cm.

W/ klasie B: 1) Szczerbicki (Sokół)
10 m. 14 cm.; 2) Perłowski (3 B. Sap.)
10 m. 6 cm.

+ Skok- w dał: 1) Więczorek, 6 m,
63 cm. Nowy rekord okręgu.

W. klasie B: 1) Szczerbicki 6 m.
3 cm;; 2) Burzymski (Sokół) 5 m. 53 cm.

5000 mtr, startuje 2 zawodników: 1)
'Žylewicz (3 B. Sap.) 15 min 40 sek. (!!);
2) Samecki (Sokół) 16 min. 48 sek. Czas
Żylewicza jest stanowczo za dobry i
obserwując przez czas cały jego tempo —
uważać naieży, że sędziowie przeliczyli
się nieco w okrążeniach.

800 mtr.: 1) Sidorowicz (Ognisko) 2
-min. 008 sek.; 2) Żylewicz (Sokół) 2 m.
5,6 sek. Najładniejszy bieg dnia.

200 mtr. startuje jeden zawodnik Sa-
«dawoski — czas 24,4 sek.

Rzut dyskiem: 1) Wieczorek 39 mtr.
39 cm., a więc prawie 40 mtr. Wynik jak
na dziesięciobojowca wspaniały. 2) Na-
wojczyk 35 m. 19 cm. — W klasie B: Per-
łowski 30 m. 78 cm.

Sztafeta 4X100 m.: 1) 3 B. Sap.—
-41,8 sek. (Wieczorek, por. Bonikiewicz.
'Nawojczyk, Sadowski). 2) Sokół 51 sek.

69 mtr., skok w dal i rzut kulą „wy-

«grała' Cywińska z Sokoła, uzyskując na-

stępujące wyniki: 9,8 sek.; 3 mtr. 82 cm.;

'6 mtr. 60 cm. Prócz Cywińskiej żadna
więcej z pań nie startowała. |

Przyznać należy, że mistrzostwa

lekkoatletyczne mijają pod znakiem „kry-

zysu sportowego“, ale zdaje się, że jest

to częściowo radosny objaw, bo wcho-

dzimy. w zdrowy i racjonalny okres
pracy.

Pamiętać jednak należy o nieco lep-

"szej. organizacji i o koniecznych formal-

znościach.

Dziś dalszy ciąg mistrzostw.

Na Pióromoncie od godz. 9 m. 15 od-
"bywać się będą w dalszym ciągu lekko-

-atletyczne mistrzostwa. Wilna. W pro-

gramie: skok wzwyż, 400 mtr. 10 klm.,

-oszczep, 4%X100 mtr. pań, trójskok, 1500
metr., 400 m. płotki i 4X400 mtr.

: Najbliższe imprezy sportowe.

Dziś o godz. 4 min. 30 nastąpi na
"placu Katedralnym start raidu motocy-
klowego Wilno — Grodno — Wilno.

O godz. 8 odjazd wycieczki samo-
chodowej do Narocza z przed lokalu
+Cooka”, Mickiewicza 6.

Godz. 9.15 — Pióromont:
lekkoatletyczne.

Na kortach przy ul. Zakretowej tur-
niej tenisowy A. Z. S$. klasy B panów

Ь an.

Godz. 16.30: mecz piłkarski o mi-
:słrzostwo Wilna, Ognisko — Makabi.

Godz. 17: Powrót motocyklistów z
*raidu do Grodna. *

Jutro zaš na kortach tenisowych w
"dalszym ciągu odbywać się będzie tur-
-niej tenisowy A. Z. S.

Godz. 16,30: Mecz piłki nożnej o mi-
*strzostwo Wilna 1 p. p. leg. — 6 p. p. leg.

Wieczorem powrót siaotkodky z
„Narocza.

zawody

rej szkalowało się przeciwników,
robiło się sobie najprzymitywniej:
szą reklamę, a jak się to wszystko
robiło niechlujnie, niepoważnie naj
lepiej świadczą chociażby podsu-
mowania w sprawozdaniach kaso-
wych, gdzie dopuszczano się błę-
dów na dziesiątki tysięcy złotych.

Drukowano te „sprawozdania
na 24 godziny (dosłownie na 24
godziny!) przed walnem zgroma-
dzeniem, a chodziło o „zaskocze-
nie“ przeciwnika i zaimponowanie
szerszemu ogółowi akademików
pięknemi wykresami, fałszywemi
bilansami (dosłownie: fałszywemi!)
i bezczelną autoreklamą.

Dziś za te rekłamiarstwo i „wy-
borcze fundusze dyspozycyjne” pła
cić ma ogół polskiej młodzieży a-
kademickiej, bo kasy bratniackie
wypłukane przez „genjalnego He-
nia' świecą pustkami, a sanacyj-
ni „przyjaciele“ młodzieży zapo-
mnieli o przyjaźni, skoro za nią nie
płaci się politycznem wysługiwa-
niem się.

