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Dzisiaj „Dzień dla Bezrobotnyche'""
 

Obrady klubu parlamentarnego Stronnictwa
Narodowego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W sobotę odbyło się plenarne posiedzenie klubu
parlamentarnego Stronnictwa Narodowego, na którem referat o sy-
tuacji finansowej i politycznej wygłosił p s. Rybarski.

Poddał on gruntownej analizie stan bilansu handlowego i
tniczego, obiegu pieniężnego i deficytu budżetowego.

Prot. Rybarski przeciwstawił się stanowczo nastrojom inflacyj-
nym, szerzonym nietylko przez obóz socjalistyczny, lecz także przez
pewne czynniki sanacyjne. :

Wskazal on na ujemny rezultat zabiegėw kredytowych i pozo-
stające w związku z tem pociągnięcia polityczne na terenie we-
wnętrznym.

W dyskusji zabierali głos posłowie. prof. Winiarski, prof. Stroń-
ski, prof. Komarnicki, pułk. Arciszewski, red. Strzetelski, Wierczak ks.
Błaszczyk i senator Sołtyk. Szczególną uwagę zwrócono na świeżo
zawartą umowę celną z Niemcami, zawierającą znowóż liczne ustęp-
stwa na rzecz Niemiec, a także na decyzję komisarza Grawiny, lega-
lizującą szmugiel towarów niemieckich z Gdańska do Polski.

Pozatem dyskusja dotyczyła spraw organizacyjnych na
strojów panujących w kraju.

Zjazd rektorów w Krakowie.
(Teleionem od własn. korespondenta.)

KRAKOW. Pisma krakowskie donoszą, że od czwartku odby-
wają się w Krakowie, w gmachu uniwersytetu Jagiellońskiego, pouf-
ne obrady rektorów wszystkich wyższych uczelni. Obrady dotyczą,
poza sprawami nauki, zagadnień budżetowych uniwersytetów w zwią-
zku z olbrzymiemi redukcjami wydatków rzeczowych i personalnych.
Zjazd ma powziąć doniosłe uchwały, dotyczące systemu studjów na
wyższych uczelniach, przyczem mają być rozpatrzone rygory odnoś-
nie do studentów, którzy nie złożyli egzaminów w. przepisanych ter-
minach. Uchwały rektorów będą złożone ministerjum oświaty.

Klęska sanacji na terenie palestry war-
szawskiej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na zgromadzeniu palestry warszawskiej, które od-
było się pod przewodnictwem mec. Bielawskiego, (b. senatora Stron-
nictwa Narodowego) dokonano wyborów uzupełniających do Rady
Naczelnej i do Rady Adwokatów warszawskiej. |

W wyborach tych sanacja poniosła całkowitą klęskę.

Katastrofa parowca «Cieszyn».
i; HELSINGFORS (Pat.) Dziś o
godz. 7-ej rano statek „Cieszyn*
nadał radjodej *szę następulącej

pła-

tle na-

 

nieczynne. Obecnie
wione".

Lodołamacz „Santo” melduje

jest napra-

treści: „W odległosci półtorej mili
na zachód od (ltoe esiadłem na
skalnym gruncie. Dno statku zer-
wane. Proszę 6 pomoc, 15 ludzi
załogi znajduje się na wyspach,
reszta na pokładzie. Maszyny i
akumulatory były całą noc pod
wodą, wskutek czego radjo było

mniejszą siłę wiatru oraz że wy-
ruszy na miejsce wypadku, skoro
tylko powietrze będzie przejrzy-
ste i lepsza pogoda.

HELSINGFORS. Pat.—Cała za-
łoga i pasażerowie okrętu „Cie-
szyn znajdują się już poza nie-
bezpieczeństwem.

Współpraca Berlina, Kowna i Moskwy.
Zjazd komunistów litewskich w Mińsku.

MOSKWA. Z.lIl. W ciągu ostatnich dni marea 29, 30 i31 wMiń-

sku obradował zjazd „delegatów robotniczych” litewskich reprezen-
tujących rzekomo 7 tysięcy robotników litewskich na terenie Rosji

sowieckiej. Do Mińska przybyło 60 komunistów litewskich z Moskwy,

| basady sowieckiej w

Echa zamachu

MOSKWA. (Pat.) — Sledztwo
w sprawie zamachu Sterna i Wa-
siljewa przeciwko radcy ambasa-
dy niemieckiej w Moskwie von

PARYŻ (Pat). Były radca am-
Paryżu Bie-

siedowski wygłosił wczoraj odczyt

na temat obecnej sytuacji w repu-

blice sowieckiej. Prelegent zarzu-

ca Stalinowi odebranie ziemi chło-

pom i uczynienie z nich robotni-

ków fabrycznych. — Chłopi, śnę-

bieni nadmiernemi podatkami i po-
siadający inną umysłowość, niż ro-

botnik miejski, potrafili oprzeć się
temu i sabotować pracę nad in-

dustrjalizacją. Niszczą oni aparat

fabryczny, którego budowa po-

„W. polskim skła
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Dobrobyt, bogactwo
dzie konfekcji galantorji | trykotaży

D. H-go W. Nowicki. 5,
Wiino, ul. Wielka |! kalesony mskko 1
niebywala 0,

Petersburga, Charkowa i innych miast sowieckich.
Na zjeździe oprócz spraw agitacyjno-organizacyjnych omawiano

sytuację polityczną Litwy i jej zatarg z Niemcami

pedy. Komuniści litewscy zgodnie z nastrojami
rowniczych kołach moskiewskich stanęli na stanowisku koniecz-

ności współpracy Berilna, Kowna i Moskwy w polityce zagra-

nicznej Europy Wschodniej, a zwłaszcza w stosunku do Polski.

Odpowiednie uchwały przesłane zostaną do Kominternu dla

podania ich do wiadomości litewskiej partji komunistycznej.

w sprawie Ktłaj-
panującemi w kie-

 

na dyplomatę niemieckiego
w Moskwie.

Twardowskyemu zostało ukoń-
czone. Proces rozpocznie się
przed najwyższym trybunalem
wojskowym 4 kwietnia.

 

Sensacyjny odczyt Biesiedowskiego.
chłonęła fantastyczne wprost Su-
my i — zdaniem prelegenta —
przyczyniła się do zagłady planu
5-letki, Bunt wre — dodaje Bie-
siedowski. — Być może, że jeden
wystrzał rozpęta rewolucję. Czu-
jemy, że coś się przygotowywa,
lecz nie wiemy dokładnie, co się
dzieje w tem zaklętem kole, nic
bowiem nie wychodzi na zewnątrz
Rosji i świat jest w zupełnej nie-
świadomości co do tamtejszych
stosunków.

      

  

 

każdy zdobędzie
towary prakt. trwałe i tanio

kupując

„Nowlc koszule zefirowe

zniżka skarpt. b. mocne „90
krawaty jedwabne 0,6
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Prymas Hlond w Monachjum.
MONACHJUM. Pat. — W dro-

dze z Rzymu przybył tu wczoraj
prymas Hiond, powitany na dwor-
cu przez kardynała Fau'habera,
nuncjusza i prowincjała Salazja-

nów. Ks. prymas złożył wizytę
premjerowi Bawarji Holdowi, na-
stępnie był na przyjęciu u kar-
dynała Faulnabera oraz na przy-
jęciu u konsula polskiego.
 

Hindenburg contra Hitler.
Znamienna odezwa.

BERLIN. (Pat). Organ naro-
dowo-socjalistyczny _„Volkischer
Beobachter* przytacza dziś in
extenso ulotkę, rozrzucaną przez
samoloty, zaopatrzoną podpisem
Hindenburga, nad miejscowością
Landsberg nad Odrą. lotka
oskarża Hitlera o prowadzenie
tajnych rokowań z ambasadorem
francuskim w Berlinie w sprawie
nieprzeciwstawiania się narodo-
wych socjalistów ewentualnemu
atakowi Polski na Prusy Wschod-
nie. „Niemcy miejcie się na bacz-

ności—wywodzi ulotka. 4W tych
dniach wezwano Hitlera aby
zwrócił się do młodzieży nie-
mieckiej z wezwaniem  przeciw-
działania niebezpieczeństwu, za-
grażającemu Prusom Wschodnim
ze strony Polski. Pełnomocnicy
Hitlera na uniwersytecie w Ge-
tyndze wezwanie to odrzucili,
oświadczając, że mogłoby to za-
kłócić rokowania, jakie przedsta-
wiciele narodowych socjalistów
prowadzą z Francją w Genewie”.

 

Tezy francuskie w sprawie bloku
państw naddunajskich.

- PARYŻ (Pat). .W przededniu
rozmów francusko-angielskich sta-
nowisko obu państw w sprawie
bloku naddunajskiego da się sfor-
mułować następująco: Francja jest
za finansową akcją pomocniczą dla
państw naddunajskich przy zapew-
nieniu sobie odpowiednich śwa-
rancyj oraz kontroli nad udziela-
nemi kredytami. Pomoc finansowa
pozwolić ma państwom naddunaj-
skim na przeprowadzenie sanacji
ich waluty oraz na odzyskanie
równowagi budżetowej i gospodar-
czej. Francja występuje przeciwko
wszelkim ywom z zewnątrz,
mogącym doprowadzić do utrace-
nia samodzielności politycznej tych
państw. Anglja przyjęła wpraw-
dzie przychylnie propozycję, sfor-
mułowaną w memorjale francus-
kim, wysuwa jednak zastrzeżenia
natury zasadniczej. Słery finanso-
we City, posiadające wielkie kre-
dyty zamrożone w Europie Cen-
tralnej, są wyraźnie za udzieleniem
pomocy finansowej Austrji i Wę-

$rom, pomocy, któraby pozwoliła
odmrozić kapitały angielskie, in-
westowane w tych krajach. Ban-
kierzy londyńscy zapatrują się na-
tomiast z większą rezerwą na
sprawę pomocy dla Małej Ententy,
a więc Czechosłowacji, Jugosławii
i Rumunji, które to państwa mają
być wcielone do grupy naddunaj-
skiej. Pozatem angielskie koła
przemysłowe domagają się, aby
wszelkie nowe kredyty dla krajów
naddunajskich isl odpowie-
dnią' rekompensatę handlową dla
przemysłu angielskiego. Co się
tyczy angielskiej opinji publicznej,
to pozostaje ona dość obojętną dla
francuskiego projektu federacji
naddunajskiej. Potwierdza się
wersja, że rząd angielski nie może
powziąć zobowiązań przed wyni-
kiem konferencji w Ottawie. Po-
zatem wysuwane są obawy, czy
projekt francuski nie zmierza do
powzięcia decyzji bez uprzedniego
porozumienia się z Niemcami.

Wielka Rada Faszystowska. -
RZYM (Pat.) 7 b. m. rozpo-

cznie się sesja Wielkiej Rady Fa-
szystowskiej. Wielkie zaintereso-

wanie budzi zapowiedź exposć o
sytuacji wewnętrznej i zagra-
nicznej.

Zawieszenie wykładów na uniwersytecie
w Bukareszcie.

BUKARESZT. (ATE). Rektor
uniwersytetu stosując się do po-
lecenia premjera Jorgi zawiesił
wykłady do dnia 15 maja. Za-
rządzenie to jest motywowane
ostatniemi rozruchami studenc-

„Z całej Polski.
NOWE ROZPORZĄDZENIE W
SPRAWIE OPŁAT PORTOWYCH
WARSZAWA (Pat). W nume-

rze 28 „Dziennika Ustaw R. P.*
z dnia 31 marca 1932 r. ogłoszone
zostąło rozporządzenie ministra
przemysłu i handlu w porozumie-
niu z ministrem skarbu z dnia
29. III. 1932 r., obniżające opłatę
portową od ładunków węgla, kok-
su i brykietów węglowych do wy-
sokości 0,28 zł. za tonę. Rozporzą-
s: to weszło w życie z dniem
1. IV.

Groźba strajku na Śląsku
Cieszyńskim.

Przemysłowcy bielscy  zapo-
wiedzieli wczoraj redukcję płac
robotniczych o 20 proc. Zapo-
wiedź tak poważnej redukcji płac
wywołała wielkie rozgoryczenie
wśród rzesz robotniczych. Panuje
ogólne wrażenie, że od ponie-
działku rozpocznie „się strajk w
tutejszym przemyśle. Związki ro-
botnicze utworzyły wspólny ko-
mitet, celem obrony przed zniżką
zarobków.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W. siedemnastym dniu ciągnie-

nia 5-ej klasy 24-ej polskiej loterji
państwowej, większe wygrane

padły na numery następujące:
ZŁ 25.000 na Nr, 47286.
ZŁ 5.000 na Nr. 123215.
ZŁ. 3.000 na N-ry: 5850 58714

140878 144827,

 

kiemi. Wywołało ono tem nie-
mniej ogólne zdziwienie, ponie-
waż rozruchy studenckie całko-
wicie ustały i stosunki powraca-
ły do normy.

2.000 na N-ry: 14842 16052
27180 42693 44242 49150 58638
62203 66813 74048 106703 114151
116054 126751 128598 138606,

ZŁ 1,000 na N-ry: 5659 17856
28366 61148 63653 66597 68250
12896 81474 81616 84097 84328
87762. 102847 104099 105460
105595 110585 117381 120784
121494 121915 125590 126515
134138 139487 140614 141551
154402 156494,
WARSZAWA (Pat). W 18-tym

dniu ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej
Państwowej Loterji Klasowej głó-
wniejsze wygrane padły na Nr.Nr.:
150 tysięcy złotych — 8,982, 5 ty-
sięcy złotych — 134.278.

CIĄGNIENIE
4 proc. pożyczki inwestycyjnej.

Główniejsze wygrane padły:

 

Nr. serji Nr. oblig.

ZŁ. 200.000 7856 39
„ 10.000 6390 17
„ 10.000 1469 2
„ 10.000 1749 2

‚ 10.000 9565 20

„ 10.000 5766 19
„ 10.000 7949 32
ь 1.000 7187 35
“ 1.000 4246 25
ń 1.000 1526 50
y 1.000 1179 18
" 1.000 8189 41
Е. 1.000 8736 12
# 1.000 1313 1
iš 1.000 3104 20
4 1.000 3748 50

1.000 9841 11

 

ŻETON, ALBO JEDNODNIÓWKĘ, ALBO BILET DO
TEATRU NA POHULANCE („NASZE DZIADY*.)

= Już wiedzą Panie, Е
= ы а że nadszedł nowy transport pięknych koszui dzlen- ZZ
— nych, kombinacyj pantalonów i pończoszek do ==

= POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ =

= FRANCISZKA FRLICZKI =
= Zamkowa 9, tel. 6-46. 147—2k =2
= 10 proc. rabaiu świątecznego! =
 

Raj sowiecki w opisie Geo Londona.
(Kap) W r. b. Sowiety będą

święcić 15-lecie swego istnienia.
A martyrologja nieszczęsnej Rosji
trwa w dalszym ciągu. Wciąż
jeszcze słychac strzały, którymi
władcy tego „raju” uczą wielbić
nowe prawa 1 zwyczaje. Granica
Rumunji stale rozbrzmiewa krzy-
kiem uciekających i jękami zatrzy-
manych w Boiszewji. Szum Dnie-
stru nie może zagłuszyć skarg i na-
rzekań, które rwą się z piersi ucie-
miężonych. 15 lat trwa już ten
krwawy draniat, a słuchając opo-
wiadań uciekinierów, mimowoli
przenosimy się w początki śred-
niowiecza i zdaje się nam, że
świszczy bat Hunnów.

