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Wybory we Francji. 
Rezultat pierwszego głosowania do 

parlamentu francuskiego nie daje za” 

zwyczaj podstawy do prognostyków 

co do układu sił w przyszłej Izbie De- 

putowanych. Tym razem na 611 

miejsc tylko w 249 wypadkach jeden 

z kandydatów osiągnął wymaganą 

absolutną większość. W 358 оКге- 

gach będzie musiało odbyć się po” 

wtórne głosowanie na kandydatów, 

którzy otrzymali największą ilość 

głosów. 

W drugim dniu wyborów wszyst 

ko zależy od porozumień międzypar- 

tyjnych, nie dających się zgóry prze- 

widzieć. Politycy francuscy są znani 

ze swej elastyczności i wrażliwości 

na nastroje wyborców. Zależnie od 

tych nastrojów szukają porozumienia 

na lewo łub na prawo. Grupy centro” 

we nie są przeważnie ekspozyturami 

odpowiednich organizacyj politycz 

nych w kraju i jedynie kilka z po” 

śród nich nosi w parlamencie tę samą 

nazwę. co i w kraju. Pod względem 

programowym tych 

grup jest łamigłówką nie do rozwią 

zania. Całym programem jest tam 

najczęściej kilku wybitnych  polity- 

ków. kręcących grupą, która składa 

się z ich adherentów stawiających na 

nich swoje interesy i polityczne spe” 

randy. 

rozróżnienie 

Stronnictwami w ogólnie przyję- 

tem znaczeniu tego słowa, używają” 

cemi w kraju i w parlamencie tej sa” 

mej nazwy, są jedynie radykałowie 

(Herriot), socjaliści (Blum) i komu 

niści. Od r. 1924 istnieje grupa de- 

mokratów ludowych, stojąca na grun- 

cie zasad katolickich, lecz zarazem 

bardzo radykalna społecznie i popie” 

rająca usilnie pokojową politykę 

Brianda. Grupa ta posiada silniejsze 

więzy organizacyjne i zbliżona jest pro” 

gramowo do lewego skrzydła niemiec- 

kiego centrum. Wszystkie inne kluby 

parlamentarne mają charakter dość 

luźnych związków, których bardzo 

mętne programy dotyczą nie zasad, 

łecz taktyki. 

wyborami  niemieckiemi 

przewidywano ogólmie, iż nastąpi 

we Francji pewne przesunięcie sił na 

lewo. Jednakże sukcesy Hitlera, który 

jest prawdziwym straszakiem dla 

burżuazji francuskiej, ochłodziły za- 

pał zwolenników radykalnych haseł 

politycznych lewicy. Trzeba bowiem 

pamiętać, że lewicowość franeuska jest 

nawskroś polityczna. Nawet radykali 

Herriota są stronnietwem wybitnie 

drobnomieszczańskiem. Wieśniak 

francuski dotychczas walczy przy wy- 

borach z widmem klerykalizmu i ab- 

solutyzmu, chociaż ani jedno ani dru- 

gie zupełnie mu nie zagraża. Kto chee 

Przed 

  

poznać tę niezwykle charakterystycz- 

ną i poniekąd zabawną psychologję 

polityczną Francji „chłopów i rze- 

mieślników* niech przeczyta świetną 

książkę Andrć Siegfrieda p. t. „Leita: 

bleau des partis poliligues en Fran: 

е 

Sukcesy hitleryzmu trochę odstra- 

szyly przeciętnego Francuza od rady: 

kalnych haseł socjalistów, którzy gło” 

sili rozbrojenie Francji i zerwanie 

przymierzy z Polską i Małą Ententą, 

dodając do tych politycznych pun 

któw dła okrasy żądanie rozbudowy 

ubezpieczeń socjalnych. Ponieważ je: 

dnak w południowej Franeji na socja” 

listów głosują w wielkiej ilości chło” 

pi. bardzo niechętni względem powię: 

kszania wszelkich świadczeń publicz- 

nych, przeto ta okrasa tam socjali- 

m nie na wiele może się przydać. 