Że za agitację wyborczą nie
płaci Grecja lecz ogół polskiej
młodzieży akademickiej mamy do-
wód w księdze protokułów z posie
dzeń prezydjum zarządu z dn. 41
18 marca r. b.

Pierwsze bezpośrednio przed
wyborami, a drugie już po klęsce
wyborczej.

Na pierwszem właśnie powzię-
to uchwałę o wydrukowanie wspo
mnianych „sprawozdań'* przyczem
na pokrycie kosztów druku prze-
znaczono 1.200 zł. z pozycji budże-
towej (na rok 1932) „druki i wy-
dawnictwa'* — oraz 500 zł. tytułu
wydatków nadzwyczajnych.

Referentowi prasowemu kol.
Ryńcy otworzono tymczasowy kre
dyt w wysokości 1.100 zł, a prezes
(p. Dembiński) miał się wystarać
o subsydja rządowe i uniwersyte-
ckie na pokrycie sumy brakującej.

Jednocześnie uchwalono udzie-
lić drukarni „Kurjera Wileńskie-

„JEDYNIE
jedwabna bielizna damska trykofowa
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jest PEŁNOWARTOŚCIÓWA !
Za jakość naszej bielizny gwąrantu-

Jemy
STUPROCENTOWO !

Fabryka Trykotaży Jedwabnych
1 Wełnianych

M. Becher Warszawa Leszno 95.

 

go” („znicz”) chwilowego kredytu
do wysokości 1.000 zł. uregulowa-
nia jakichś bliżej nieokreślonych
płatności, by w ten sposób umożli-
wić wykonanie w terminie zama-
wianych druków.

(Dziwna hojność!)
Tak było przed wyborami.
Po wyborach i sromotnej poraż

ce trzeba było sprawę załatwić
nieco inaczej.

To też na posiedzeniu 18, IIL
znaleziono takie oto pokrycie:

1) Z budżetu na 193%—1.200 zł.
2 Z pozycji wydatków

nadzwyczajnych— 110 zł.
3) Z zapomogi przyrze-

czonej przez J. M,
Rektora  Januszkie-
wicza specjalnie na
druk sprawozdania
Komisji rewizyjnej— 715 zł.

4) Z subsydjum od prem-
jera Prystora — 1.000 zł.

 

IAEE E IS 3.025 zł.
A więc teoretycznie jest pokry

cie.
Niestety tylko teoretycznie, bo

przedewszystkiem nie znaleziono
w kasie owych 1.000 zł. od p. Pry-
stora. Е

Rėwniež J. М. Rektor do dnia
dzisiejszego nie wpłacił przyrze-
czonych p. Dembińskiemu 715 zł.

Po zbadaniu rachunków oka-
zało się, że 1.200 zł. z budżetu też
już są sumą teoretyczną, gdyż w
styczniu i lutym pozycja ta została
poważnie nadwerężona przez wy-
danie z niej 324 zł. na inne wydaw
nictwa (O tem, na jakie to drucz-
ki wydano 324 zł, pogadamy w
przyszłości osobno). Słowem jako
najpewniejsza pozostała suma 110
zł. z wydatków „nadzwyczajnych,
bo nawet zdobycie tych 110 zł.
jest dziś naprawdę rzeczą „nadzwy
czajnie“ trudną wobec pustki w
kasach bratniackich, jaką objął no-
woobrany zarząd przejmując agen-
dy bratniackie po ustąpieniu p.
Dembińskiego i jego politycznych
przyjaciół.

Jak ta miła paczka ustępowa-
ła, też jeszcze się dowiemy, bo to
rzecz naprawdę ciekawa.

Tymczasem jednakże bratniak
musi płacić za nich weksle, które
do spółki z wydawnictwem sana-
cyjnem puścili w obieg.

Czy p. Dembiński przyniesie
na 15 maja 1.000 zł. od p. Prystora
i 715 od J. M. Rektora Januszkie-
wcza?

Oto pytanie, które odrazu musi
postawić sobie każdy akademik
polski Uniwersytetu Stefana Ba-
torego.

Czy zresztą miał prawo p. Dem
biński obciążać budżet Bratniej
Pomocy jednorazowym wydatkiem
chociażby tylko 1.200 zł., skoro ca
ła ta kwota przenaczona jest nie
na jedne wybory lecz na cały rok
budżetowy?

Z czego ma czerpać fundusze
nowoobrany zarząd w przeciągu
pozostałych 10 miesięcy roku bud-
žetowego?

Do tych wszystkich pytań po-
wrócimy jeszcze, ale już dziś musi
my stwierdzić jedno.

Za gospodarkę zarządu p. Dęm
bińskiego odpowiada nietylko on
sam, ale w równej mierze prof.
Jakowicki, kurator Bratniej Pomo
cy, oraz J. M. Rektor Januszkie-
wicz.

Akceptowali oni obaj gospodar
kę przed i powyborczą ostatniego
zarządu, a nawet ponoć z ich pole-
<enia zamówiono owe sławetne
„wydawnictwa* drukowane w
drukarni „Kurjera Wileńskiego”.