Nad brzegiem Dniestru po stro-
nie rumuńskiej, znajduje się schro-
nisko dla uciekinierów. Korespon-
dent paryskiego „Journaliu' Geo
London, jeździł tam przed źświęta-
mi Wielkiejnocy, by zdbaczyć tę
dziwną instytucję, powstałą w XX
wieku, w której chronią się ludzie
przed ludźmi: W. przytułku tym
znajdują się mężczyźni i kobiety,
starcy i dzieci, szczęśliwi, że uda-
ło się im przebyć granicę. Zwykle
są oni w takim stanie zdrowia, że
nieodzownym jest dla nich szpital.
Wszyscy oni uważają się za wy-
brańców losu, bo choć okaleczeni,
czuć się mogą wolnymi. Nierzadko
zdarzają się wypadki, że stojąc już
na ziemi rumuńskiej, ten i ów ze

 

zbiegów warjuje ze szczęścia. Geo
London zwieazając przytułek roz-
mawiał ze świeżo przybyłym Mi-„
kitą Bukowinym, który przepłynął
Dniestr z 6-letnim synkiem.
drodze otrzymał dwie kule i dogo-
rywa. Żonę swą wraz z malutką
córeczką umieścił w beczce, którą
powierzył łalom Dniestru. Teraz
dopytywał się, o los tych swoich
najbliższych. Niestety, jak Geo
Londona poinformował dyiektor
rumuńskiej straży  pogranicznej,.
beczka ta zaionęła. Z całej rodzi-
ny zatem ocalał jedynie mały chło-
piec. -

Pensjonarze przytułku, gdzie
rumuńska slraż pograniczna do
swych oficjalnych tunkcyj dołą-
czyć musi rownież akcję charyta-
tywną, naogoł robią wrażenie lu-
dzi zupełnie pozbawionych ocho-
ty do życia. Ktoś, szalenie zmę-
czony, spoczywa z zamkniętemi
oczyma, a na wszelkie zadane mu
pytania odpowiada cichym głosem:
wy nawet nie przypuszczacie, co
się tam dzieje!

I ma rację. Europa wcaie nie

orjentuje się, czem grozi dość swo-

bodnie rozwijająca się propagan-
da bolszewicka w różnych dzie-
dzinach życia, przeciwnie—lekce-
waży sobie to niebezpieczeństwo,
tak przecież bliskie i tak napraw-
dę straszne.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Objawienie N, Marji Panny

w Ezquioga.
(Citta del Vaticano, tel. wł. K.

A. P., wł. i. 4.). Ostatnio wielkie
wrażenie w  Hiszpanji wywołały
wieści o cudownem jakoby obja-
wieniu się płaczącej Matki Bożej
w cichej baskijskiej dolinie Ezquio-
ga, niedaleko San Sebastian. Wo-
bec tego, że na wieść o objawieniu
rozpoczeły się liczne pielgrzymki
doEzquioga, zaczęto nawet mówić
o budowie wielkiej świątyni na
miejscu objawienia, biskup z
Vittoria ogłosii do podwładnego
sobie duchowieństwa zakaz nietyl-
ko oficjalnego, ale nawet prywat-
nego odwiedzania tej miejsco-
wości, dopóki Kościół sprawy nie
zbada i wyda o niej swe orze-
czenie.

Dekret o cnotach heroicznych
s. Alicji Leclerc.

(CITTA del VATICANO, tel. wł.
KAP. 1.IV.) W najbliższą niedzie-

lę, 3 kwietnia, ogłoszony zostanie
dekret o heroizmie cnót s. Alicji
Leclerc, założycielki zakładu
Sióstr N. M. P. W związku z oglo-
szeniem tego dekretu stacja ra-
djowa watykańska na fali 19.84 m.
transmitować będzie o qg. 18.30
według czasu środkowo-europej-
skiego przemówienie Ojca Św.
Transmisja dekretu zacznie się
o godz. 18. ;

Е

Mauriac — prezesem związki
pisarzy francuskich.

(Paryż, tel. włŁ KAP, 29. 3.).
Prezesem związku pisarzy francu*
skich (Sociėte des Gens de
Lettres) wybrany został znany ka-
tolicki pisarz francuski Franciszek

Mauriac, autor wielu prac literac-
kich, z których ostatnio opubliko-

wał „Jeudi Saint" (poemat o Eu-
charystji), „Le Bonheur et la
Seuffrance du Chrótien" i „Le
Noeud de Vipėres“.

sie miasta.Zapadanie
RZYM. (Pat). Wioska Santo

Stefano w odległości 24 kilo-
metrów o Frosinione, pobudowa-
ną na gruntach z czasów rzym-
skich, zaczęła obsuwać się wraz z

terenem na którym się wznosiła
z powodu podmycia skał przez
wodę.

10 domów zaweliło się. Lu-
dność schroniła się w okolicznych
wioskach.

RZYM (Pat). Władze prowa-
dzą energiczną ewakuację mja-
steczka Villa Santo Stefano w pro-
wincji Frosinione, liczącego 7 ty-
sięcy mieszkańców, zagrożonego
zapadaniem się sklepień podziem-
nych i pieczar, nad któremi zbu-
dowano domy. Ewakuacja trwa
bez przerwy również i w nocy.
przy świetle pochodni. Dotychczas
ofiar w ludziach nie było.

„ 1000 8831 4
„1000 9568 35
„1000 8193 38
„ 1000 5759 38
„ 1000 2371 12
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BIERNICZY PRZYSIĘGŁY WŁODZIMIERZ BORONIECKI
Wiino, ul. Bellny 16, m. 5,tel, 15-43.

(obok mostu kolejowego)
Kento czek. w P.K O. Nr. 82008.

Godz. przyjęcia: od 9—2 i 6—7 popoł
TUTISDANISTNA,TOTISA TAKAS !

WYPADEK SAMOCHODOWY
ROTSCHILDA.

CASABLANCA (Pat), Baron
Rotschild, bawiący od kilku dni
w Marrakesh, uległ wypadkowi
samochodowemu. Rotschild i jego |
dwa towarzysze są ranni, b,...
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„Potrzeba ЛАГОО
Pod powyžszym tytulem nie-

które pisma sanacyjne podały

treść przemowy p. expremjera

Sławka, obecnego prezesa bloku

BB, wygłoszonej na „konferencji

premjerów' w Spale, o której
zresztą donosiliśmy już.

Tytuł doskonale dobrany, gdyż
to właśnie było treścią przemowy

leadera sanacji. P. Sławek prze-

konywał swoich słuchaczów i pro-

sił ich ,„o powtórzenie tych rzeczy
również i gdzieindziej”, że „cięż-

kich zmagań (gospodarczych) nie

można przetrzymać taniemi środ-

kami. Głębsze i większe muszą

być ofiary, ponoszone przez

wszystkich”.
Dalej p. Sławek wypomina

gorzko społeczeństwu naszemu

brak ofiarności na cele ogólne,

patrjotyczne:
„W. momencie, gdy na niektórych

terenach toczyły się walki, gdy ruch

rewolucyjny miał wielkie napięcie, gdy

krwawiła się bojówka, uderzyło mnie, że

inni wyrażali swój patrjotyzm jedynie

w składaniu 3 centów na Towarzystwo

Szkoły Ludowej i to było główne za-

gadnienie i cel, który tych ludzi intere-

sował. Drugi moment podobny: w roku

1912 zabrałem się do tworzenia skarbu

wojskowego. Już się miało ku wojnie.

Zwracałem się do ludzi o pieniądze na

organizacje strzeleckie. Spotykałem się

z początku z niewiarą. Twierdzono, że

® о nonsens. Odbywałem nieraz trzy-

godzinne rozmowy z takimi niedowiar-

Wkońcu przekonywałem ich, że

wyjmowałem kwi-
kami.

trzeba dać ofiarę,
tarjusz i oni wpisywali ofiary w wyso-

kości jednej korony. Te ofiary muszą

wstydem palić tych, którzy tylko na
takie ofiary zdobyć się mogli."

Czy istotnie „muszą wstydem

palić”? Czy społeczeństwo nasze

grzeszy brakiem ofiarności? Nam

się zdaje, że społeczeństwo to na-

leży do najbardziej ofiarnych śród

społeczeństw cywilizowanych —

z tem jednak zastrzeżeniem, że

nie jest ono społeczeństwem idjo-

tów i że chce wiedzieć i ma prawo

wiedzieć na co daje, i daje jedynie

na takie cele, które przemawiają

do jego przekonania.

Dowodem o'iarności naszej słu-

żyć może półtora wieku naszej

niewoli. Jeżeli potrafiliśmy pod

obcem jarzmem nietylko utrzy-

mać, ale wspaniale rozwinąć naszą

narodową kulturę, utrzymywać

szkolnictwo nasze, pójść z elemen-

tarzem do tych warstw wiejskich,

czy robotniczych, które przedtem

stały niejako po za nawiasem spo-

łeczeństw, to zawdzięczarty wy-

łącznie bezprzykładnej prawie
ofiarności naszej. Ofiarność ta nie

ograniczała się bynajmniej do 3

centów, jak powiada p. Sławek,

w listach ofiarnych napotykamy

całe fortuny. Ofiarność ta nie

ograniczała się zresztą do danin

pieniężnych, ale pamięta więzienia

i kazamaty pruskie, austrjackie

i moskiewskie. Że zaś społeczeń-

stwo dawało i dawało chętnie na

Towarzystwo Szkoły Ludowej, na-
tomiast na „ruch rewolucyjny —

jak powiada p. Sławek — na for-

mowanie bojówek (1905—% r.) da-

wać nie chciało, to bynajmniej nie

świadczy o braku ofiarności, ale

tylko o tem, że społeczeństwo to

miało zaufanie do Towarzystwa

Szkoły Ludowej i pokrewnym jej
organizacjom, zaś do „ruchu rewo-

lucyjnego” i „krwawiących bojó-,

wek' zaułania tego nie miało.

Dalej narzeka p. Sławek, że
społeczeństwo w r. 1912-tym nie

chciało dać na skarb wojskowy.

Powiedzmy, że było gorzej, bo gdy

wybuchła wojna, to do legionów

poszła nieznaczna tylko ilość prze-

ważnie młodzieży „galicyjskiej“,

która ostatecznie wolała służyć

w formacjach swojskich, niżeli

„w armji austrjackiej. Z tak zw.

„Kongresówki* poszła garść za-
ledwo gimnazistów.

Widocznie społeczeństwo nie
miało przekonania do całej tej im-

prezy, jednocześnie jednak potra-

fiło ono być nad wyraz hojne, nio-

sąc w kraju i na obczyźnie pomoc

ofiarom wojny.

Potem zaś wspaniały wprost

poryw podczas naszych walk wy-

zwoleńczych, w latach 1919—20,

walk toczonych wyłącznie siłami

ochotniczemi, za cenę dobrowol-
nych danin, :

Ale wtedy naród widział cel

swych wysiłków i dawał chętnie.

Pamiętamy wszyscy ofiarność

społeczeństwa naszego na skarb
narodowy — i wtedy społeczeń-

stwo wiedziało na co daje i dawało
chętnie i hojnie.

Niemniej ciężkie były ofiary,
jakich zażądał od społeczeństwa

WI. Grabski, wypadało niekiedy
' uciekać się do przymusu, przy-

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Po konierencji w Spale.

W związku z konierencją pre-

mjerów w Spale pisze ABC:
„O jakie decyzje chodzić mogło?

Przedewszystkiem, oczywiście, o dalsze

oszczędności budżetowe, które wobec de-

ficytu są konieczne. Czy rozszerzyć się

mogą na resorty, dotąd nie objęte, lub

słabo tylko objęte akcją oszczędnościo-

wą? Czy też śruba oszczędnościowa i po-

datkowa dalej zaciskać się będzie tam,

gdzie już jest tak mało do — zaciśnięcia ?

Druga kwestja, związana z pierwszą, to

zasadnicza  linja polityki walutowej.

Trzecia — to konieczność powzięcia ja-

kichś postanowień w piekących spra-

wach polityki międzynarodowej, jak sto-

sunek do Niemiec, wobec triumfującego

hitleryzmu, jak projekt unji naddunaj-

skiej, wysunięty przez Francję poza ple-

cami tak mocno zainteresowanej nim

Polski, — jak wreszcie cały stosunek na-

szej przyjaźni sojuszniczej z Francją. Po-

gorszenie tego stosunku oraz całej sytu-

acji naszej na gruncie międzynarodowym,

jest faktem niewątpliwym.

Oto sprawy, które samo życie i lo-

gika położenia stawiają na porządku

dziennym, i które nadewszystko wyma-

gają rozstrzygnięcia.

Czy były rozpatrywane?czy i jak

zostały rozstrzygnięte? Narazie — nie-

wiadomo“,

„Udarniki“.

„Robotnik“ przypomina, jak to

po przewrocie majowym (do któ-

rego nota bene socjaliści walnie

się przyczynili, o czem „Robotnik”

woli dziś skromnie milczeć) sana-

cyjny pubiicysta p. Stpiczyński

przepowiadał sanacji 15 lat spo-

kojnego i niczem nie zamąconego

żywota.
„Do piętnastolecia „sanacji“ jeszcze

daleko le już dzisiaj po 6 latach nie
ulega wątpliwości, że zarówno bierni wi-
dzowie, jak i sami uczestnicy w „wyści-
gu pracy sanacyjnej' są doszczętnie

zmęczeni tym biegiem bez mety. Właści-
wie biegnie ich coraz mniej. Po  dozna-
nych zawodach wielu zawodowców  od-
padło po drodze. Reszta jeszcze biegnie,
ale miny, pożal się Boże, są tak skwaszo-
ne, jakgdyby napili się octu siedmiu...
„sanatorów”.

W sowietach niektóre gałęzie prze-

mysłu albo też poszczególne zakłady

przemysłowe wykonały wymierzoną im

pracę „piatiletki“ znacznie wcześniej.

O ile nas pamięć nie myli, nazywają w

Sowietach takich gorliwców „udarnika-

mi*. „Sanacji” tytuł ten słusznie i spra-

wiedliwie się należy. „Sanatorzy” to je-

den w drugiego „udarniki”*, Jeżeli, mó-

wiąc o „sanatorach* wolno wspomnieć,

bez obrazy ichmościów, o programie, to

LLii

Jutro PremjeraCo było na konferen-

cji premjerów.
f  Sanacyjno-żydowski „Nasz

Przegląd* podając streszczenie

mowy p. Sławka na posiedzeniu

kluku BB. m. in. plsze:

„P. prezes Slawek nie opo-

wiedzial zainteresowanym poslom

co bylo przedmiotem rozmowy

w Spale. Konferencja czterech
premjerów pomajowych trzyma-

na jest jeszcze dotychczas w ta-

slemncy. Do prasy przedostają

ię jeidynie fragmenty. Zakłopo-
tani posłowie z klubu BB. starali

się drogą poboczną dowiedzieć

się co istotnie działo się w Spa-

oni swój program 15-letni wykonali w
ciągu 6 lat“.