  

Natomiast w przemysłowym okręgu 

Creusot. sekretarz partji socjalistycz- 

nej Faure (któremu „Robotnik przed 

kilku dniami poświęcił cały artykuł) 

poniósł porażkę odrazu w pierwszem 

głosowaniu na rzecz kontrkandydata 

z prawej strony. 

Z wyjątkiem grup skrajnie lewi- 

cowych cała Francja stoi dotąd nie- 

wzruszenie na gruncie liberalnej go- 

spodarki kapitalistycznej i pod tym 

względem obecne wybory nie przy: 

niosą zdaje się zasadniczych zmian. 

Dopiero wzmagający się kryzys eko- 

nomiczny i bezrobocie mogą z biegiem 

czasu osłabić przywiązanie do gospo- 

darczych tradycyj francuskich. Dziś 

jeszcze walka wyborcza rozegrywa się 

głównie na płaszczyźnie politycznej. 

Stąd znaczny wpływ wyborów nie- 

mieckich na nastroje wyborców fran- 

cuskich. 

Zestawienie zysków i strat grup 

politycznych w pierwszem głosowa” 

niu wskazuje, że lewica mieszczańska 

odniosła pewne powodzenie kosztem 

grup umiarkowanych, oraz komuni 

stów, którzy stracili sporo głosów. 

Skład przyszłej Izby Deputowanych 

zależy teraz od tego czy radykali 

będą łączyć przy drugiem głosowaniu 

swe głosy z socjalistami czy też z 

grupami - umiarkowanemi. Ogólnie 

obowiązujących dyrektyw partje za” 

zwyczaj nie dają i sprawy te załat- 

wiają się przez lokalne ich organy 

stosownie do panujących na miejscu 

stosunków. Indywidualizm francuski 

i tutaj znajduje swój pełny wyraz, 

utrudniający wszelkie prognostyki. 

Przewidywania ogólne, oparte ra” 

czej na nastrojach, niż na faktach, 

idą w kierunku t. zw. koncentracji 

republikańskiej t. zn. całego obozu 

mieszczańskiego z wyłączniem Unji 

rep.dem. (grupa Marin'a) z jednej 

strony i socjalistów — z drugiej. 

Oznaczałoby to wyjście z dotychcza” 

sowej koalicji rządowej najbardziej 

nieufnej wobec Niemiec grupy Ma- 

rin'a i przystąpienie do niej radyka- 

łów. Miejsce Tardieu zająłby wówczas 

zapewne Herriot. 

Czy i jakie zmiany pociągnęłoby 

ło za sobą w dziedzinie stosunków 

polsko-francuskich i francusko-nie- 

mieckich? Lecz nie zabiegajmy na” 

przód. Bardzo być może, iż po naj 

bliższej niedzieli odpadnie potrzeba 

roztrząsania tej kwestji. Testis. 

Wyniki pierwszego głosowania. 
Zyski i 

PARYŻ. 2.V. (Pat) Do godz. 6 

rano znane są rezultaty wyboreze: do 

tyczące 607 mandatów na ególną licz 

hę 611. Konserwatyści otrzymali 3 

mandaty, republikanie 72, republika- 

nie lewicowi 32, republikanie rady” 

kalni 23, radykali socjalni 60, repub- 

likanie socjalni 17, socjaliści 40, ko” 

muniści 2. Ściślejsze głosowanie odbe 

dzie się w 358 wypadkach. Zyski i 

straty poszczególnych stronnietw 

przedstawiają się jak następuje: kon” 

serwatyści stracili 1 mandat, republi- 

kania zyskali 6, stracili zaš 4, republi- 

kanie lewieowi zyskali 1, stracili 10, 

republikanie radykalni zyskali 4, stra” 

cili 1, radykali socjalni zyskali 4, re 

publikanie soejalni zyskali 1, stracili 

także 1, socjaliści zyskali 3, stracili 

2, komuniści zyskali 1 mandat i rów 
nież 1 stracili. 

T. zw. szczyty partyjne wyszły: 

zwycięsko we wszystkich obozach. 

Wszyscy ministrowie, członkowie о- 

becnego gabinetu, zostali wybrani po- 

nownie, podobnie jak i wybitni przy” 

wódey partji radykalnej. Herriot i 

straty. 

Daladier, na skrajnej prawicy Louis 

Marin, na lewicy Painleve przeszłi 

przy pierwszem głosowaniu. 