Tak przynajmniej twierdzi p.
Henryk Dembiński, co zostało cza-
rno na białem uwieńczone w proto
kółach posiedzeń prezydjum zarzą
du, któremu p. Dembiński prze-
wodniczył.

Zresztą dla nikogo nie jes taje-
mnicą istnienie ścisłej „współpra-
cy” p. Dembińskiego z p. Janu-
szkiewiczem,

Wyrazem tej współpracy są
chociażby owe 715 zł. które J. M.
Rektor zobowiązał się wpłacić na
koszta druczków agitacyjnych sa-
nacyjnego zarządu. z

Nie możemy więc tylko zrozu-
mieć, dlaczego p. Januszkiewicz
nie ma zapłacić całej sumy 3.025
zł, bo przecież jest on moralnym
żyrantem tych weksli.
Senior Młodzieży Wszechpolskiej.

 

Z Rosji sowieckiej.
Ścigany przez G. P. U. spowodował katastrofę pociągu.

Ze Stołpców donoszą o nie-
bywałym wypadku, jaki miał
przedwczoraj miejsce na stacji
Radzica położonej między Niego-
rełoje a Kojdanowem. Pewien
nieznany osobnik, będąc ścigany
przez funkcjonarjuszy osławione-
go GPUI wpadł na stację Radzicę
i wskocżył do lokomotywy, która
stała pod parą. Puścił w ruch lo-
'komotywę i uciekł od ścigają
cych go czekistów. Przed Kojda-
mowem osobnik ów wyskoczył z
ipędzącej lokomotywy puszczając

„BOLONIA: Jil 2:od g. r-ej POPULARNY DANCING
KONKURS WALCA

Z NAGRODĄMI.

wstęp na dancing
do g. 10 w. łącznie
z podwieczorkłam

„ zł. od osoby.

KONKURS
TAŃCA

Z PRZESZKODAMI.
Nir

ja umyślnie na zbliżający się po-
ciąg towarowy.

Pędzący parowóz z niebywa-
łym impetem wpadł na lokomo- °
tywę pociągu towarowego. Skut-
ki zderzenia były wstrząsające.
Lokomotywy zostały strzaskane,
przyczem wryły się w ziemię „zaś
kilkanaście
się z nasypu z pod zdruzgotanych
wagonów wydobyto ciężko ran-
nych konduktorów i konwojen-
tów.

  

 

na odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561

od 11—3 i od 6—8 wiecz.  
 

wagonów wykoleiło |

Sala do wynajęcia |  

am
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przyjmuje od godz. 9 do
4 w. Kasztanowa 7 m, 5,

WZP69
DES

== "OD НЕСОМ
UCHRONI NAS DEM й ZGUBY

   

 PARALSA LSSR
ZGINĄL PIES SZPIC
fostrzyżony). Znalazcę u-
prasza się o dostarczenie
na ul. Bakszta 12, m. 3,
za wynagrodzeniem.

  

0—5668
UREZOWEWECZWZ KERSRAEISS

DŹWIĘKOWY Premiera! Szaleństwa ameryk. miljone- Hjgrgi irą Przebój sensac. erotyczny. W rol. gł. fascynująca, pełna
KINO-1 cH E L 1 9 S» | rów. Rozpustne życie elliy New Yorku Niewinita Grzesznita temperamentu Joan Crawford Eineaaa Clark
TEATR Gable. Nad program: „Rewelacyjna Rew]a Podlotków*. Na 1-szy seans: balkon 50 gr. parter 8D gr na pozost.

ulica Wileńska 23, tel. 925. seanse balkon 70 gr. Parter od 1 zł. Pocz. szans. og. 4, 6,8 I 10,15 w dnie świąt. o godz. 2-ej.

 

Reżys. twórcy „TRADER HORN" Van Dyke'a. W rol.
gł. egzotyczna kochanka LUPE VELEZ | fenem. śpie-

«HELIOS».
Nale zebójMony NENITA KWIAT HAWANNY

wak Lawrence Tibbett. Orkiestra kubańska. Najpiękn.
Rumby. Melodyjne pieśni kubańskie. Wkrótce w kinie

 

 

 

 

oaz

DZWIĘK. KING- Dziś dawno oczekiwana wlelka Front zachodni 1918 r. Film t
TEATR «PAN» premjera gigentycznego arcy- N A J E Ź D Ź c Y esnuty na tle slów sale

Ul. WIELKA 42. dzieła G. W. PABSTA nej ERNESTA JOHANNSENA
ы Nad program: Mrcywesoła komedja i nejnowsze aktualja. Po-

«CZWÓRKA PIECHURÓW», czątek seansów e godz. 2, 4, 6, B ! 100) Na teszy s dy
zniżone. Bilety ulgowe i passe-partouts nieważne.

DZWIĘK. Dziśl Rewelacyjny najpiękniejszy 100 proc. dźwięko= i i Potęžny dramai w 14 akt. ik
KINO-TEATR «STYLOWY» wiec z życia Arystokracji Swiata Podziemi p. t.:WiejkomiejskieDlice bandyAL.Capone z JackiemDja-

w A 36.  mandem. W rol. gł:Gary Cooper I Sliva Sidney. Nad program: Dźwiękowy tygodnik (ostatnie aktualności
świata) i dźwiękowa komedja-farsa w 2 akt. Następny program: ROK KRWAWEJ

kowiec polski) z A. BRODZISZEM.