Żydzi — na roli!

Žydowski „Moment“
żydów do psacy na roli.

„Trzeba — pisze — ustalić, że kon-
junktura dla wzmocnienia żydowskiego
żywiołu rolniczego w Polsce jest teraz
pomyślna. Mamy teraz wielu ziemian
żydowskich, którzyby chętnie sprzedali
spore obszary ze swych majątków na
bardzo korzystnych warunkach. Ze sto-
sunkowo drobnym kapitałem można dzi-
siaj osadzić rodzinę żydowską na roli,
wznosząc przytem konieczne budynki i
zakupując niezbędny żywy inwentarz...
Jednocześnie masy żydowskie są także
psychicznie przygotowane do radykalnej
zmiany swego zającia i sposobu życia”.

„Prima Aprilis* na łamach pism
walrszaws

zachęca

Mimo srożącego się kryzysu,
„Prima Aprilis“ przejawił się na
łamach dzienników stołecznych
kilkoma wiadomościami prawdzi-
wego humoru.

Tak np. doniesiono, że głośna
„świazda” filmowa Pola Negri
przyjechała do Warszawy i zatrzy-
mała się w „Iłotelu Eeuropejskim”,
co oczywiście spowodowało znacz-
ny napływ gości do tego hotelu,
pragnących złożyć wizytę artystce.

Pojawiła się. także wiadomość,
że policja Stanów  Zjdnoczonych
zwróciła się do połicji warszaw-
skiej z prośbą o wysłanie do Ame-
ryki 10-ciu detektywów —specja-
listów od wyszukiwania „miezna-
nych sprawców”, aby detektywi ci

na gruncie amerykańskim przy-
czynili się do odnalezienia synka
Lindbergha.
Z ilustracji zasługuje na wzmian-

kę fotomontaż, przedstawiający
Mussolini'ecgo w aucie w towarzy-
stwie dyrektora i aktorów Teatru
Narodowego, a zaopatrzony w wy-
jaśnienie, że premier Italji przybył
do Warszawy na przedstawienie
swojej sztuki, którą wystawi Te-
atr Narodowy.

Najbardziej bolesy żart przeczy-
taliśmy na iamach sanacyjnego
„Kurjera Polskiego“:

„Mówią że... w najbliższej przyszło-
ści podwyższone zostaną znacznie pensje
urzędnicze”. `

 

le i według kuluarowych poglo-

sek jedynym optymistą na tej

konferencji był p. marszałek sej-

mu Switalski. Krążyły również

pogłoski, że b. premjer Bartel

spotkał się ponownie z propo-

zycją objęcia stanowiska premje-

ra i że po długim namyśle nie

skorzystał z tej propozycji”.

|AEO PRE SEOSIC „PTT EDTRONICKASOS Tm

słowiowe stały się. „siwki p. Grab-

skiego”, mimo to oburzenia to nie

wywołało, gdyż chodziło wtedy

o stworzenie waluty, społeczeń-

stwo rozumiało cel tych wysiłków

i poddawało się konieczności.

Qd pewnego czasu sanacja co-

raz częściej zwraca się z apelem

do ofiarności społeczeństwa. Od

czasu pamiętnej mowy exministra

Matuszewskiego 0 konieczności

zaciskania pasa, coraz częściej, co-

raz natarczywiej powtarzane jest

to hasło, które stało się niejako

myślą przewodnią ostatniej, wiel-

kiej przemowy p. Sławka: „po-

trzeba ofiar".

Rozumiemy zupełnie intencje

p. Sławka, natomiast pojąć nie

możemy goryczy, wyzierającej ze

słów jego. Przedewszystkiem p.
Sławek, jako czynny polityk, trzy-

mający rękę na pulsie społecznym,

chyba wiedziec powinien, że spo-

łeczeństwo to wyczerpane jest do

ostatka i że je poprostu nie stać
już na żadną ofiarność ani dobro-

wolną ani przymusową. Powtóre

powinien p. Sławek rozumieć, że,

aby porwać społeczeństwo do ofiar

nadzwyczajnych, trzeba rhu wy-
kazać celowość tych ofiar. Gdyby
społeczeństwu temu przedstawio-

no jakiś przekonywujący, wspa-

niały plan uzdrowienia naszego
życia gospodarczego, rokujący lep-

szą przyszłość — może z ostatków

swoich zdobyłoby się na jakiś

ostatni poryw, jakiś nowy „cud
Wisły”. Ale podobnego planu

sanacja niema, to zaś, co wyka-

zala w ciągu ostatnich sześciu lat,
niczego lepszego na przyszłość nie
rokuje.

„Przetrwač“ — oto co nam

ustawicznie powtarzają, ale jak
długo? i co będzie potem? Prze-

trwać można najdłuższą noc, naj-

cięższą zimę, jeżeli się ma pewność

przyszłego świtu, przyszłej wiosny.

Gdy jednak nietylko tej pewności
niema, ale nawet najmniejszych

widoków, co dziś stwierdzają na-

wet organy sanacyjne, to sprawa

trudniej się przedstawia.

Jeżeli czasu wojny ziemianin

oddał na potrzeby armji cały swój

inwentarz, całc zboże, to, rujnując

swój warsztat pracy, miał to.prze-

konanie, że przyczynia się w pew-

nej mierze do zwycięstwa. Jeżeli

dziś temu ziemianinowi sekwestra-

tor zabiera plony i inwentarz, to

jest to także ofiara, choć nie

dobrowolna, tylko że celu tej ofia-

ry nie widać, poza tym jednym,

którym jest stopniowe kurczenie

się naszego stanu posiadania.

Jeżeli czasu wojny rzemieślnik,

kupiec zamknął swój warsztat,

swój sklep i poszedł jako ochotnik

na wojnę — to był to czyn patrjo-
tyczny. Jeżeli dziś ten sam kupiec

czy rzemieślnik zmuszeni są zam-

knąć swe interesy, gdyż nie są
w stanie podźwignąć ciężarów po-

datkowych, to ojczyzna nie tylko

nic na tem nie zyskuje, ale. prze-

ciwnie,. przybywa nowy ciężar

społeczeństwu, pod postacią no-
wych bezrobotnych. ;

Ofiary są potrzebne — nie

przeczymy. Lecz ofiary te muszą

być celowe.
Ziarno, rzucone w dobrze

uprawną rolę, jest także ofiarą,

lecz ofiarą, która przyniesie obfity

plon. Tosamo ziarno, rzucone na

pusty ugór, jest tylko marnotraw-

stwem. ,

Jeżeli sanacja żąda od społe-

czeństwa ofiar, powinna dać gwa-

rancje, że ofiary te nie pójdą na

marne. Jak dotychczas, nietylko
śwarancyj takich nie widzimy, ale

nie wiemy nawet na co ofiary te

pójść mają.
Jak zdaje się wynikać ze słów

p. Sławka, ofiary te potrzebne są

na to, by przedłużyć byt sanato-

rów i sanacji. Takie hasło nikogo

dziś już nie zelektryzuje, oprócz

samych chyba sanatorów, lecz ci

najmniej skorzy są do ofiar.

CUDY.
Naukowe badanie udoskonalo-

nego przeprowadzania wyborów
nie jest jeszcze dostatecznie dale-
ko posunięte. Działają tu zjawiska
w pewnem znaczeniu nadprzyro-
dzone czyli t. zw. cudy wyborcze.
Mogą być one czasami nawet bar-
dzo proste, ale mają skłonność do
odbywania się raczej w skrytności
niż w pełnem świetle. To właśnie
sprawia, że nie są one łatwo dostę-
pne dla badań naukowych. Nauka
prawa obszernie zajmie się tem,
jakie są różne systemy, ustawy i or
dynacje wyborcze, ale tu się też
zwykle zatrzymuje. Nie wchodzi
już w to, jak to bywa w rzeczywi-
stości, a przynajmniej nie wchodzi
w szczegóły, zadowalając się przed
stawieniem, że ustawy wyborcze
są też zwykle chronione przepisa-
mi o czystości wyborów. A szko-
da, bo o tej rzeczywistości można-
byoma

rzyrodzónyczyrmikw wy-
borach nie jest zresztą wcale zja-

wiskiem powszechnem. Są kraje

i są czasy, które wogóle go nie

znają. Spotykane jest ono tylko w

niektórych krajach, a i w tych 'tak-

że 'tyłko w "niektórych *czasach.
Tembardżiej zasługuje óno*na ba-
czną uwagę.

Np. w Polsce w szarym'okresie
przed majem r. 1926 nie znalazło-
by się wę godnego uwagi w
wyborach do Sejmu Ustawodawcze
go wpoczątku r. 1919 lub do Sejmu

i Senatu w końcu r. 1922. Odby-

wały się pospolicie i bez pomysło-
wości jak w jakieś sobie najžwy-
klejszej Anślji, Francji czy Belgii.
Dopiero pomajowe wybory z mar-

ca 1928 i z listopada 1930 wysunę-
ły nas na czoło krajów bogatych
w twórczość wyborczą.

Skoro jednak opracować nauko
wych tego wielce zajmującego
przedmiotu narazie niema, tem
staranniej należy zbierać wszelkie
przyczynki, z których kiedyś złoży
się obraz.

 

Dotychczas główną skarbnicą
wiadomości o siłachnadprzyrodzo-
nych w wyborach były protesty
wyborcze do Sądu Najwyższego i
rozpraw przed nim oraz wyroki.

W. wyborach z marca 1928 i po
nich aż do końcagrudnia 1929 był
generalnym komisarzem wybor-
czym p. Stanisław Car. Nie -
wał on szczególnej skłonności
ułatwienia i przyśpiesszenia badań,
jaktotam było, w "czy owym
okręgu, z którego nadchodziły pro-
testy wyborcze. Sceptycyzm ten w
kierunku badań był dość zrozumia-
ły u gen. komisarza wyb., który
sam był mjanowany na to stano-
wisko wbrew przepisom ustawy,
bo z pominięciemtrzech kandyda-
tów, przedstawi: h, jaknakazu-
je ustawa, przez Sąd Najwyższy.
Dość, że, póki p. Car był do са
r. 1929 i gen. komisarzem wybor-
czymizarazem ministrem sprawie
dliwości, przez dwa łata blisko, za-
łatwił Sąd Najwyższy tyłko jeden
proteśt i to właśnie z okręgu, w
którym BB. nie uzyskał żadnego
mandatu. Dopiero'gdy p. Car prze
stałbyś w grudniu 1929 ministrem
sprawiedliwości i zarazem od 3-0
stycznia 1930 gen. komisarzem
wyb., w ciągu r. 1930 posypały się
rozprawy w Sądzie Najwyższym
i unieważnienia wyborów.

Już wówczas o wyborach z r.
1928 ujawniły się bardzo liczne,

niezmiernie zajmujące, dane, a m.
in. ot tak przykładowo takie:

„Okręś wołyński 57 (gdzie uniewa-
źniono mandaty ks. Jańusza Radziwiłła,

„ Wiślickiego i tow.): ..W czasie prze-
ywania Apolonjusza Rzeczyckiego (kan-

dydata listy przeciwnej) w więzieniu w
Równem ki leńt policji Larkowski wy-
kradł z lokalu sekretarjatuP. S$. Ł. Wy-
zwolenie w Kostopolu adresy działaczy
i mężów zaufania wymienionego stron-
nictwa oraz pieczęć, a fastępnie dżiała-
cze Bezpart. Bloku W. z Rz. sporządzili
i rozesłali pismo okólne o
treści, ze dozy podpisem e-
czyckiego i pieczęcią sekretarjatu P. S.

Wyzwolenie do wszystkich działaczy
na Wołyniu.

Okręg święciański 64 (gdzie przed
wyborami uporano "się z listą opożycyj-
ną w sposób uproszczony): ..Podpisy
pod tą listąskreśliła komisja (okręgowa)
jako mieczytełne, Sąd nie podziela tego
wniosku komisji, gdyż podpisy są najzu-
pełniej wyraźne... Ž ё

Okręg tarnopolski 54 (gdzie również
unieważniono "wybór ów z BB).
„„Widoczne jest dopisanie inną ręką i in-
uym atramentem do pierwotnie zazna-
czonych 176 (losia, jako oddanych na
listę nr. 1, dalszych głosów... Widoczne
jest gdzieindziej krobanie w miej-
soach,wktórych powyższe cyfry są wpi-
sane...

Świadectwa te wskazują, że już
w wyborach r. 1928 pomysłowość
i twórcźość wyborcza była niebyle

jaka. A przecież w tychwyborach
B zdobył tylko 125 miejsc a nie

248, jak w r. 1930. Ten nagłyskok
aż do większości w Sejmie i Sena-
cie już sam przez się "chlubnie
świadczy o wzmożeniu pomysłowo
ści i twórczości.
 

Stenograficzne sprawozdania z
posiedzeń sejmowych bywają rów-
nież pouczające. czasie rozpra-

wy "nad budżetem ministerstwa
spraw wewnętrznych, dnia 6-go lu-
tego b. r., bardzo późnym wieczo-
'rem, kiedy pos. Kuzyk z Kl. Ukr.
"wygłaszał przemówienie w bardzo
opustoszałej sali, zwrócił mą uwa-

gę ustęp mowy, zawierający nie-

zwykle szczegółowe dane z dzie-
dziny wyborów. Obecnie, gdy mi-

nął natłok spraw sejmowych, nie

od rzeczy będzie sięgnąć w sprawo
zdanie stenograficzne.