Minister obrony, narodowej Pietri 

wybrany został na Korsyce. Socjalny 

radykał Malvy wybrany w Tarn. Soc 

jalny radykał de Monzie wybrany w 

Lot. 5 
Leon Blum został wybrany w 

Narbonne. Niepowodzenia doznali 

trzej znani komuniści, zwycięstwo zaś 

w obozie komunistycznym poniósł 

Doriol. Niepomyślnie wypadły wybo: 

ry dia Mandla. Ściślejszemu głosowa” 

niu podlegać będzie niezależny rady” 

kał Franelin-Bouillon. Wybrany też 

został m. in. podsekretarz stanu Fal 

coz, wmieszany wraz z Peretem w 

aferę Oustrica. Koła polityczne wszy” 

stkich obozów podkreślają z zadowo” 

leniem spadek głosów autonomistów 

alzackich. Podczas powtórengo gło” 

sowania walka będzie tem bardziej 

zażarta, że w dość znacznej liczbie ok” 

ręgów wyborczych większość о51287 

nięto zaledwie kilkoma głosami. 

Niepomyślny wynik głosowania 

przyczyną zgonu. 
PARYŻ, 2. 5. łPat). Donoszą z Bor- 

deuax o nagłym zgonie deputowanego Lo- 
rina, który głęboko przejęty niepomyślnie 
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Na Dalekim 

Dziś 
SZANGHAJ. 2.V. (Pat.) We wto” 

rek podpisany będzie układ w spra 

wie zawieszenia broni pomiędzy Chi- 
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nego. 
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Wschodzie. 

podpisane zostanie zawieszenie broni. 
nami a Japonją, który zakończy osta“ 
teeznie długotrwałe rokowania, 

Akcja powstańcza. 

CHARBIN, 2. 5. (Pat). — Powstańcy zni- 

szezyli wczoraj część linji kolejowi: 
odnodze kolei 

pod Wiaki-Miehe, uniemo 

transportu wojskowego 

wojsk brygady generała Murai. 

      

   

Siine lotnictwo to 

Większy oddział powstańców ukrywają- 

cy się w gęstych lasach wzdłuż linji kol 

wej zaatakował znienacka pociąg. W wyniku 

zaciętej wałki jaka się wy ła powstańcy 

cofnęli się w kierunku półneenym. Japoń 

czycy stracili 30 ludzi zabitych i rannych. 

    

   

    

NS 3 

potega Panstwal 

     
    

     
       
        

Szkolaictwo mniejszošci w Łotwie. 
Sejm łotewski odrzucił przyjętą 

przez rząd ustawę o wprowadzeniu 
języka łotewskiego w szkołach mniej- 
szościowych już od pierwszej klasy. 
Część posłów koalicji rządowej sprze- 
ciwiła się tej ustawie ze względów 
pedagogicznych, twierdząc, że dzieci 
za wcześnie musiałyby się uczyć ob- 
cego języka. „Jaunakas Zinas* kry- 
tykuje ostro stanowisko Sejmu i za- 
powiada, że prędzej czy później usta- 
wa ta będzie wprowadzona w życie. 

Onegdaj min. oświaty Keninsz wy- 
głosił referat w tej sprawie na po- 
siedzeniu centr. komitetu „Centrum 
Demokratycznego*. Minister uskar- 

żał się na odrzucenie przez Sejm u 

stawy, dowodził, że mniejszości mają 

zbyt wiele szkół, zapowiedział wresz- 
cie wydanie rozporządzenia o progra* 
mie dla tych szkół. (Wilbi). 

  

Przeciw 

najłańszy inaj- 
lepszy środek 

  

  

   
   

   
Do nabycia we wszystkich apłekachi składach aptecznych 

© działa pewnie 

© uśmierza bóle 

© usuwa zapalenie   
  

Niemieckie metody szkodzenia Polsce. 
Poiska miała rzekomo zamiar zająć w dn. 1 maja Gdańsk. 

GDAŃSK. 2.V. (Pat.) Dzisiejszy 
„Daily Telegraph* oraz „Daiły Ex- 
press” zamieściły sensacyjną wiado- 
mość z Gdańska o rzekomym zamia* 
rze Polski zajęcia wolnego miasta w 

dniu 1 maja, co nie nastąpiło jedynie 

wskutek interwencji Francji. 