DZWIĘ ŚWYJĄATOWID | Dziśl Wielka atrakcja sezonu. Pierwszy raz w Wilnie w wersji dźwiękowej największe arcydzieło predikcji polskiej

"REWOLUCJI 1985 (džwlę-

  

 

KOWE reż. J. Lejtesa. Zupełnie nowa kopja i nowe wydanie. Wspaniała epopea walk powstańców polskich w 1863 r. p. t:
KINO Hura an Oszałamiające tempo akcji i cichy romantyzm wielkiej miłości. W rol. gł:

g Zbyszko Sawan, Aleksander Želwerowicz, J. Turkow i wielu innych.
Mickiewicza 9.

  

 

  

 

EEESEWHE OSTATNIE = = |spRawy |r SĘ NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na cherobę nerek,
pęcherza, wątreby, kamieni żółciowych, złej
|przemiamy materji, na bóle artretyczae czy
Rosooce na wzdęcie żołądka, edbijanie się
lub skłenneści do obstrukcji Pamiętaj, że uigdy

Już dnia 19 majuz nia maja ciągnienie 1 klasy
wielkiej 25 Loterji Państwowej.

Według wniesionej inowacji w planie gry obecnej loterji
znacznie się powiększyła ilość średnich wygranych

  PLAC przy ul. Tartaki
Nr. 23 (koło ul. Mickie-
wicza) wysoki, słonecz-
ny, do sprzedania. Całość

 

      

  

 

 

Dla grających są to niebywałe dotychczas korzyści. zg diz RÓ nie jest zapóźme, gdy używać będziesz
GŁÓWNA 1 oo Oo ooo dowiedzeč się tamže od zioła merzopados

6 — Ь 8967WYGRANA Ža m 10 „DIUROL“ Gąseckiego,  
DO SPRZEDANIA które rapebiegają magromadzeniu się w ustreju

DOMY kwasu moczeweśe i ianych szkodzących zdre-
ul. Słowackiego d. 10/9| wiu, substancji, zatruwających erganizm. Wszel-
(stary numer 17) m. 1. | kie bóle ust ią. gdy wytrwale używać będziesz

8979| ziół „DIUROL” Gąseckiego. Osłedzony edwar
WEZ RZEK ща z ziół „DIUROL” jest smaczay, zupełnie nie-
DO SPRZEDANIA 2 do-| szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
my murowane z dużym| baty. Dziś jeszcze kup pudełke eryginalnych
ogrodem owocowym. Do- |] ziół „DIUROL* Gąseckiege (z kegutkiem), a gdy
chód 600 zł. miesięcznie. rzekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
Zarzecz Nr. 30 — 11. |] łania, zalesać'je będziesz swym znajomym. Spo-
W. A. 8986| sób Ke: ma opakowaniu. Oryginalne zieła

„DIURÓL"” Gąseckiego (z kegutkiem) s rzedają

i 211 premij
Co drugi los musi wygraćl

Cena: 1/, losu — 10 zł., 1/, losu — 20 zł, !/, los — 40 zł.

Obywatele! Jedyna najszczęśliwsza kolektura w Polsce

H. Minkowski
wzywa Was do kupna losów szczęścia.

Nasze adresy:

WILNO, NIEMIECKA 35, tel. 13-17. P. K. O. 80.928.

 

  
  

 

 

     
 

 

  

 

i 100 SĄŹNI ZIEMI do teki i skła eg. M. S. W. 1456
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. P. K. O. 3.553. śprzedkniść PABSYCTH AMO

  

Oddział: Lida, Suwalska 22, tel. 136. P. K. O. 20.439.
Nie zwlekajcie! Czas krótkił

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą.

  

8919—2
NE LOK

Dom z egródkiem de- nieograniczenie trwałe przy
chedowy w pięknej miej- wilgotnem powietrzu lub po-
scowości sprzedam nle- „cie, osiągną Panowie i Panie,
drogo Konarskiego 68 bez rurek za pomocą esencji
Jakubowski. 8974—0 Hela. Również najpiękniejsze

krótkie włosy u Pań doznają
upiększenia przez Hela, dzięki

/ której ondulacja jest zbytecz-
na, Duże zaoszczędzenie czasu
i, pieniędzy. Działa na porost

„ włosów. Zaraz po umyciu uzy”
skuje się wspaniałe fale ondulowanych loków,
pełną powabu fryzurę. Dużo listów z podzię-

   
 

  

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

  

DOM nowy z placem na
Zwierzyńcu do sprzeda-
nia, Dow.: ul. Stara 43,
u właściciela. 8865—2  

 

  