Otóż p. pos. Kuzyk poprostu
odczytał następujące doniesienie
karne niejakiego Lewandowskiego,
które wpłynęło w marcu 1931 do

Sądu Okręgowego wKołomyi:
„Po ogłoszeniu wyborów do Sejmu

i Senatu w jesieni 1930 r. na 5 dni przed
-wyborami "do Sejmu przyszedł do mnie

posterunkowy -policji państwowej Kazi-
ZA i oświadczyłmi, bym z

Jecenia komeridańtapolicjipaństwowej
p. Rudyka jawił się na posterunku. Po

zjawieniu si IO zapytał mnie
komendant Rudyk, zgodzę się poma-

ć mu w przeprowadzeniu wyborów do

ejmu i Senatu w myśl interesów Klubu
B. B. W. z R. Po mojej zgodzie powie-
dział mi, że dostał ze starostwa odpowie-
dnie protokóły głosowań, listy dodatko-
we i obliczeniowe i że ma również
u siebie spisywyborców z pojedyńczych
gmin z oryginalnemi podpisami członków
komisji. Te dostał w ten sposób, że za-

żądał ich ód komisyj wyborczych poje-

dyńczych obwodów celem zbadania i prze
dłóżenia ich komendzie posterunku, czy
w spisach nie znajdują się przypadkowo

osoby karane, a więc nieposiadające pra-

wa REaa S
a posterunku policji państwowej

był obecny p. lski z policji śłedczej w

Kołomyi i wspólnie z p. Dylskim i Rudy-
kiem wzięliśmy się do roboty. Za pomocą

szkła i światła elektrycznego podszkłem
odbiłiśmy "podpisy komisji óbwódowej w
Jabłonowie, z wyjątkiem podpisu d-ra
Marka Sitniekiego, który, wiedząc o co
chodzi jako przewodniczący Kómisji Ob-

wodowej w Fabłorowie swój podpis po-
przednio umieścił na”niewypełniónychli-
stach, 'jak również isy komisyj ob-
wodowych z Luczy - Śłopczatów, dalej

ustaliśmy dla poszczególnych gmin ilość

oddanych głosów ważnych i podział ich
na poszczególne listy, odrazu
odpowiednie arkusze. Również przygoto-
waliśmy dla każdej obwodowej komisji
zgodnie z wpisanemi liczbami ilość <kar-
tek do głosowania. Podpisy członków
obwodowej komisji -gminy Kowałówka i
Utoropy podróbionodrugiego dnia. Świa-
dkowie Antóni Pawłowski w Jabłonowie,
Rudolf Symowaniuk 'w Stopczatowie.

o przeprowadzeniu diowca w
dniu16 listo ada 1930 r. akta wybórcze

poszczególńyth ginin obwodowych *%omi-

syj zostały dostawione*na posterunek P.

P. w Jabłonowie, gdzie według poprzed-
niego planu mieliśmy zamieniać orygina|-
ne akta wyborcze z aktami sporządzone-
mi przez nas'przy równoczesnem 1izgod-
nieniu liczby głosujących w spisach wy-
borców przez dofajkowanie brakujących
głosów. Ze względu jednak na to; że po-
sterunek P. P. mieści się oboktrżędu po-
cztowego, gdzie było obecnych 2 dyżur-
nych «urzędników, by nie słyszeli, wyna-
jął nam komendant pósteriinku P. P. Ru-
dyk autobus Szymona Pfefera i udał się
nim wraz z podpisanym i Rudółfem Sy-
mowaniukiem do Kołomyi około godz.
11.30 w nocy, zajeżdżając przed starost-
wo, Ponieważ w starostwie znajdowało
się w tym czasie dużo osób, nie można
było tam przeprowadzić planowanej zmia
ny aktów wyborczych i uzgodnić ze spi-
sem wyborów liczby głosujących. Wtedy
udaliśmy się do szwagra komendanta
Rudyka, p. Uhorskiego Michała w Koło-
myi przy ul. Mokrej'i planowaną zmianę
i uzgodnienie liczby głosujących przepro-
wadziłiśmy. Akta oryginalne zostały
spalóne w piecu w:pokoju'p. Uhorskiego.
Świadkowie Rudolf Symowaniuk, Michał
Uhorski, Jan Lewandowski.

Po"załatwieniu tej sprawy udaliśmy
się ókoło 5'rańo do'staróśtwa, gdzie'akta
osobiście R "staroście Tabętkiemu wrę-
czyliśmy. P. starosta Tąbęcki, odbierając
akta, zapytał nas o prawdziwy wykaz od-
danych głosów, oraz o liczbę sfingowa-

i lćży”
zostało porządnie zrobione, by on mógł
spo spać. Pótem wręćzył podpisa-
nemu50 złotych na przekąskę dla niego i
jego towarzyszy."

Dokument ten ogłoszony jest w
całości w sprawozdaniu stenogra-
ficznem z50-go posiedzenia Sejmu
Rzplitej z dnia 6-go lutego 1932, p.

P. pos. Kuzyk dodał, że, cho-
ciaż blisko rok upłynął od chwili,
gdy do sądu okręgowego w Koło-
myi wpłynęło to doniesienie karne,
następstw nie widać, a wymienio-
ne w niem osoby urzędowe pozo-
stają na stanowiskach.

Opisane tu zdarzenie z okręgu
53-go godne jest niewątpliwie naj-
baczniejszej uwagi. Poucza ono,
ile cichej i nieznanej pracy towa-
rzyszyć może tym czynnościom wy
borczym, które przewidziane są w
ustawie. To wszystko odbywa się
dodatkowo i na torze boczmym. A-
le właśnie ten tor boczny prowadzi
rościuteńko do urzędowych wyni-
ów głosowania, Jak wynika z

przebiegu sprawy, nauczońo z
miejsc urzędowych bardzo dokła-
dnie wykonawców w tym zakątku
okręgu 53-go, co i jak robić, bo nie
oni sami to wymyślili. Bardzo lek-
komyślne byłoby przypuszczenie,
że tak piękny i tak gruntownie o-
pracowany, a zarazem tak prosty,
pomysł nie znalazł szerszego za-
stosowania. W tem zaś świetle
wszystko stojo się jasne.

tanisław Stroński.

 

UWADZE GOSPODYŃ!
Najlepiej zabezpiecza na lato futra I inne ubrania OD MOLI wy-

próbowany proszek japo

I zostały z Rosji, dopiero
ski, okazały się całe | niet!
pach i nie plami ubrania. Kufry
"należy szezelnie zamykać celem

KATOL tępi również radykalnie robactwo:pchły, pluskwy,
sa! W, Toa AE Oy, ime) mszyce
W Polsce Katol jest zbadany prżez siły ni +@тпапу Jjakośrodek

"do niszczeniaPobaatwa OWO,
Katol spzessas w składachaptecznych I

PRZEDSTAWICIEL
H. WOJTKIEWICZ— WILNO, KALWARYJSKA21. _
о— -— —

„rs najskutecznie
chorób zakaźny!

ński KATOL,
rewolucji rosyjskiej ubrania, które przesypane

o upływie długich lat sprowadzone do Pol-
ięte przez mole. Katol ma przyjemny za-

lub szafy z przechowywanem ubraniem
uniknięcia dopły

€o stwierdza fakt ten, iż podczas
proszkiem Katol

wu świeżeco powietrza.
„ prue

„na kwiatach | t. p.

‚ oraz iu
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"mocz.

RMW
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adošč žycia
traci wiele ludzi, których dręczą okro-
pne bóle reumatyczne i nerwowe. Lecz
niema powodu do rozpaczy, gdyż już
wiele tysięcy cierpiących odzyskało swe
zdrowie przy pomocy Togalu Tabletki
Togal bowiem zwalczają te  niedo-
magania, wstrzymując  nagromadzanie.
się kwasu moczowego, który jak wia-
domo, jest przyczyną tych cierpień.)
Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych
organów. Spróbujcie i przekonajcie się
sami, lecz żądajcie we własnym intere-
sie tylko oryginalnych tabletek Togal.

nabycia, we wszystkich aptekach.
W. Z. P. N. 4. 4880—|

SZKICE I OBRAZKI.
NAJMODNIEJSZE.

Stara ale zawsze pozująca na swoją.

wnuczkę  prababka Europa, dysząca

astmatycznie 1 ubarwioną na rokokową

terżeretkę, przyjrzała się w lustrze...

Zobaczyła w zwierciadle twarz starej

sowy — a wiadomo jest przecież, že

oblicze tego ptaszęcia do troczych nie

mależy.

Zestarzała się zbrzydła... a co gorsząj

stała się niecickawą.

Nałeżało coś wymyśleć *€óby zacnąj

babuleńkę odnowiło...
Zaczęła pozcwać na murzynkę...
Tańczyła jak Józefina Baker, stroilai

się w kaktusy i monstrualnie dęłormowa-

ła meble swego salonu a la negresco...

Ale i to się znudziło...

Następnie nastała moda na Hiszpanię:

Zachórowała na „hiszpankę”, tańczy”

ła z kastanietami i przygarnęła exkoda)
Alfónsa...

Znudziła się * hiszpania...

Aż przyszła moda na Wschód Da?
leki... O radości... Jak ewangelję czytan
polskiego Bujaj-Lamę  Ossendowskiego..

płakano na filmach z May-Wong.. i
Wreszcie postanowióno zakochać 'się w!

Japonii.

I słusznie kraj ten na ukochanie za-

sługuje...

Ludzie tam się uśmiechają zawsze i)
do każdego... miasta imiasteczka schlud”

ne i piękne toną w powodzi drzew wiś*
niowych...

"Kraj radości iweseła'rządzony prze?
mikada, Który jest synem słońca...

Stara babcia Europa 'zachorowała na!

manję japońszczyzny...

Ukazała się w kimono i obi w reszt"
ki wypełzłyci. włosów wetkrięła wietkiej
szpilki... i zaczęła się «czyć 'po japoń|

Ukazało ię babsko na ulicy, gdzie)
ją zobaczyły wreny...

Za godzinę wszystkie pózdychały ze
śmiechu.

z książeczką w *rękv A "prababcia...
tczy się... japońskiego...

Bafdzo to śmieszne a jednak praw”

"dziwe.
Albowiem.

Ukazśła sięrta półkach księgarskich
*małutka książeczka pt.

— Rozmówki Japońskie.

Jest to samouczek dła „początkują”

Książeczka jest i nawet ludzie ją ku”

pują, nie dla tego, że to jest może po”

trzebne, że to jest ciekawe, że Japoni?
jest przedstawicielką jednej z najstar”
szych kultur, a dziś jednem z najpotęż”
niejszych mocarstw, ale, niestety dla te”

go, że to jest... modne.

Japońska żółtaczka opanowała móż”
gi ludzkie... przemęczone 'powszednościń:

kryzysami i nędzą.

Przychódzisz do znajomych.

W wazonach chryzantemy, na ścianie
portret mikada, oparta pani domujak

żaba klęczy na macie.

— Całuję ręce Pani mecenasowej.

— Skobi.

— Myślę «obie „sparaližowalo аб
czy co”, no ale uśmiecham się grzecznie”

— Czy małżonek w dómu.
— Arigat> garimasu.
— Czyż chory na źołądek?
— Sajnara

— O to źle...
—- Dozo okaki nasaj.

— No to trzeba zaweżwać lekarze
Otwierają się drzwi wchódźi mąż.

Ha!
Z nożem jakimś ułamanym, w okuła”

rach na nosie, w nocnej koszuli...

— Jak się mecenas drogi ma?

— Gau-ksu.
Samuraj! prawdziwy samdraj.
Tłómok jakiś co się 'dotąd nazywał

Antolka — a teraz, „kwiat mimozy“ —
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wnosi herbatę. sz

—Będzien:y ją pić w gaju bambuso”| ęj

wym.

wszystko jedro.

Opowiadam plotki miastowe.

Czuję mąt we fbie . ale jest mi| pj

— Miód płynie z twoich 'smacznych w

ust — powiada. gospodarz o
Było mi tego zawiele — obraziłem st

się i uciekłem... w

Maleńka książeczka pt. „Rozmówki K,
Japońskie" przewróciła do góry nogami| W
europejskie mózgi.

Żółte niebezpieczeństwo działać za- w.

czyma. wi

Biorę kape!łusz i wychodzę z domu. w

—Dokąd idziesz, pyta żona.
— Na Josziwarę.

— Hm! a kiedy wrócisz.

— Jak tylko słowiki po faz trzeci
słać gniazdka poczną i kiedy šwit uča- s
łaje świętą Fidżi. ®

Biedna kobieta ucichła. zm
Zpoza drżwi słyszałćm jej płacz. e
Myślała żem zwarjówał.  M.Junosza. — Ка

nego
gorzka+
wa Sżybkoz bołeśmi przy wy”
prėžnianiu. ać w aptekach. 39756—0 |“

SKWZŻÓROAZOW ARRAS
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| Kamionce H.
|bodzięka za uzdrowienie mej córki.

RESTAURACJA =

POLONIA #&
Mickiewicza 11

Dancing-Czarna Kawa
- "DZIENNIK WILEŃSKI

z udziałem nowozaangażowanych
sił artystycznych. РУа

3

wykwintne kolacje reklamowe 1 3-ch
dań i kawy za3 zł.50 gr.
 

Dnia 2 b. m. o godz. 14 na te-
renie miasta ruszyła rzeka Wilia.
Lód spłynął z Wilji koło ul. Zy-
gmuntowskiej, i Baterji i św. Ja-
kóbskiej. W związku z ruszeniem

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

szę Ś. p. ks. Biskupa Łózżińskiego.
Me wtorek dnia 5 b. m. o godz.
9'm. 30 rano'w Bażyłice Wileńskiej
"0dprawióńe zośtanie nabożeństwo
żałobne za duszę zmarłego ks.
Biskupa Ložūiškiego, Ordynarju-
sza Diecezji Pińskiej. ||| |

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wcielenie do szeregów. Od

poniedziałku poczynając, a więc
w dniach 4, 5, i 6 b. m. wcieleni żo-
stańą do szeregów poborowi rocz-
nika  1910-go, zakwalifikowani
przez komisję poborówą do 'pie-
choty.

Karty powołań zostały już
wszystkim powoływanym dorę-
czone. ; p a)

SPRAWY KOLEJOWE,
— Zajmowanie miejsc przez

podróżnych w wagonach bezpo-
sredniej komunikacji.  Minister-

komunikacji wystosowało
ostatnio do wszystkich dyrekcji
kolejowych zarządzenie regulują-
ce sprawę zajmowania miejsc
przez podróżtiych w wagonach bez
pośredniej komunikacji.

Dotychczas zdarza się najczę-
ściej, że większość miejsc w tych
wagonach zajmują podróżni, któ-
rzy mogliby bez narażenia się na
niewygodę, dojechać do celu pod-
1óży w innych wagonach, znajdu-
jących się w składzie dariego po-
ciągu.

Omawiane zarządzenie czyni
kondiktorów odpowiedzialnymi za
właściwe rozmieszczenie podróż-
nych w pociągu. W zarządzeniu
swem Ministerstwo komunikacji
zwraca uwaśę konduktorom, że
mają 6hi prawo żądać od podróż-
nego, Który zajął niewłaściwe
mtejsčėw wagonie bezpośrednim,
aby przesiadł się do innego wa-
gonu.