Depesza „Daily Express“, mająca 

wszelkie cechy inspiracji ze strony 

pewnych czynników gdańskich, opie 

Szkoda, że go nie aresztowano. 
"TCZEW. 2.V. (Pat.) Wczoraj koło 

południa pewien osobnik, jak się pó- 

žnieį okazało dziennikarz angielski 

Grcenwali usiłował przedstać się z a” 

paratem fotograficznym na teren ko- 

szar wojskowych w Tczewie. Unik- 

nął on aresztowania tylko dzięki te- 

mu, że ułotnił się w odpowiedniej 

chwili z terytorjum polskiego. 

Pismo komisarza generalnego Rzeczypospolitej 

w Gdańsku do komisarza Graviny. 
GDAŃSK. 2.V. (Pat.) W związku 

z depeszą, jaka się ukazała w „Daily 

Express“ komisarz generalny Rzeczy: 

pospolitej w Gdańsku wystosował do 

wysokiego komisarza Ligi Narodów 
pismo trześci następującej: 

Panie Wysoki Komisarzu, powo” 

łująe się na naszą dzisiejszą rozmowę 

telefoniczną oraz załączając odpis de- 

peszy „Telegraphen Union“ mam za” 

szezyt z polecenia mego rząću prosić 

Pana o zakomunikowanie mi rzeczy” 
wistego przebiegu sprawy oraz 0 po“ 

danie tekstu pańskiego dementi. Że” 

chce Pan, Panie Wysoki Komisarzu, 

przyjąć wyrazy mego wysokiege powa 

żania, DR. PAPEE. 

Ambasador Rzeczypospolitej zwraca 
uwagę 

Komunikat amhasady 
LONDYN. 2.V. (Pat.) Ambasada 

Rzeczypospolitej w Londynie rozesła- 

ła do prasy angielskiej komunikat tre- 
ści następującej: 

„Ambasador Polski udał się dziś 

do Forigne Office i zwrócił uwagę 

na pewne niepokojące informacje w 

sprawie rzekomych polskich planów 

napaści na wolne miasto Gdańsk za” 

warte w opisach ogłoszonych dziś ra' 

no przez trzy londyńskie dzienniki. 

Anglii 
polskiej w Londynie. 

Te sensacyjne i w wysokim stop” 

niu szkodliwe sprawozdania prasowe 

są od początku do końca nieprawdzi- 

we. 
Jest rzeczą pożałowania godną, że 

tego rodzaju informacje są szerzone 

w obeczych krytycznych ezasach, w 

których wiadomości takie mogą w 

Lidze Narodów utrudnić jeszcze bar” 

dziej zadanie tych eo pracują dookoła 

stabilizacji pokoju. | 

Dementi wysokiego komisarza Ligi 
w Gdańsku. | 

Komunikat sekretarjatu generalnego Ligi Narodów. 

GENEWA. 2.V. (Pat.) Sekretarjat 

generalny Ligi Narodów ogłosił wie” 

czorem komunikat następującej tre- 

Ści: 

Sekretarjat otrzymał dziś od wy 

sokiego komisarza Ligi w Gdańsku 

wiadomość telegraficzną, w której 

wysoki komisarz powołując się na ar- 

tykuł ogłoszony dziś rano w prasie 

londyńskiej oświadcza, że udzielił 
prasie następującego dementi: 

Sekretarjat wysokiego komisarza 
dementuje w sposób jak najkatego 

Kryzys w rolnictwie sowieckiem. 
Moskiewski ke-     

  

   
   

  

  WIEDE 5. (Pat). 
respondent „Neue Freie Pr adzi, że 

rolnictwo sowieckie przechodzi poważne prze 

silenie. Już nie jest tajemnieą, że na ebsza- 

rach Rosji panuje doikliwy brak środków 

żywności jak np. nad średnim i dolnym 

biegiem Wołgi w Kazakstanie, w Basz i, 

dalej ezęściowo na Uralu i w Zaehodniej 
berji. Do tego przyłącza się ostry kryzys prze 

żywany obeenie przez gospodarstwa kciek- 

tywne. 