PLAC przy uL Kalwa-
ryjskiej 132, Całość lub

  ч

: sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy- R rarcele. Warunki do- zk » oz Ua o
i i i 3 i i ię: iem od artystek scenicznychj. Cena za Iasz-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie e szuы r” 5 kę MISL20, 2a 3 flaszki b 240: xa; Gfianiekiat) 4;  

   
Dr. NIC. KEMENY, Cieszyn H, skrzynka pocz-

towa 126/H. 8 137% prawdlziwego wszechświatowej sławy

Do sprzedania >

NA RATY- |Spółdzielczy BE
 Piwa Żywieckiego) %45y" prooowyzsena ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą Bee WCM uma żecdó ®

R

poleca po cenach najniższychCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU [ii sc;taż wieć”kami przy szosie Wilno—

ozentacja: WIILNO, ZARZECZNA 19. TEL.18—62.
ееааааа

Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko połeżona, otoczona
sosnowemi lasami. Do-
jazd na miejsce autobu-

    

8

UL, NIODARK, WEZĘ, POBKVRZACIE
MASKI i inme przyrządy  pozczelarskie,

 

NKL LN AT BEJBE ARIE SDRLAUSTRIA

i ś Dla członków Tow. Pszczelarskiego RABAT.
POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA EiodijsKosia wia” gą eo www AdresS Ф

o elektryczne, teleton, —

= Ė A5 S 66 policja na miejscu, Mają-
»5 tek Połuknia, właściciel- KUNST TASTE

WILNO, KRÓLEWSKA 1. Tel. 400. ka Rėžaiska lub Wilno, 4 ZDROJOWISKOBakszta 10, m. 4 od 4—5 NAD NIEMNEM DRUSKIENIKI

Wielki wybór rakiettenisowych.
  po poł. Nowe źródło solankowe.

KĄPIELE Kwasowęglowe, Borowinowe, Tleno-

AGGA we i Piankowe Gabinety ginekologiczne, wzie-
walnie, oddzialy a:PK OTONSIEDA> pi-

Ważne dla elektromonte- :
rów i pracowników stacji

elektrycznych

Zakład leczniczego stosowania słońca, powie-
trza | ruchu z basenami pływackiemi. — Ka-

skadówki i pla:
Sezon od 15 maja do 30 września. — Ceny

Z iniejatywy Okręgowego Urzędu Miar i Legali-
zacji Narzędzi mierniczych Towarzystwo Kursów
Technicznych w Wilnie uruchamia jednomiesięcz-
ne Kursy sprawdzania I reperacji liczników. Wy-

 

   
  

  

   szawie — Związek Uzdrowisk Polskich, S-to
Krzyska 17, tel. 434—88. 16507—1 o

 

e
pobytu I leczenia bardze niskie.

kłady, laboratorja oraz warsztaty będą prowa*

Prospekty wysyla I udziela Informacyj w
Druskienikach — Komisja Zdrojowa, w War-

dzone przez siły fachowe, dobrane przy współu-
dziale Stowarzyszenia Elektryków P Doroczneolskich Od- Šis Lz

w Wilnie. Kursy trwać będą od 23-V do ków Spółdzielczego Banku Lu g
Walne ZebranieW. Z. P. Nr. 12.

dział
21-VI b. r. Kancelarja przyjmuje zapisy I udziela „Drobny Kredyt"
Informacji codziennie oprócz świąt | sobót od g. w likwidacji zwołuje się na 29 Maja r. b. o go-
17 do g. 19,w gmachu Państwowej Szkoły Tech- dzin. 18 w lokalu przy ul. Gdańskiej 1, m. 6.
nicznej w Wilnie-Holendernia 12. 145—0 Porządek obrad w wysłanych zaproszaniach.

—0 о

Wytwórnia Sztucznych Wód
‚ ineralnych i Napojów

Chłodzących
pod firmą:

„E. TROMSZCZYHSKI“
W WILNIE

pod kierownictwem współwłaściciela

prowizora W. WRZEŚNIOWSKIEGO
Poleca: sztuczne wedy mi-

neralne (Vichy, Ems, Karlsbad i in-

   
  

  

 

Uwadze pp. wynajmujących Ietniska,
pensjonaty, mieszkania, pokoje i t.p. Ill
Ogłoszenie do Dziennika Wileńskiego oraz do
Innych pism po cenach bardzo tanich załatwia

Biure Reklamowe Stefana Grabowskiego
Wilne, Garbarska 1. — Tel. = а

—10

  

GRUŽLICA PLUC Jes! nieubiaganą'l corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-

       
  

  
 

  

 

nu, kos! miljony ludzi. — Przy zwalczaniu ne) | napoje chłodzące, przyrządza- pno zostałe z licytacji rzeczy
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor” пе) 'уіцшів na cukrze.  200—3 0 Sprzedaż| 6:4 samochody sprzeda-
Grrvago, patezącego = Lt p. siosują Zakład: Plwna 7 je orioiul. a

"Lt M : Wleika 58. skupia 4, tel. 14-10
„Baisam“ Thiocolan—Age“ pa DO SPRZEDANIA bla- 9 — 2 i od 5 — 7 po-

który ułatwiając wydzielanie się plwociny Polska palarnia kawy SAWICZA oto bDena.południu. 220

   

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego By zwalczyć kryzys rady użycza: różne żelazo zdatne dla

  

DOM nowowybudowany

 

  
  

  

  

  

  

    

OKAZYJNIEJM różne po-

 

 

 

 

ai

e TELEGRAM |".