Konduktorzy powinni jednak
zapobiegać niewygodzie podróż-
nych wynikającej ze zmiany u-
przednio zajętego miejsca, przez
zwrdcanie uwagi na rozmieszcza-
nie podróżnych w póciągu już pod-
czas wsiadania ich do wagonów,
przez wskazywanie miejsc we wła-
ściwych wozach. i

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ukonstytuowanie się zarzą-

du Chrześcijańskiego Związku Za-
wodowego Elektromonterėw i Mon
terów. Wybrany przed kilku dnia-
mi nowy Zarząd Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Elektromon
terów i Monterów ukonstytuował
się następująco: prezes — Wiktor
Hodel, zastępca prezesa — Ignacy
Borowski, sekretarz Michał Toma-
szewski, skarbnik Lucjan Jarowicz
: człotiek zarządu Jakób Rudak. s
— Posiedzenie Tow. Ped;a-

trycznego We wto:rek, dnia 5b.
m. o godz. B-ej w okalu Kiiniki
Dziecięcej U. S B. na Antokolu
odbędzie się posiedzenie T-wa
Pedjatrycznego. Na porządku
dziennym: Dr. Łukowski L. Wy-
lew krwawy do mózgu po ura-
zie (omówienie przypadku). Dr.
Zienkiewicz J. O gruźliczem za-
paleniu opon mózgowych na pod-
stawie materjału Kliniki Dziecię-
cej U. S. B. WA
| RÓŻNE.

z notatką naszą, która ukazała
się w n-rze z dn. 13 lutego o
samobójstwie sierżanta 85 p. p.
w N. Wilejce Franciszka Zasłony,
który targnął się na swe życie z
powodu rzekomo  niesłusznego
podejrzenia, dowiadujemy się ze
źródła miarodajnego, że ś. p.
sierż. Zasłońa o przywłaszczenie
przesyłek pieniężnych nie był po-
sądzony niesłusznie, lecz że prze-
ciwnie zarzuty te, jak to wykaza-
ło obecnie ukończone dochodze-
nie były niestety uzasadnione

ZABAWY.
— Wesoła popołudniówka, Dziś

w małej sali miejskiej, Końska 3,
o godz. 16 m. 30 staraniem grona
studentów U. S$. B. odbędzie się
wesoła popołudniówka na cel V-ej
Konferencji Pań Mił, T-wa św.
Wincentego a Paulo.

Na program złożą się: „Szpital
warjatów, kom. operetka i re-
wietta „Ach ie dziewczęta” —
w 9 obrazach.

 

OFIARY,
złożone w Administracji „Dźiennika Wi-

leūskiego“.
Pracownicy Wydziału Zasobów Dy-

rekcji Kolejowej w Wilnie ofiarowują
63 zł. 50 gr. (sześćdziesiąt trzy zł. 50 gr.),
pozostałe od zebranych na wianek dla
zmarłego kolegi ś. p. Mieczysława Cza-

|plickiego — na herbaciarnię dla inteli-
gencji.

Na budowę kościoła św. Teresy w
P. zł. 5>— jako dziękczynna

„ Emeryt zł. 5— dla rodziny Muffelów
1 zł 2— dla najbiedniejszych dzieci.

P. Zakrzewski za pośrednictwem p.
Hrynaszkiewicza zł. 5— dla najbiedniej-
szych pod opieką Tow. Pań Miłosierdzia
w. Wincentego 4 Paulo,

% |

— Nabożeństwo żałobne za du- -

-- Wyjaśnienie. W związku

KRONIKA.
Wilja ruszyła.

częściowo lodów na Wilji poziom
wody nieznacznie się podniósł,

Całkowite ruszenie lodów na
Wilji spodziewane jest w przy-
szłym tygodniu. (a)

TEATR,MÓZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S.P.
— Rewja „Nasze dziady” ńa rzecz

beżrobotnych — na Pohulance "odbędzie
się dziś o godz. 8 wiecz. Ceńy miejsc
zwyczajne. Ь
— Ostatni stęp Rewji "Warszaw-

skiej z 'ūdziatem Leona Wyrwicza — w
Lutni odbędzie się dziś, o godz. 8.30 w.
p. t. „Parada humoru“, z udziałem nie-
zrównanego humorysty — Leona Wyrwi-
cza, w otoczeniu całego zespołu rewji
w osobach pp.: Hanki Runowieckiej, Leo
Fuksa, Stanisława Sielańskiego, Włodzi-
mierza Boruńskiego, Zbigniewa onie:
$o oraz świetnej pary tanecznej Patkow-
skich. Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki

"* POPÓŁUDNIOWKI, NIEDZIELNELNE.
— „Sprawa Monikę — na Pohu-

lance. Dziś o godz. 4 pp. — jedyny raz
jako popołudniówka dana będzie przez
Zespół Reduty niezwykła sztuka M.
Szćżepkowskiej p. t. „Sprawa Moniki”,
poruszająca ciekawe zagadnienia spraw
kobiecych. Ceny miejsc popołudniowe.

— Rewja lecza nad Wilnem* z Le-
onem Wyrwiczem w Lutni. Dziś o godz.
4 pp. po cenach zniżonych ujrzymy
ostatni raz jako popołudniówkę dowcip-
ną i wesołą rewję p. t. „Tęcza rad Wil-
nem". : й

— Najbliższa pfemjera w Lutni. W
niedługim już czasie ujrzymy na ścenie
Teatru Lutnia premjerę doskonałej, we-
sołej komedji Vebera p. t. „Bęben”. W
komedji tej wystąpi gościnnie jeden z
najznakomitszych artystów polskich —
Antoni Różycki.

- WIDOWISKA PONIEDZIAŁKOWE.
— „Spfawa Moniki* — na Pohu-

lance. W! poniedziałek Zespół Reduty
daje po raz trzeci przedstawienie „Spra-
wa Moniki”. | ` :
— „Nasze dziady” przeniesione do

Lutni. Od poniedziałku o godz. 8 wiecz.
po raz, drugi ukaże się rewja wileńska
p. t. „Nasze dziady”, przeniesiona z Po-
hulanki do Teatru Lutnia.

Z T-wa Mużycznego „Luitnia".
Próby Chóru mieszanego T-wa „Lutnia“
odbywają się regularnie w poniedziałki
i czwartki od g. 7'/: do 9 wieczór. Dla
podniesienia poziomu kultury muzycznej
projektuje się wprowadzenie wykładów
elementarnych zasad muzyki, nauka pi-
sania nut, solfegio etc, Wykłady zasad
muzyki będzie prowadził nowy kierownik
chóru p Wacław Kasztelan, b. ucżeń
przedmiotów wokalnych prot. Maszyń-
skiego, Kazury, Statkowskiego (kontra-
putikt, kompozycja), :

Zapisy nowych kandydat6w do chóru
przyjmuje Sekretarjat w poniedziałki i
czwartki od godz. 8 do 9 wieczór.
— Koncerty laureatów. Wilno bę-

dzie miało możność usłyszenia szeregu
koncertów, poświęconych twórczości
Chopina, wwykonaniu laureatów Il-giego
międzynarodowego konkursu im. F. Cho-
pina,

‚ Poczynając od niedzieli 10 kwietnia
odbędą się w gmachu teatru miejskiego
na Pohulance — cztery recitale fortepia-
nowe, z udziałem9-ciu laureatów.

 

  

Dzisiejsze Imprezy
na bezrobotnych.

REWELERSY W WALCE Z BEZRO-
BOCIEM.

W lotnycn koncertach, jakie odbędą
się dzisiaj w „Dniu dla Bezrobotnych”
oprócz szeregu wybitnych artystów te-
atrów miejskich wezmą udział również
ulubieńcy publiczności wileńskiej — re-
welersy pód kierownictwem J. Święto-
chowskiego oraz art. śpiewaczki PP, Hele-
na Biszewska i Helena Dall". Gwoździem
zaś wieczoru humorystycznego na Pohu-
l nce będzie z pewnością wykonana
po z rewelersów pieśń dziadowska o bu-
dowie pomnika Mickiewicza do której
specjalną muzykę napisał p. Jerzy Świę-
tochowski.

Kto dziś hula na Pohulance,

Zespoły obu teatrów, wileńscy re-
wellersi, śpiewaczki i pianiści studenci i
literaci, robotni i bezrobotni, kukły po-
twornych rozmiarów i módele pomniko-
we, dygnitarze i patalachy, nasi wielcy i
mali, kawalery, kawalerzyściikawalarze,
słowem nasze dziady, baby i dziatki.
Wszyscy nadstawią mniej i więcej cenne
głowy pod nieubłagany miecz ciętej, acz
niewinnej satyry. Zobaczyć nasze głowy
miasta, głowy społeczeństwa, głowy bez-
robocia i główy domu w rozmiarach ba-
lonów rozdymanych aż do pęknięcia ze
śmiechu, — na to nie często móżemy so-
bie pozwolić, i to jeszcze za śmiesznie
niską cenę biłetu od 30 groszy do 4 zło-
tych. Nie mow„pośpiejem* bo bilettów
zostało już bardzo mało. Idź zaraz do
kasy teatralnej i uraduj siebie i rodzinę
biletami na dzisiejszą bombę śmiechu
pt. „Nasze dziady”, która żacznie strze-
lać wieczorem o godzinie 8-ej w teatrze
na Pohulance.

Wiele rozkoszy za 50 groszy.

Czy widziałeś znakomitą jednodniow-
kę „Nasze Dziady', która dziś, ukazała
się na mieście? 20 śmiesznych karykatur
Wileńskich, 30 artykułówpierwszej po-
trzebyhumoru, tutejsze monologi, tamtej-
sze dyjalogi i wogóle dziwolągi, setki
dowcipów, tysiące kawałów. Osiem stron
wielkiego formatu. I to wszystko za jed-
ne 50 groszy, któremi zresztą  zasilisz
fundusz zwał bezrobocia w Wilnie.

Sprzedażw kioskach, przy stolikach
w kawiarniach i w teatrach.
eżani

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedzićla, dnia 3 kwietnia 1932 r.
9.30. Tranśm. nabożeństwa z Kra-

kowa.
10.45, Transm. z Wiednia (Msza „Nel-

son - Messa“ — Haydna).
12.15. Foranek z Filhdrm. Warsz.
14.00. „Prace wiosenne w gospodar-

stwie" — Rozmowa agronoma. z gospo-
darzem.

14.20. Audycje rolnicze i muzyka z
Warszawy. A

15,55. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.35, „O związku Pań Domu" —

odcżytw z Warsz wygł. Iza Mandukowa.
16.40. Transm. z Muzeum Narodo-

wego z Warsz. ;
17,15. Pogadankę gospodarczą z cy-
Dee ma głos” — wygł. p. Dąbro-

wską.

Demonstracja bezrobotnych
Wczoraj o godz. 12 w poł. na

podwórku Magistratu przed loka-
lem wydziału kanalizacyjno-wóodo-
ciągowego zgromadziła się grupa
bezrobotnych w ilości blisko 200
osób. Wśród nich przeważali ro-
botnicy wodocitągowo'kanalizacyj-
ni, którzy ostatnio zostali zreduko-
wańi z powodu braku funduszów
ma dalsze prowadzenie robót. O-
czywiście wszędzie tam, gdzie
zgromadzi się tłum bezrobotnych,
momentalnie zjawiają się agitato-
rzy komunistyczni, którzy, żerując
na nędzy bezrobotnych, starają się
wywołać ekscesy. Tak też było
i tym razem. Wysłannicy komin-
termu nie znaleźli jednak posłuchu,
$dyż bezrobotni zachowywali się

bardzo spokojnie, nie dając się
sprowokować do awantur. Z po-
śród zgromadzonego tłumu wybra-
na została delegacja, która inter-
wenjowała w sprawie dalszego ich
zatrudnienia. Brak jednak kredy-
tów nie pozwolił Magistratowi po-
zytywnie ustosunkować się do żą-
dań bezrobotnych.

Po nieudanej interwencji w Ma-
gistracie bezrobotni zgromadzili
się przed gmachem Urzędu Woje-
wódzkiego, gdzie wobec zatamo-
wania ruchu ulicznego, policja
zmuszona byla interwenjowač.
I tu robotnicy rozeszli się spokoj-
nie, nie zaklėcając nigdzie porząd-
ku publicznego. (a)

 

Wykrycie masówki komunistycznej
przy ul. Szeptyckiego.

+

Władze bezpieczeństwa publicz-
ego w jedrtym z domów przy ul.
Szeptyckiego wpadły na ślad kon-
spiracyjnego zebrania komunistów.
Po otoczeniu domu przez policję,

Proces © nadużycia

 

ujęto kilkunastu wywrotowców,
którzy urządzili masówkę. Aresz-
towanych wraz z dowodami winy
samochodem .ciężarowym przywie-
ziono do aresztu centralnego. (a)

1 užd „a>

 

w Bratniej Pomocy.
PRZED SĄDEM APELACYJNYM

W końcu 1930 r. głośną się sta-
ła sprawa ujawnienia nadużyć w
Stów. Polsk. Młodzieży Akademi-
ckiej U. S. B. „Bratnia Pomoc”,
popełnianych przez prezesa tej in-
stytucji Ryszarda Puchalskiego i
członka zarządu, a jednocześnie re
ferenta kolonji wypoczynkowej w
Legaciszkach — M. Czerewkę.

W. wyntku przeprowadzonego
przez urząd prokuratorski śledz-
twa obu wymienionych postawiono
w stan oskarżenia. _

ZA

   

17.30.
17.45.

1;

17.45. „Cel audycji dla wszystkich”
— pogad. dyr. progr. Witolda Hulewicza.

17.55. Muzyka.
18.00. „Oświata w życiu człowieka”

pogad. wygł. Halina Kappowa.
18.00. Muzyka.
18.15. Utwory A. Mackiewicza: a)

„Golono, strzyżono”; b) „Lis i gąska" —
w wyk. Zolji Mystakowskiej, art. dram.

18.30... „Praca społeczna” — pogad.
wygł. inż. Romuald Węckowicz.

18.40. Koncert z Warsz.
19.20. „Poradnia wychowawcza nr-

11". — prowadzi wizytator Jerzy Ostrow-
ski.

19.40. Progr. na poniedziałek.
19.45. Słuchowisko ze Lwowa.
20.15. „Polskość muzyki Chopina w

najnowszej literaturze francuskiej" —
djalog A. Mycielskiego i prof. Tad. Szeli-
gowskiego.

20.45. Koncert z Warsz.
21.55. Kwadr. liter. z Warsz. (Wł.

Perzyński).
22.10. Koncert solistki z Warsz. (Marja

Freund — śpiew).
22,40. Kom. i muzyka taneczna z

Warszawy. В
Poniedziałek, dnia 4 kwietnia 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka francuska (płyty).
15.15. Kom. z Warsz. |
15.25. Odczyty dla maturzystów z

Kącik językowy z Warsz.
„Audycja dla wszystkich nr—

Warsz. i
16.10. Caruso na płytach.
16.20. Lekcją francuskiego z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieścio-

wy. =
16.50. Koncert dla młodzieży (pły-

ty). Objaśnia Zofja Ławęska.
17.10. „Moje polskie podróże” —

odczyt ze Lwowa, wygł. Paul. Cazin.
17.38. Muzyka lekka z Warsz.
18.50. Wileński komunikat sporto-

wy.
19.20. „Ciotka Albinowa mówi!* —

monoki a zystyczny.
19.35. Progr. na wtorek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Na widnokręgu* —z Warsz.
20.15. Opera ze Lwowa („Poławia-

cze pereł'* — Bizeta).
22.50. Kom. i muzyka taneczna z

Warszawy.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Pierwsza audycja dla wszystkich.
Dzisiaj w niedzielę o godz. 17,45 na-

dana zostanie poraz pierwszy audycja
popularna, „przeznaczona dla najszerszych
warstw radjosłuchaczy w mieście i na
wsi. Na program jej złożą się: słowo
wstępne, wyjaśniające sele tego typu
audycyj, naslępnie wykonany zostanie
szereg BERD utworów muzycz-
nych, pogadanki o znaczeniu oświaty w
życiu człowieka, o pracy społecznej i
wreszcie odczytane zostaną dwie bajki
Mickiewicza. Dyrekcja Radja Wileń-
skiego prosi wszystkich radjosłuchaczy,
zwłaszcza z prowincji o nadsyłanie swych
uwag o programie, jaki byłby pożądany
w przyszłych tego rodzaju audycjach.

Rozmowa oChopinie.
Rozmowę na temat polskości muzyki

Chopina w oświetleniu najnowszej litera-
tury francuskiej przeprowadzą dzisiaj o
godz. 20.15 pp. A. Mycielski i prof. T.
Szeligówski. Pierwiastki narodowe w
twórczości Chopina występują. tak do-
bitnie, że obcy muzykologowie, którzy
chętnie przemilczają o polskości Mistrza,
są w wielkim kłopocie, gdy zaczynają
analizować źródła Jegó twórczości,
Wrażenia z Polski literata francuskiego,

W Poniedziałek 6 godz. 17,10 mówić
będzie ze Lwowa po polsku znakomity
prelegent francuski, który ma za sobą
tłumaczenia wielu dzieł literatiry _ pol-
skiej na język francuski p. Paul Cazin.
Tpm razem p. Cazin podzieli się z audy-
torjum radjowem wrażeniami z podróży
Po, Polsce, w której przebywa od dłuż-
szego czasu, pracując nad monogralją o
Krasińskim.

Opera ze Lwowa.

O godz. 20,15 tegoż dnia transmiło-
wane będzie z Opery Lwowskiej jedno z
wcześniejszych dzieł twórcy „Carmen
Bizeta — „Poławiacze pereł”. Opera ta
napisana przez 26 letniego młodzieńca

posiada szereg popularnych dziś już
wszędzie aryj, których z zadowoleniem
wysłuchują radjosłuchacze.

Sprawa ta była przedmiotem
dwudniowej rozprawy przed III-im
wydziałem katnym Sądu Okręgo-
wego, a po przesłuchaniu świad-
ków i zapoznaniu się z całokształ-
tem sprawy w dniu 17 listopada
ub. r., sąd przyszedł do wniosku,
iż obaj oskarżeni winni są przy-
właszczenia, lecz mając na wzglę-
dzie, że „Bratnia Pomoc musi być
uważaną za instytucję prywatną,
oraz że Czerewko pokrył swe zo-
bowiązania względem „Br. Pom.“
przed wszczęciem. postępowania
karnego, zaś Puchalski pokrył nie-
dobory już po wykryciu nadużyć,
na zasadzie art. 574 cz, III. K. K.
i skazał obu podsądnych na osa-
dzenie w więzieniu przez pół roku
każdego.

Ze względu na to, że przewód
sądowy ustalił, iż statut „Br. Po-
mocy" nie zabrania używania pie-
częci zarządu, osk. Puchalskiego z
art. 452 K, K. uniewinił.

Od tego wyroku obrońcy osk,
Czerewki — mec, Łuczywek i osk.
Puchalskiego — mec, Engiel wnie-
śli skargę apelacyjną.

ozprawie w Sądzie Apelacyj-
nym przewodniczył p. sędzia Susz-
czewicz przy udziale pp. sędziów
Jódzie icza S Task

Oskarżenie wnosił wiceproku-
rator J, Parczewski,

Na ławie oskarżonych zasiedli
obajpodsądni, z których Puchalski
w miindurze wojskowym, Czerew-
ko już, wobec odbycia służby, po
cywilnemu.

Obronę wnosili, jak poprzednio
mec. mec. Engiel i Łuczywek.

Po obszernem zreferowaniu ca-
łokształtu sprawy, zabierali M
no głos podsądni, składając wyja-
śnienia, przy czem Czerewko do-
wodził, iż jego stryj oraz matka
wpłacili na ręce Puchalskiego, u-
poważnionego przez zarząd, sumy
pokrywające niedobory. w

„Natomiast Puchalski nie negu-
jąc wyjaśnień Czerewki, oświad-
czył, że pieniądze otrzymane od
rodziny Czerewki obrócił na spła-
tę weksli Czerewki a wykupio-
nych przez żyranta d-ra Jabłonow-
skiego, uważając, iż jest to najpil-
niejsza sprawa. Pozatem pokrył
wszystkie niedobory kasowe, cią-
żące na nim, a nawet częściowo
spłacił zobowiązania Czerewki.

Po wysłuchaniu, na wniosek
mec. Engla w charakterze świadka
p. Babickiego, głos zabrał wice-
prokurator Parczewski, który w
konkluzji przemówienia wnosił o
zatwierdzenie wyroku pierwszej
instancji, klora i tak względnie o-
beszła się z podsądnymi.

Z kolei zabierali głos rzecznicy
obu oskarżonych, a więc mec. Łu-
czywek, a później mec. Engiel,
prosząc o uniewinnienie swych
klijentów.

W. ostatnim słowie oskarżeni
prosili o wyrok uniwinniający.

Po dłuższej naradzie, sąd wzno-
wił posiedzenie, przesłuchując do-
datkowo świadka Dietricha, któ-
ry ustalił kiedy wniesione zostały
ned ori `

a tem tle rozwinnęła się pole-
mika między członkami sądu, pod-
sądnymi a ichobrońcami.
Po pówtórnie Zaadchięfyón prze-

wódzie, sąd udał się na naradę i o
śodz. 5 m. 10 ogłosił wyrok, któ-
rego mocą osk. Czėrewkę unie-
winnił, zaś osk, Puchalskiego n
za ort. 53, 574 K. K. i art, 1
i20 przep. przech. do K. K. skazał
na trzymiesięczny. areszt, za-
wieszając wykonanie kary przez
5 lat,

Motywując oskarżenie sądu,
przewodniczący p. sędzia Suszcze-
wicz wskazał, iż ustalono, że Cze-
rewko_ przywłaszczył 1365 zł. 80
$r., a Puchalski 1026 zł. Rodzina
Czerewki wypłaciła na pokrycie
mankamentu 2100 zł. jeszcze
przed wszczęściem sprawy karnej,
i że nie może być Czerewko odpo-

 

Z KRAJU.
Prezes spółdzielni w Olechnowiczach

podpalaczem.
Z Mołodeczna donoszą, iż onegdaj

gadkowych okolicznościach wybuchł groźny pożar
Ogień objął cały budynek„Rolnik*.

w EOlechnowiczach w za-
w spółdzielni

spółdzielni i strawił go wraz
z towarem. Ponieważ pożar wydał się podejrzanym, wypadkiem tym
zainteresowały się władze śledcze i stwierdziły niezbicie, iż pożar
powstał z podpalenia. Ustalono, że spółdzielnia „Rolnik*, którą kie-
rował „dyktatorsko* prezes wspomnianej spółdzielni Michał Brukus
zamieszkały w majątku Olechnowicze Nr. 4, zadłużyła się na 15 tys.
złotych i znalazła się w sytuacji
wykazało, że w spółdzielni

bez wyjścia.
znajdowała się

Dalsze dochodzenie
znikoma ilość towaru.

Pożar powstał w składach, aczkolwiek nikt w tych składach w ciągu
dnia nie był, tak że pożar nie mógł powstać

aresztowała
podejrzanego o podpalenie spółdzielni celem
ognia. W związku z tem policja

z powodu zaprószenia
prezesa Brukasa jako
otrzymania asekuracji

i wybrnięcia w ten sposób z długów. a.

Aresztowanie sekwestratora.

Wójt gminy w Krzywiczach
trafił na ślad nadużyć popełnio-
nych przez sekwestratora tejże
gminy Franciszka Lepienia. Jak
zdołano ustelić, Lepień przy po-

mocy sfałszowanych kwitów przy-
właszczył znaczniejszą kwotę, a
następnie usiłował zbiec, lecz
został aresztowany i osadzony w
więzieniu w Wilejce. a.

Tajemnicze zaginięcie aktów z Urzędu Gminnego w Wiazynie

Z Wilejki donoszą, iż z Urzędu
Gminnego w Wiazynie w tajem-
niczy sposób zaginęły akta za-
wierające trzydzieści kilka spraw

Urzędu Ziemskiego, Starostwai
Sądu. Zachodzie podejrzenie, że.
akta zostały wykradzione przez
osobę zainteresowaną a.

Zwyrodniały brat.

Na posterunek P. P. w Lipnisz-
kach w pow. Lidzkim zgłosiła się
z meldunkiem 20-letnia mieszkan-
ka wsi Mejłuny Michalina Stankuć,
oświadczając, że w nocy z 27 na

28 marca została zniewolona przez
swego brata Jana, z którym
mieszka we wspólnem mieszka-
niu. — (P. A. T.)

 

Plaga tajnego gorzelnictwa.
Właśnie trudno dziś mówić o

potajemnein gorzelnictwie, skoro
niemal w każdej wsi istnieje dziś
gorzelenka, pędząca samogon, ktė-
rym się raczą nie tylko mieszkań-
cy danej wsi, ale nieraz także oso-
by całkiem wysoko postawione,

Trudno się zresztą temu dziwić,
skoro litr lichej wódki monopolo-
wej kosztuje 6 zł, gdy za litr saa
mogonu płaci się 3 zł. A wiadomo,
że nieraz amatorzy alkoholu wolą
trunek „ostrzejszy' i dowodzą, że
pewien posmaczek samogonu ma
swoje zalety.

Naturalnie to są tylko słowa
bez istotnego znaczenia, bo przy
wyższych cenach zboża i niższych
wódki monopolowej gorzelnie „pry
watne' prawie nie istniały, obec-
nie natomiast, dzięki niebywałej
dysproporcji cen, mnożą się one,
jak grzyby po deszczu.

rozmiarach  gorzelnictwa
niech świadczą oficjalne dane o
ujawnionych gorzelniach.

Tak ostatnio P. A. T. ze Świę-
cian:
W ubiegiym tygodniu świą-

tecznym władze bezpieczeństwa
wykryły na terenie powiatu świę-
ciańskiego 10 tajnych gorzelni i
pociągnęły do odpowiedzialności
ich właścicieli.
„Święcianom bynajmniej nie u-

stępują inne powiaty. Tak z Lidy
również donos: P. A. T.:
„W ostatnich dniach wykryto

na terenie powiatu lidzkiego kilka
„Tabryk“ samogonki. W Szarku-
ciach gminy sobotnickiej u Wasi-
lewskiego Stefana skonfiskowano
kompletny aparat wraz zkilku
litrami wódki. W, Girowcach gmi-
ny  sobotnickiej u Trubickiego
Wincentego skonfiskowano dwa
cebry rozczynu. W zaścianku Sol-

cza gm. bieniakońskiej u Mordu-
chowicza Chaskiela — kilka litrów
samogonki. Podczas konfiskowania
2paratu gorzelnianego i większej
ilości rozczynu w kolonji Puszcza
gm. bieniakońskiej u Sienkiewi-
cza Michała, Sienkiewicz wraz z
żoną i siostrą stawiali czynny
opór policji i rewidentowi kotroli
skarbowej z Ejszyszek”. *

Jak daleko zaszty sprawy, mo-
žemy wnioskowač z tego chociaž-
by, że dziś już nietylko po wsiach,
ale i w miastach pędzenie samo-
gonki kwitnie na potęgę.

Tak, w tygodniu przedświą-
tecznym wykryto na terenie Wilna
i najbliższych okolic aż 14 fabry-
czek samogonu, aresztowano 17
„łabrykantów' i skonfiskowano
przeszło 1000 litrów alkoholu.

Pamiętać jednakże należy, że
znacznie więcej fabryczek pozo-
staje niewykrytych.

O rozmiarach tych „warszta-
tów pracy”, konkurujących z mo-
nopolem swiadczy następująca
wiadomość z Brasławia:

„Ubiegłej nocy we wsi Bołtru-
ki gm. leonpolskiej podczas pę-
dzenia samogonki w zabudowa-
niach gospodarskich M. Warześci-
nowej wybuchł pożar, który stra-
wił dom mieszkalny od trzech ty-
godni nie zamieszkiwany oraz sto-
dołę. Okoliczni mieszkańcy mó-
wią, iż pożar strawił 1500 litrów
samogonki oraz całe urządzenie”.

1500 litrów z jednej gorzelni.
W każdym razie tak wielka

gorzelnia może zaopatrywać w al-
kohol poważny odcinek danej
gminy i nie można się dziwić, że w
jednem z miasteczek, gdzie daw-
niej było 4 sklepy wódczane, dziś
nie wykupiono ani jednego paten-
tu na sprzedaż wódki.
 

Z pogranicza.
Roczny bilans na pograniczu polsko-sowieckiem i iltewskiem.

Ze sporządzonego sprawozda-
nia rocznego K. O. P. o walce z
elementami wywrotowemi na po-
graniczu polsko-sowieckiem i tę-
pieniem organizacyj szpiegow-
skich na pograniczu polsko-litew-
skiem wynika, iż mimo energicz-
nego tępienia wszelkich organi-
zacyj wywrotowych na pograni-
czu przez organa K. O. P. akcja
szpiegowska na granicy nietylko
nie maleje, lecz wzrasta. W po-
równaniu z rokiem ubiegłym na
pograniczu polsko-sowieckiem w
1931 roku zlikwidowano o 14
afer szpiegowskich więcej. Nato-
miast nie zanotowano. ani jedne-
go wypadku zbrojnego wtargnię-
cia band dywersyjnych na teren
polski.

Ze sprawozdania tego dowia-
dujemy się, iż w 1931 roku na
pograniczu polsko - sowieckiem

zlikwidowano 48 większych afer
szpiegowskich oraz aresztowano
143 wybitniejszych szpiegów i
łączników sowieckiej defenzywy.
W tymże roku aktów dywersyjno-
sabotażowych zanotowano na po-
graniczu sowieckiem 14.

Mniej natomiast zlikwidowano
band szpiegowskich na pograni-
czu polsko-litewskiem, gdyż tylko
3 większe organizacie szpiegow-
skie, przyczem ujęto 9 wybitnych
szpiegów litewskiego wydziału
wywiadowczego. Na tymże po-
graniczu unieszkodliwiono i zli-
kwidowano 36 szajek kryminal-
nych i zbójeckich oraz areszto-
wano 40 groźnych bandytów.
Aktów dywersyjno-sabotažowych
zanotowano 14.

Przemytników ujęto 397 z to-
warem wartości około500000 zł.

wiedzialny za to, że Puchalski
spłacił inny Jus, nie objęty ak-
tem oskarżenia, Puchalski pokrył
sumę przywłaszczoną już po wy-
kryciu nadużyć.