ы z. KAZASKI Wielka 3% Wilno. Przewod Nr. 1023

Przyjęto dn. 13-V. 1932
wedi ainikieiiės

godz. 22 min.
 
 
 

odpis 

 

WARSZAWA GŁ. DW.

|

|
|

° ° Stowarzysze-
Czas 1 okazja. nie sztukato-

rów i rzeźbiarzy w Poznaniu, wykonuje
wszelkie prace nowe jak renowację, wy-
kenanie jak odnawianie sztucznych mar-
murów, oraz wszelkie możliwe prace wcho-
dzące w zakres dekoracji budowlanej.
Również prace cementowe. Sztuczny ka-

mień, stopnie, balustrady i t. d.

Związek Sztukatorów
w Poznaniu

Konieczny, Masztalarska 2.
 

 

SKŁAD
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"mz PRACA |

fistarma(i "GOSPODYNI KU.
K. DĄBROWSKA CHARKA

trzebna do majątku,
(F-ma Istnieje od r. 1874) z : . :

głoszenia Wiwulskiego
Wilno,ul. Niemiecka8m.1l 5/2 w dniu 18.V. od 12-ej

do 2-ej godz. 8977

NASTONA
warzyw I kwłatów POSZUKUJE SIĘ

z  pierwszerzędnychj kasjerki z kaucją. Zgło-

źródeł žagrerucaiystų szenia kino „Mimoza“
oraz nasiona ró: .
pastewnych: koni Wielka 25 od g. 13 — 21.

czyna, tymotka IIn- 8976
ne o wypróbowanej si-
le kiełkowania poleca:
Zygmunt Nagrodzki

Ino, ul. Zawalna 11-a
Lądajcie cennika.

143—19 e

Inteligentnepanie—
panowie — praca dla
was. Pole wielkich za-
robków! Piszcie zaraz
„Kieszonkowa Ency-
klopedja Pepularna"
Kraków, Józefitów 10.

POSZUKUJĘ pracy do
gospodarstwa, znam się
na kuchni, posiadam
świadectwa. Zarzecze 20,
ma. 18. 8992—0

W hotelu.

Pokojówka: A o któ:
rej godzinie mamy pana
obudzić? =:

Gość: O ósmej, moje
dziecko... i te buziaklem!
— Dobrze, proszę pa-

Pl ANINA na, powiem posRTOWI

 

 

zupełnie,
°

оче O
letnia |= 7
gwaran-
cja) zł. LETNISKA.
1.200. Ki-

Jowska 4. H. Abelow. „ARENA.
PENSJONAT w pięknym

TANIO do sprzedania о- dworze, miejscowość su-
cha, las, Wilja, wykwint-

gród owocowy i warzy- ne utrzymanie. Szczegóływny o powierzchni 678 : zsgin. kw,, równy .i-sło- Jagiellońska 7 — 5.

neczny, bez zabudowań, :
przy ul. Želazna Chatka2 LETNISKO27. O warunkach dowie- PólijonkE waj, Wótki,

as RO miejscowość malownicza,
przy. uli ZawalnejsNt 16; las, rzeka, łódki, od st.

Gudogaj 7 klm. oraz let-

FIAT 503. , nisko 2 pokoje i kuchnia
Dwie karoserje, odkryty,
karetka. Stan doskonały.
Bardzo tanio
Popowska 43.

skiej.  Dowiedzieć się
Mickiewicza 15 — 16 od

spszódam 3405 pp. 8982—-18973

TTTLS LAT RIO
PIANINO w b. dobrym PENSJONAT
stanie okazyjnie sprze- Otwiera się z dn. 1. VI.
dam bardzo tanio. Ul. 32 r, w majątku Powia-
Piłsudskiego 24/6. daki 40 minut drogi auto»
NN busem, szosą Mejszagol=
Fortepiankrzyżowy, ma- ską od Wilna, przystanek:
ły, znanej zaśran. firmy, ną miejscu. jscowość
w dobrym stanie natych- sucha, lasy, park, jezio-
miast b, tanio do sPrzė- rą, łodzie spacerowe,
dania. Nowogródzka 15, plaża, garaż ma samocho-
m. 23 (dawn. 7). dy.Radio. fortepjan i koń

Sprzedaje sięDOMEK wierzchowy do
ł * cji Kuchni

murowany na „wiasnei obfita, Ceny kryzysowe.
ziemi w pobliżu Zakretu. Na żądanie pokoj 1; 5 pokoje poje
Dow. się Legjonowa 82.dyścze i podwójne.No

у — bec ograniczonej ilości

dobrympłaniedosprze: miejsc uprasza się o jakdanie. Tałarska 222, najwcześniejsze zgłasza-
CWA 8993 _g pie się: Porozumieć się

Zarząd maj,listownie. ]

TANIO SPRZEDAM Poviadaki, poczta Mei“
rower męski. Antokolska

szagoła woj. Wileńskie,

3—10. 8957—0 8923—(2)

BEAC andona + BijaNES, GB
ogrodem owocowym, 1271 ma "w ładnie położonej
m. kw. Myy: s elio miejscowości, w majątku
nów, óś ysiej Gi Pa „Mesyna”, przy szosie
sprzedam za 450 dol, Po- niemenczyńskiej. Komu-
siadam hipotekę. Zwra* nikacja autobusowa. Iš“
cać się ul. Konarskiego ‚ Е
Nr. 19/5, A. Małunowicz. za. geo

8991—2

 

dyspozy-
ia zdrowa i

LETNISKA
W Anielinie i UstroniuBRYCZKA I POWÓZ

ia. Sucha miejscowość, lasokazyjnie do sprzedania.azyjni kai

 

Sofjaniki 4, 5 sosnowy, rzeka, 1 klm.
od stacji kolej. w Anie-

Sprzedaję linie z utrzymaniem ca-
łodziennem, w Ustroniu

at bap Prodar
A ty na miejscu. Poczta

torpedo Gudohaje, Zapolska.

509 w dobrym stanie 8888—1 e

K, Gorzuchowski ul.

 

 
 

scowości nad rzeką Moł-
Wedlug Zapolskiej SA Sosnowy las, ką-

iel słoneczna i rzeczna.

owies» Lowiekż „e Odległość od stacji kol.
wziął udziału. Mówlono 4 klm. Informacji można
to —„Ó czem się nawet ZA5ięEnać u wójta gminy
myśleć nie chce", t. J. o W ołczadzi — poczta

A runków przejazdu i po-

przy szosie Niemenczyń- Ge

1057 36 13 21 17

DZIŚ WYSŁANO BAGAŻEM OSTATNIE SZLAGERY SEZONU NA PŁĄ-
SZCZE | KOMPLETY DAMSKIE STOP GEORŻETTY JEDWABIE DESE-
NIOWE | TOILE DE SOIE WE WSZYSTKICH KOLORACH I DESENIACH
STOP NAJNOWSZE WZORY MATERJAŁOW MĘSKICH „ZEKAWE“.

 

Letnisko pensjonat rze-
ka, las sosnowy, poczt
i majątek  Daniuszew

      

 

  

 

  e wynajęcia 4 pokeje z
Įkuchnią. Antokei, Plaski

 

 

stacja Smorgonie, Kler- (Nr. 9. 217—0
snowska. 8938

zu |, „PoK. mieszkanie doke A wszyst-
emi wygodami. (llic:į Zdrojowiska „lakėba Jasińskiego Nr. 7

„m. 0

AGI: + SO iROAM anona 1DOWYNAJĘCIA к

kanie z 5-ciu pokojów z
znanego letniska Karpac-| kuchnią, ze wszystkiemi
ckiego zawiadamia, że|wygodami na 1-em pię-
przy tutejszym Urzędziejtrze (dawn. 2-ie) z ulicy.
miejskim uruchomiono zł Oglądać od 4—5 pp. ul.
dniem 1 kwietnia 1932 r.f Rossa. 10, m. 2, obok Ole-
bezpłatnę Biura mieszka-jjarni p. Pimonowa. O
niowe. Biuro to udzielaj warunkach dow. się; Wę-
odwrotnie wszelkich in-fglowa 23, m. 2, p. Słucki.
formacyj dotyczących wa

MIESZKANIA
mieszczenia letników (po,z 2—3 i 6 pokoi przy ul.
załączeniu znaczka na';Subocz 85 do wynajęcia.
odpowiedź), ułatwia po-i|Zwrócić się: Nowogródz-
byt oraz udziela pomocy,ka 6, m. 10.
przy organizowaniu wy-.
cieczek i t. p. z rów-* MIESZKANIA:
nież ma na celu chronić 5 4 ; 1 pokojowe z ku-

letników przed WYZY- chniami do wynajęcia.
skiem i niesumiennością UJ, Lwowska d. Nr. 11,
pokątnych pośredników m. 1, dowiedzieć się u
oraz właścicieli pensjo- właśc. domu.
natów, hoteli i umeblo-
wanych pokoi. Biuro in-

 

 

MIESZKANIA|
formuje swoją  działal- 3, 4 ; 5 pokojowe. Ka-
nością cały (psy ko- sztanowa 4, pokaże do-
sowski i podlega nadzo- zorca.
rowi Starostwa i Wy-
działu Powiatowego. A- _3—5 POKOI
dresować: Biuro Miesz- do wynajęcia. Połocka
kaniowe, Magistrat m. 13, tej. Ё

Kosowa k/Kołomyi. SO ya
16918-1 2 POKOJE z wygodami

do wynajęcia. Portowa
Rabka  Pensjenat 8—1 - 8987—0
„Helios“ komfortowy, Ce- <— s