Przy wymiarze kary Puchal-
skiemu sąd zastosował daleko idą-
ce okoliczności łagodzące ze
względu na jego młody wiek, cał-
kowite pokiycie przywłaszczenia.
Wreszcie sąd wyraził nadzieję, że
oskarżeni nie dopuszczą się więcej
nadużyć, a kara wymierzona Pu-
chalskięmu nie przeszkodzi mu w
dalszem życiu. Kos,

GIEŁDA.
WARSZKWA (Pai.) 2. IV. 1932 r.

Dolary 8,29'|,.
Belgja 124.80. .
Holandja 360,70
Londyn 33,90—33,95.
Nowy York kabel 8,921.
Paryż 35,13.
Praga 26,42.
Szwajcarja 173,50.
włochy 46,30. -
Berlin:w.obrotach nieoficjalnych 212,25.

Papiery procentowe.
39/5 pożyczka budowlana 38. 5%,

Konwersyjna 39. 6%, dolarowa 60,50.
4 |, dolarowa 49,25—49,50. 7, Stabiliza-
cyna 58,50—59 —58,50. 10%, kolejowa 103.
4'|,/ L. Z. ziemskie 41.
Ba nk Polski 85—84,50.



DZIENNIKMILERSKI

Nasi mistrzowie ogromne poczynili po-  stępnej.
stępy i mogą sprawić dużo niespodzia-
nek.

Chociaż Estończycy przegrali w Ło-
dzi, to jednak przypuszczać należy, że w
ogólnej punktacji odniosą u nas Pa

węzeł przyjaźni sportowej pomiędzy
Wilnem, a r

Na ringu bokserskim staną dwie re-
prezentacje, usłyszymy powitalne prze-
mówienia, wysłuchamy w skupieniu hym-
ny państwowe, by potem przyglądać się

SPORT.
Estończycy w Wilnie.

Nawiązane w latach 1924i 1925 roku

wać mistrza Estonii
przegrał

junk towe Wilna z Estonją u-

eeaisia ES Piarwizė krokuczynii nasi poszczególnym walkom, które zadecydu-  sttwo — a zreszią, kto wie? Nie chcę W piórkowej Hendrikson

piłkarze, którzy w stolicy Estonji rozgry- ją o lepszości zespołu Wilna, czy Estonji. być prorokiem, ale mam. wrażenie, że

Sportowcy Estońscy są w pełni tego Estończycy pozostawią po sobie milsze
wali szereg meczów międzynarodowych.

Cz Oda daliut 7

Było to jednak dosyć dawno. Teraz,
y się

lat temu kilka oglądaliśmy Estończyków

na Pióromoncie, a w roku ubiegłym po-

wrażenie niż Łotysze.
W wadze muszej Kaub (E.) spotka

się z mistrzem junjorów Wileńskich Wal-
terem. Kaub wygrał w Łodzi z Graczy-

znaczeniu sportowcami. Umieją wygry-
wać, ale umieją i przegrywać, bo prze-
grać ładnie, sportowo też trzeba umieć.
Nic też dziwnego, że zawsze zdobywają

 

  

W Koguciej mistrz Wilna sym-
patyczny „Łukminek* może przypunkto-

Secberga,
w Łodzi z Leszczyńskim.

każdym bądź razie liczę na Łukmina jako
na asf naszej reprezentacji.

czyć będzie ze Znamierowskim. Znamie-
rowski pierwszy raz reprezentuje Wilno.

W wadze lekkiej silny fizycznie Ma-
tiukow (W) spotka się z mistrzem Estonji
Lesterem, który zremisował z Banasia-

  
  

któ: — albo walkę wygrać
punkty.

W wadze pół średniej
prezentuje Salong, który przegrał

(E) wal-

niedawnowstal on   gd
po grypie.
pierze,

tować będzie Polikno.

   

przygnieśćprzeciwnika siłą, to musi cel-
nie ładować i chociaż raz dobrze trafić

technicznie,

10 re-

dzi przez techniczny K, O. z Garnczar-
kiem. Program zapowiada ze swej stro-
ny Wilna wicemistrza Polski Pilnika, ale
zdaje się, że Pilnik zostanie tylko na pa-

Tytułu wicemistrza Polski na-
rażać nie można. To też Wilno reprezen-

trudno coś powiedzieć: Urlop swoje zro-

bił, a czy dobrze to zobaczymy. W każ-
dym bądź razie dwa punkty możemy za-
robić.
W wadze pół ciężkiej

na

ujrzymy naj-
w Ło- lepszego boksera Estonji Kuura, który

wygrał z Kępą (!) Przeciwnikiem Kuura
będzie odų pięściarz Wileński Za-
ciewski.

W. ostatniej walce dnia, w wadze

z łóżka. ciężkiej ujrzymy dwóch „olbrzymów”:
Adelmana (E) i Konarda (W)

Początek sportowo-bokserskiej uczty
o godz. 18 w sali teatru ludowego Ludwi-

 

 

 

dziwialiśmy ich wyniki w  „trójmeczu li któ Ł h ki l ż Walterem. Zo- kiem z Łodzi. U Matiukowa spodziewa-

Bałtyckim”. = ie:PSE Nas RYC. Pd 3 my się zobaczyč poprawę formy. Ma- w wadze średniejRejno (E.) spotka sarska 4. Ja-Nie.

Dzisiaj zeciągnie się jeszcze jeden Walki zapowiadają się interesująco. Pieswieć ta walka da przedsmak na- tiukow musi pamiętać, że jeżeli już chce się z Wojtkiewiczem. O Wojtkiewiczu

TEMITAWIE UBOLTMSTZZDOZZ" TOTWRRASESTOZZWEDE.TSERTRACONA Potrzebne są kasjerka

Ё ®
Н | ekspedjentka odpo-NIE | Auszera ||WĘGIEL i KOKS|LEz| Lokale

1 ———— zł pierwszorzędnych kopalń prosperując. przedsię: nunca

UNIKAJMY LONCA AKUSZERKA GORNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“| biorstwa cukierni. Zgla- 2 SKLEPY, każdy z jed-

: MARJA LAKNEROWA| polea M D) EULL szać się:* иі`і Milosierna non dužem wystawowem
przyjmuje od godz. 9 do Irma Nr. 6 m.3 od g. W. oknem, do wynajęcia, Wi-

  

  
  

7 w. Kasztanowa 7 m. 5.
WZP69

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poprawia cerę, usuwa
brodawki, kurzajki i wą-
gry. 102—0o
RETIEWAENZARE

Koncertowa orkiestra pod batutą: M. Salnieklego.
seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc:

Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

== OD PIEGOW
UCHRONI NAS V DEM

— ——

ВЕУ— КОМЕМАТОБНИР
Ostrobramska 5.

 

Od 1 kwietnia
1932 r.

Początek
balkon 31«OWOC ZAKAZANY»

gr. parter 60 gr.

GET.TORZE   

 

HK KOWY Dziś ostatni dzień! Film, nagrodzony 1-szą istrz LIONEL BARRYMOREi słynny Clark
KIND." RE L Į 8 $> | nagrodą. Prześliczna ulubienica wszystkich Norma SKEAIET 6,SALES rootaprawni dźwiękowemWolne

TEATR = ZAKAZANA MIŁOSC. Tregedja wyzwolonej dziewczyny, która stała się kochanką oszusta. Nad progr:
. 4, 6, 81 10,15 w niedzie-ulica „KE 2a, tel. 226 Komedja I dod. dżwięk. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o

lę od g. 2ej Wkrótce Wielki Przebój Polski „LEGJON ULICY"

 

JUTRO PREMJERA! Naj-

 

 

DŽWIĘKOWY KINO-TEATR Rež. Aleksandra Ford. Kierown. literackie red. T. Konczyc WLegjon Ulicy
  

66 nowszy przebój Polski rol. gl. Zosla Mirska, Stefan Rogulski. Radzio Fijewski.
„H E L Arcydzieło to jednocześnie demonstruje się w Warszawie w kinie „Stylowy”. Nad program: Dodatki dźwiękowe.

Dla młodzieży dozwolone. Dla młodzieży na balkon 60 gr. na parter 80 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15.
ulica Wileńska 28, tel. 926.

OSTRZA OR

HOLLY KINO-TEATR

«HOLLY WO0D»
MICKIEWICZA 26 22.

ме мо CASINO
Ио"ш 41. tel. 15-14.

Wkrótce: „Aniołowie Piekła" Najpotężn. arcydzieło stuleci, któr. wykon. kosztowało4,000,000 dol.
PT ZĘSTADE a”> 2 RASTI OSYSEIMAS

Dziś prane Wzruszy Was! Rozczu super-

 

  

 

! lii oczaruje przepiękny romans Janet GdYNOr 1Warnerem Baiterem ”filmie Jego Maleńka
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godzinie 2, 4, 6, 8 I 10,15.

Na 1-szy seans ceny znacznie zniżone.

TRZEREMSZIE SEAT Z SK ROSE

Dziś ostatni dzień! Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzialnym dotychczas przepychu i nie-
doścignionej technice Cudowne ze- Kon I T ńl Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Fkcja toczy się na tle
awę ze (its i(2) pozaWo r. 1814. Udział biorą: urocza Liljan Har-

najmilszy usząco piękna lagowi Ik h
= Dodatki džwlękowe. Dla młodzieży deżwojotńć: Pelenai seansów 'o godzinie 1Arman ag

DER TYORZICIKWST PD AOZPOT "AOIKGBW >TFSZT S ODRPOZPZOWWDSIWRO >TERZ) i niiiiii iiii a

DŹWIĘKO- JUTRO! Niewidziany dotych 100°— КЪЮ CASINO || ewidziany dotychczas lo Klątwa rodi Mandarynów Niesamowity dramat miłości i zemsty. Tajemniczy
cudo-film dźwiękowy Paramountu p. t przepych zagadkowcego wschodu na tle tragicznych

Wialka 47. te!, 15-43. nieporozumień i potwornej zemsty Chińczyka Odział biorą: znakomita chińska gwiazda ANNA MAY WONG i dawno
niewidzisny bohater filmu „Bitwa pod Czuszimą" Sessue 2w. program: Przepyszne dodatki dźwiękowe—Ce-

my miejsc normalne. Początek seansów o godz.: 4,6, 9 i 10,30. W dnie świąt. o godz. 2:ej.

DZWIĘK. KINO-
are «РА№»

Uli. WIELKA 42.

  

Dziśl Wieika uroczysta premjera najnowszego filmu dźwiękowego produkcji polskiej, kióry wytworzył przełom w do-
tychczasowym szablonie DrikiePola" Realizacji genialnego reżysera Józefa Lejtesa, twórcy fllmów „Huragan* i „Z

filmów polskich ” dnia na dzień”. Początek o godz. 2. Bilety honorowe niewažne. Ze względu
na całość artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów 2, 4, 6, 8 | 10,15.

 

DŹWIĘKOWY © ! | Dziś rewelacyjny przebój dźwiękowo-śriawny! Najwspanialszy Cudowna pieśń miłości | poświęcenia.
KINO-TEATR„L U x + film świata! Bajeczne widowisko, które kosztowało miljony! RIO NIA W roliglownej czarująca Bebe Daniels
uł. Miekiewięza Nr. 11tel. 15-62 | | i słynny amant, za którym szaleją kobiety John Boles. Rio Rite musi zobaczyć każdy! Nad program: Atrakcje

dźwiękowe. Początek o godz. 4-€ej, w dnie świąt. o godzinie l-ej. Ceny od 40 gr.
OO LiL1iiia a соя

Dziś! Królowie śmiechu Buster Keaton, Cohn ROZKOSZE fuścianości, į Mama i? pozwala arcyzabawna ko-
Kelly bawią w swem najlepszemarcydziele p.t: medja w 8 akt.

Nad program: Najnowsze 100”, dźwięk. arcydzieło p. f: TAJEMNICZY DŻEMS. S=nsacyjno salonowy (dramat w 10
akt. W roli gł.William Hajnes, Barrymor L, Lelia Hyms I Karol Dan (znakomity Slim).

 

kino rezre „ś TILOWI"jjji
WIBLKA56

 

  

DZWIĘ- ч Dzišwielki podwė : 1)Król h i śmiechuBust. i . gł.
KOWE Ę ŠWIATOWID Kodak * ajLike komediesfaraiet "satA: Rozkosze gościnności wi 8. Buster Kea
KINO Mickiewicza 9. 2) Najnowsze 100 proc. dźwięk. "e mat w Bekt. w rol. głównych Slostry 

 

Księżniczki steny PS 4
dzieio poraz pierwszy w Wilnie p. Dunkan | Wiwian Dunkan.

ZDROJOWISKO|zonosowiszo [NOWROCŁAW|
"SEZON WIOSENNY OD 1-GO KWIETNIA.

WSKAZANIA DO LECZENIA: Reumatyzm, Artretyzm, Podagra, Ischias,
nerwobóle, choroby nerwowe. Choroby kobiece i Dzieci. Cho-
roby górnych dróg oddechowych. Choroby serca i naczyń.

CZYNNE: Kąpiele solankowe, kwasowęgiowe | borowinowe.—
Wziewania solankowe, hydropatja-—EMANATORJUM RADOWE.

Informacyj udzieła: Związek Uzdrowisk Polskicn, Warszawa Świętokrzyska 17, tel. 434-38

 

 

 

 

 PRACA! Dia wszystkich | WIEDZA?
„Kieszonkowa Encyklopedja Popularna",

oto dzieło, które na 2000 stronach druku peti-
tem obejmie całokształt wszystkich wiadomości
i informacji z życia codziennego — bogaty i po-
ważny materjał naukowy — który zastąpi cały
szereg dzieł naukowych i odpowie każdemu na
wszelkie pytania natury naukowej, literackiej,
społecznej, politycznej i gospodarczej.

Wskaże każdemu drogę do celu!
Kupić powinien i może SN Cena niska —

na splaty!
Żądajcie prospektów:

„Kieszonkowa Encyklopedja“,

     

   
  

  

BIURO-—Jaglel'ofiska № 3,
Bocznica własna— Kijowska

   

 

9. WILNO.
tel. 811. |

tel. 999.

—00

EU)

Kompletna
Wyprzedaz

WYROBÓW KOSZYKARSKICH
i TOWARÓW WYSORTOWANYCH

W. Bus, A. Jankowski
i S-KA.

UL. WILEŃSKA 23. —20

 

 

 

orez ZarządZO arai iGianniInowrocław tel: 329. В 16108 —0 о Kraków, Józelitów 10.

(Poszukujemy zastępców.)
BEŻEBYOAIA

Kursy maturyczne i dokształcająceх j LEKARZE |
LAS„WIEDZA“

i ULICA STUDENCKA 14, I. p.
prowedzą'ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przy-
(gotowują w drodze korespondencji, zapomocą świeżo, przez fachowych
profesorów opracowanych skryptów, wskazówek,programów, i tematów,

KURSY POWYŻSZE DZIELĄ SIĘ NA!
1. Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów I semin. naucz.
2. Kurs Średni 5 ta i 6-ta kl. gimn.
3. Kurs niższy w zakresie 4ch ki glmn.
4. T-mlu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co miesiąc,

oprócz całkowitego materjału naukowego, tematy z 6-cl
głównych przedmiotów do opracowania.