DO WYNAJĘCIA od za-
ny przystępne. Oktawja raz dwaEia 3h

Piechocka. Telefon 70. i 4-ro pokojowe, cena
12392—4 o po epas Hadas со-

ziennie od godz. 18, w
ORŁOWO — MORSKIE święta od 10—13. Ейа-
„Gryf“ pierwszorzędny recka Nr. 43, m. 1.
pensjonat blisko plaży, 8988—2
higjena, komfort, ceny u-
miarkowane. Informacje:

 

 

 

 

 

 

 

właścicielk. - ь
Неіечс::!:‚ %ш[')пг&.“"я — R 6 2 NE

64115 — (4)|aozus |

Zbiór znaczków
| LOKALE || pocztowych

kupię niedrogo. Ka-
-——323|sstanowa 5 m. 6. —20

Lokale
Pod Biura, urzędy i |
mieszkania do wynajęcia
od zaraz. Ofiarna 2.

A októr |. SZYRWIADTOdstąpię sklep spożyw-
czo-tyteniowy egzysten* e, Ms

 

 

 

 

cja zapewniena. Dow. xw; у
się w Plusze Ogłoszeń Wielka 19, ed 9—1 i 3—7E. Sobola Wileńska 22. z:
SKLEP, PIWNICA, po-
kój i kuchnia razem do Dr.A.[8 mbier
wynajęcia zaraz. Zwie- Cher, YCZNE i
rzyniec, róg Sosnowej i SKÓRNE. Tel, 15-64.

dyminowskiej, dom mu- Miekiewicza 12, róg Ta-
8989—0rowany. iarskiej 9—2 i 5—8%,

unika
Mieszkania ;

Ё i pokeje Dr.Zeldowicz
* CHOR. WENERY!

DO WYNAJĘCIA В
2 mieszkania z pokoi, 3—11 i 5—8 w. tel. 2-77.

= z zo:(par- ——

pad czkotyrzadyostD-rZeldowiczowapod szkoły, urzędy oraz
prywatne kabi, kobiece, wezer. ckerdrėg
Mogą być połączone. MOCZ
Można z użytkowaniem
ogrodu owocowo - wa-
rzywnego. Warunki: Św.
Anny 2 m. 2 od 9 — 11
rano. 223

 

 

OSOBNY DOM
w ogrodzie, 5 pokoi, we- 17,
randa, elektr. do wyna- tel. 10,67 9—1 I 4—8 w.
jęcia. Naprz. kość. św.
Piotra ul. Kanoniczna 9/4

222

o: pe Dyskretna.
we — przedpokój i ku-
chnia do wynajęcia, UL. "mg =kap masis 6-
Zygmuntowska Nr. 8. 7а- ЗКа umie detrzymać ta-Jemnicy? :
pytać u dozorcy. 8985 M B vuišelei Bylis:

: . my już od trzech tyged-
wojewdśą. ni zaręczeni, a azam

jeszcze o tem wie-ska 32, m. 5. 8969 działami

MIESZKANIE jo-
Me świeżo odremonio. BDA
wane z elektrycznością
do wynajęcia. FinnaR DRUKARNIA

1 INTROLIGATORNIA
5 pokojo-MIESZKANIE

we do wynajęcia. Elek- | l
tryczność. Wiłkomierska Ml, ь
Nr. 11. 8964 Mówi o

ostowa 1. Tet';12-44
MIESZKANIE do wyna-
jęcia z 3 pokoi z kuchnią, PRZYJMUJE DO DRUKU

Meakygymontowane. DZIEŁA, BROSZURY

 

 

 

  

5 — 7.Zamkowa 9. 2i9-5|  „LETNISKA и > BILETY WiZYTOWE,- wynajęcia mj poko” DO WYNAJĘCIA solid-
WRRKEZKSANNNNAW 6) |. malowniczej miej. nej, osobie lub pod biuro Z A PROSZENI A,ój z wygodami, z aa

meblami lub bez. Troc- | RÓŻNE KSIĄŻKI
8924—1ka 11 m. 9.

DO OPRAWY

WYKONYWA

 

3pokoje, kuchnia, wszeł-
kie wygody, do wynaję-
cia od czerwca. Oglądać

 

oraz powiększa wagę ciała | usuwa kaszel Wprowadzisz w dom swój oszczędność znaczną śl LN Nr. 8. M d B - od,.g 5—8Rz 12—10. PUNK TUA
Używa się za poradą lekarza Kupując Kawę WATY a 91ax=2 sprzedam. hód rocz-sytuacji gospodarczej = Mołczadź, pow. Barano- 06 ają Fe LNIE.

ed teki. Wydz.Z.P.Nr.1 ю й t Wielk (т wicki. 180—2

PRINCE EISS twwz aniao ik. Polanka0, m. 477% Się nie mówie T
zBiawos: ALEKSANDER ZBIERZYŃSKI, Drukaraia Al. Zwiarzytakieśe, blostawa J. Redękter odgowjeńeiala: JI AMI NIECIECHĄ3 ER ОЕ : : : AROSE |
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