Na kursach „„WIEDZA'* wykładają najwybitniejsze siły fachowe
krakowskich państwowych szkół średnich.

Do dyspozycji uczniów (-enic) kursów zblorowych oraz korespon-
dencyjnych, posiadamy gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,
jak również bogatą bibljotekę,

aządać bezpłatnych prospektów. 714—0 juz

Ir. Blumowicz
Choroby weneryczne,
skórne i moczoplciowe

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

if. A. Cymbier
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. Tel. 15-64,

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

doktór B. SZYRNIABI
Choroby weneryczne,
skórne i moczopłciowe.
Wielka 19, od 95—1 i 3—7

4251—0

į NAUKA

   

    

  

"GRUŽLICA;PEUC Jesi nieublaganą I corocz-
nie, ez aa różnicy dla
nu, kosi miijony ludzi.— 4 zwali
chorób płucnych, bronchitu,: prypy upor-
czywego, Gay kasziu 1 & p.

Lekarze:
stosują

„Baisam* Thiocolan Age";
który ułatwiając wydzielanie się piwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie спогедор
oraz powiększa wagę <lała I usuwa kaszel

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

lei, wieku I ste”

 

 

  

OSTRZEŻENIE! i

 

 

 

   

  

   

  

Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„РАТЕМТ* ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCUi wprowadza tem w błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

powinna obejrzeć w
Każda Pan sklepie bławataym

„TKANINY TANIE"

S. CISZEWSKIEGO WILENSKA31
materjały- czy to na suknie dla siebie, Inb na
bieliznę dla męża albe na ubranie dia dziecka
1 przekonać się, że towary są dobre | tanie.

107—1o

WITOLD JUREWICZ
b. mf.„PAWEŁ BURE".

Potrzebna nauczyciel-
ka młodsza skromnych
wymagań. Skopówka 9,

m. 1 od 4—5 pp.
ю 8567 0

|DZED

| DZIERŻAWY j

OGRÓD do wydzierža-
wienia — 2000 s. Wia-
domość u gospodarza:
ul. Sióstr Miłosierdzia 8,JE iedzięle. Gd-3 Poleca najlepsze i najrozmaitsze

ARCYKSIĄŻĘCYBROWAR w: ŻYWCU |s ć'wieaz*”"ss 5 REDIE
Reprezentacja, WILNO,ZARZECZNA13.TEL.1852. |mansa swpo cenach zniżonych.
  е WILNO, "MICKIEWICZA.4.LOKAL PAWYRLJAGA spadający się z,du Howootworzona pierwszorzędna chrześcijańska —

ргпа:щЫо‹пі:з‚зжпъгз::к b Staż PRACOWNIAKRAWIECKA
położony na parterze, w centrum miasta, przy ul
Niemieckiej 1, róg Trockiej w Wilnie (była wielo-
letnia restauracja i cukiernia B. Wieliczki) oraz
mieszkanie z 5-ciu pokoi. Są także piwnice i skła-
dy, jak również mieszkanie dla służby. Wiadomość
na miejscu. 8597r0

ubiorów damsk., męsk., wojsk., epa
przy ul. MICKIEWICZA 19m. 1 (parter) „.

pod firmą „ELEGANCJA"_
Przyjmuje obstalunki: z własnych i powierzo-;
nychmaterjałów. —] ©

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. :—о

ZAKŁAD LECZN.
DLA JĄKAŁÓWS. Žylkiewicza,

Warszawa. ul. Chłodna 42. 10413-00
Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie.

     
 

TIĄKANI "mowy radykalnie Usuwa °

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek.
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej
przemiany materji, na bóle artretyczne czy
odagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się-

lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy
nie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm, Wszel-
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz
ziół „DIUROÓL” Gąseckiego. Osłodzony odwar
z ziół „DIUROL“ jest smaczny, zupelnie nie-
szkodliwyipowinien byč pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych
ziół „DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
przekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
łania, zalecaćje będziesz swym znajomym. Spo-
sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła
„DIURÓL" Gąseckiego (z kona) sprzedają

teki i składy apteczne. Reg. M. S$.IW. 1486   

 

Wileńskie Towarzystwo Da oj

LOMBARD
Zawiadamia, że w dn. 14, 15 i 16 kwietnia r. b.
w lokalu lombardu przy ul. Biskupiej Nr. 4 od-
będzie się licytacja zastawów od Nr. 68404 do
Nr. 105017 opłaconych włącznie do grudnia

1931 roku. 143

 

DZTZZRH FORTEPIAN maly krzy-

3p { żowy, znanej zagran. fir-
5 Sprzedaž | my, malo užywany, oka-

zyjnie tanio sprzedam.
UL Nowogrodzka 15 (da-

LITEWSKI miejSE TŁUSTY wniej 7), m. 23.

KILO od 2 Zł. феч

olaca ZWIEDRYŃSKI PIANINO koncertowe w
Wileńska 28, tei. 1224. najlepszym stanie oka-

я bardzo tanio do
Pilsudskiego

zyjnie
sprzedania.
24, m. 6.

Motyki F. N. w do-
brym stanie — 4оERRAASN |. wre

sprzedania, Maksimo-л PRACA

 

wicz - Ludwisarska 14, į
8578-00 ; M

RASARST =

Akwizytor
s lub akwizytorka poszuki-

IW wani. Pensja, prowizja.
Anin, Zgłoszenia do „Par”, Po-

Fiskarnzanji znań, pod 54,244.

K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje od r. 1874)
Wilno,ul.Niemiecka3m.1 FOSZUKUJEMY — епег-

702-—20 gicznych przedstawicieli
na poszczególne miasta.
Warszawska Fabryka Ża-
rowek, Warszawa, Nowy-
Swiat 59,

 

SKLAD

54247—0

 

1000 Kop zarybka kar-
pia królewskiego, po ce-

nie 2 zł. za kopę. Sprze- SERA
daje maj. Jurgiszki WI- ZARZĄD DOMEM nie-
tolda SWIACKIEWICZA drogo przyjmie znany b.
poczta Orany powiat A waz
Wileńsko-Trocki 10 ki- mendacje.
lometrów od kolei. Adm. pod „Solidny”,

8569—1

 

 

Do sprzed. fortepian,
meble | inne rzeczy. Po-
znańska 1 m.5. 8568—1

Oiazyjnie

CECHOWE KURSY

FRYZJERSKIE.

W poniedziałek 4 b. m. 

walnej 28/30 zostaną o-

cia i inne pozostałe z li-
cytacji rzeczy. Lombard, POSZUKUJĘ POSADY
Biskupia 4, tel. 14-10, od ochmistrzyni.
5—2 i od 5—7 wiecz, świadectwa.

8601—0 ska 53—5.

8130—0 Warszawa.

Na żą- sem o 45 minut prawie
reko- co godzina. Kościół, świa- |

Zgłoszenia do tło elektryczne, telefon, ——

8602—0 tek

 

o godz. 20-ej przy ul. Za- rowany do sprzedania.

twarte kursy dla fryzje- Wielka 33, m. 1. 8241—0

rów." Zapisy: DÓŁYJUMjE RS TN"gt

 

Posiadam 2 drewniane domy do-
Kalwaryj- 9 „cia.35082 chodowe,9 mieszkań, ta

leńska 7, u dozorcy domu.

ET]
RABKA.

Pensjonat „Helios“ kom-
fortowy. Ceny przystęp-
ne. Oktawja Piechocka.
Telefon 70. 8359—6

 RÓŻNE |
-————7

CZYTAJCIE,  prenume-
rujcie Gazetkę Francus-
ko-polską, Gazetkę Nie-
miecko-polską. Ciekawa
treść, przekład polski
obok tekstu obcojęzycz-

 

nego. pa rocz- taana
na: 7 złotych, półroczna:
3.50. Administracja: War- + "Mieszkania

szawa, Waliców 3/4. PKO | I pokoje
25.635. Prospekty bez> ——0o
platnie, 765—2 Mleszkanie 5  pokol

odremontowane sucheEEE Lelio wygody ogró-
Między żydami. dek Zakretowa 11 wska-

 

— Słuchaj Bernard, tos że dozorca. 8564—0
bie doktór kazał się co-
dziennie pocić. Pokój

— No i ja się pocę.  go- wynajęcia Sierakow-
— Jak ty to robisz? L

Chodzisz do lažni, czy klapa 23.me10. 8572—2
pijesz herbatę z ma'in?

2 mieszkania— Anl to, ani tamto.

Biorę do ręki gazetę | 7.5okojowe i 5-pokojowe
suche i ciepłe, ze wszel-

 

czytam o podatkach; pot
się ze mnie zaraz leje kiemi wygodami do wy-
<iurkiem. najęcia. Giwulskiego 4,
UEEENESEEEEWIENEZE obok Dyrekcji Kolejowej.

Dowiedzieć się tamże w
Biurze Z. K. P., tel. 11-13.

148—1

PRALNIĘ SPRZEDAM
z powodu wyjazdu. Lu-
dwisarska Nr. 5. 8600-0

KAŻDY
może nabyć na dogod-
nych warunkach dzieło,
potrzebne każdemu kul-
turalnemu człowiekowi.
Janie! Niezbędne! Prze-
konaj się!  Żądaj pro-
spektów: „Kieszonkowa
Encyklopedja Popular-
na“, Kraków,  Józeli-
tow 10. 307—0

- lo wytajęcia
POJEDYŃCZE POKOJE.
Mostowa 3-a, m. 30.

142—1

Mieszkanie
duże do wynaj:cia. Do-

minikańska 8 m. 2.
8573—0

POKÓJ do wynajęcia ze
wszystkiemi wygodami i
używalnością telefonu.
ludwisarska Nr. 7, m. 1.

8550—0

 

MAKUCHY

luiane i słonecznikowe
(czyste) w taflach i mie-
lone, oraz mączkę mięsną
i kostną, kredę szlamo-
waną isól bydlęcą poleca

Zygmunt Nagrodzki,
Wilno, Zawalna 11-a.

uznacje
Przypomnienie.

POKÓJ
do wynajęcia. Mickiewi-
cza 19, m. 12. 8595—0

OD ZARAZ
do wynajęcia dwa ładne
pokoje z užywalnošcią
kuchni. Można pojedyń-
czo. Wszelkie wygody.
Bankowa 2, m. 3 (róg Ki-
jowskiej). 8593—0

MIESZKANIE
odremontowane
jowe do wynajęcia.
na 5/2.

DWA POKOJE umeblo-

— llekroć clebie spo-

tykam, przypomina mi

się Mletek.

— Między nami niema

 

świeżo
4-poko-

Fin-
96—0
 

przeciež žadnego podo-

bleństwa? wane z wygodami, może
być z obiadami, wydaje

— To nie, ale on mi się. Portowa Nr. 23,
m. 24. 8591—0też nie oddaje pożyczo-

nych 20 złotych.
 

2—3 POKOJE z łazienką
i kuchnią do wynajęcia.
Zygmuntowska 4—9.

 

8605—0

POKOJE, 2 jasne i je-
|„Sprawy den > odnajęcia.

Śniadeckich 3 m, 18.

majątkowe| 8603—0
 

Poszukuję pożyczki
2000 dol. na I hipotekę
miejską Informacje; Biu-
ro Reklamowe Garbar-
ska 1 116-0

bo WYNAJĘCIA miesz-
kanie nowe odremonto-
wane 2 pokojowe z kuch-
nią z wygodami Róg
Ludwisarskiej i Jezuic-
kiej Nr. 11. Tamże do
wynajęcia 1 pokój i
kuchnia. Zapytać się u
dozorcy. 8587

MIESZKANIA 6 i 4-po-
kojowe z wygodami do
wynajęcia. Mickiewicza
46, dowiedzieć się u do-
тогсу. 161—1

MIESZKANIE do wyna-
jęcia 5-pokojowe, mogą
być 2 mniejsze z elek-
trycznością. Ul. Anto-
kolska 96. 8579—0

Stały lokator poszukuje
pokoju b. ładnie umeblo-
wanego w śródmieściu,

z oddzielnem niekrępują-

cem wejściem w mieszk.

ze wszelkiemi wygodami.
Oferty listownie: Wilno 1,

skrzynka pocztowa Nr.95,

MIESZKANIE
3 pok. ze wszelk. wygo-

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—

Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczonaM
sosnowemi lasami. Do-
jazd na miejsce autobu-

 

 

  

policja na miejscu. Mają-
Półakcie, właściciel-

ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.

DOM w śródmieściu mu-

  

PLAC przy ul. Kalwa-informacji udziela kan- FEAN dami, odremontowane, do

do sprzedania: palta dam- celarja kursów tamże. kwi S CER gewynajęcia. Popławska

skie i męskie, ubrania, 8599—0 zdeka Dowiedzieć ię! 28, m. 1,

bielizna, maszyny do szy- Wielka 33, m. 1. 8240—5 SEE =

z 3—4 pok. z wygodami
i ogródkiem do wynaję-

Zakretowa 18, oglą-

nio sprzedam. Nowomiej„ dač od 3—6 į. w.
 

DO SPRZEDANIA sło- Dobrze
mianeule„Dadana”. Wil- udzielę

| no, Antokol, 2-ga Polo- kilka tysięcy.
wa 5, St. Sawicki.

Oferty d:

TANIO meble salonowe

FORTEPIAN znanej mar-

za 550 zł. Wielka 36, dies w Administracji.
m. 11. 8

płatną posadę — ——

pożyczającemu DOM do sprzedania z du- DRUKARNIA
O žym ogrodem,

Dziennika pod „Gwaran- й' 860 Antokolskiej 96, o wa:

  

w bardzo dobrym stanie Praktykant biurowy, pi-

ki, w doskonalym stanie, POTRZEBNA SŁUŻĄCA
spiesznie do sprzedania do sklepu z kaucją. A-

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKĖ

Bai ul Nr4 899220 ADAM
 

przy ul i INTROLIGATORNIA
8589—0 cja hipoteczna”. runkach: ul. Dąbrowskie-| PESEOPIANINO  koncertowe poszuki kasent. ” Ž

Šerodia Vaza as аееИИИpostow17a
ski 8—5. suba Pewność” *8604:0 Zawodowy pijak, PRZYZNAJEDO e

Doktór do pijaka: Mu- DZIEŁA, BROSZURY

sisz umrzeć bo spałone BILETY WIZYTOWE,
i ładny dywan do sprze- Е ыdania RB ii 5 ias ="eesti masz wnętrzności. ZAPROSZENIA,

m. że 94—0 fert k &:;піё‹ё'мв а дв pod Pijak. Chyba w nocy | ROŽNE KSIĄŽKI

się paliły, bo w dzień

zawszem je zalewał.
DO OPRAWY

WYKONYWA

 

Sp

zo:

ak

ler
da

do
ko
plc

t

l ir

por

hie
prz
nie

id
bęc
noś
are

bęc

nie
dev
blo

 

 
 

    
  

   
    
  

ó-0 MANANAPANK TUALNIE.
    

   
  