Wkzczęty przez Stalina odwrót idzie c0- 

raz dalej. Zanesi się na zaniechanie metad 

w gospodarstwach kolek- 

h 1928 i 1929 zniszezono w 

    

     

        

      

    

panował brak mi 
dowli bydła nie powiodły się wskutek braku 

organizacji i wykwalifikowanego kierowni- 

etwa. Zakupione zagranicą bydło rozpłodowe 

zmarnowano. Obeenie pejawił się dekret ck- 

reślający przymusowe uspołecznianie bydła 

jako zdradę polityki partyjnej. Dekret pole- 

ea oddawanie chlopom bydła mlecznego i 

zarządza aby udzielano chłopu pomocy przy 

zakupie krów. Chłop domaga się obecnie 

zwrotu swego bydła. 
Zwiększa się coraz 

           

bardziej liczba chlo- 

rycznieįszy ogloszone w tym artykule 
informacje dotyczące osoby i działał 
ności wysokiego komisarza. Należy 
zaznączyć, że jeszeze przed ukaza“ 
niem się powyższego dementi wiado” 
mości, 0 których w niem mowa, ogło- 
szone w popołudniowej prasie genew” 
skiej za pośrednietwem biura Wolffa, 

nie znałazły najmniejszej wiary w tu 

tejszych kołach politycznych. które 

nie miały żadnych wątpliwości, że po- 

chodzą ze źródeł niemieckich. 

  

pów, którzy występują przeciwko kołekty- 
wem i żądają zwrotu dawnych swych grun- 
tów. Żądanie to jest technieznie trudne do 
spełnienia wobec braku zboża pod zasiew, 

szezupłege stanu bydła i koni i wobec zanie- 
pokojenia panującego obecnie na wsi, że te- 
goroezna wiosna i lato będą trudne do prze- 
trwania, Wszystko wskazuje na to, że naj- 
dalej na jesieni nastąpią zmiany w polityce 
gospodarczej Rosji Sowieckiej. Można słu- 
sznie twierdzić kończy korespondent, że zja 

wiska gospodarcze od których cierpią So- 

wiety wywołane zostały kwestjami politycz- 

nemi, bez których rozwiązania nie będzie 

drugiej piatiletki. 

  

  

  

    

Kto wygrał dolarówkę? 

WARSZAWA, 2. 5. (Pat), — W dniu 2 

maja e godzinie 10 rane odbyło się losowa- 

nie 4 proc. premjowćj pożyczki dolarowej 

serji III: 
12 tysięcy dolarów — 422.354, dwie wy- 

grane po 3 tysiące delarów 1.185.194, 
419,551, 7 wygranych po 1 tysiąc dolarów — 
1,087,241, 800,252, 1.172,164, 885,415, 939,614, 

36,992, 816,982. 

  

ra się na informacjach otrzymanych 
rzekomo przez korespondenta tego 
pisma Greenwalła od wysokiego ko” 
misarza Ligi Narodów hr. Graviny. 

W ziązku z tem wysoki komisarz 
Ligi Narodów zakomunikował w dniu 
2 maja w poładnie komisarzowi ge” 
neralnemu Rzeczypospolitej w Gdań- 
sku p. Papęe, że polecił energieznie 
zdementować w prasie wiadomość 
dziennika angielskiego, © ile dotyczy 
ona jego osoby i jego rzekomego de- 
marche. Hr. Gravina w rozmowie z 
ministrem Papee nie ukrywał swego 
oburzenia na korespondepta „Daily 

Express“. 

Sensacja w prasie gdańskiej 
GDAŃSK, 2. 5. (Pat), — Wiiademość © 

depeszy z Gdańska specjalnego koresponden- 
ta Deiły Express podana tutejszej prasie 
przez agencję Wolifa wywołała zrozumiałą 
sensację w dzisiejszej prasie gdańskiej i spo 
wodowała wystąpienie wszystkich zainterese 
wanych ezynników w tej liczbie autora wia- 
demości, korespondenta „Deiły Express* Gre 
enwalda. 

Wystąpienia te znalazły odźwierciadlenie 
na łamach pism. 

„Danziger Volkstimme* przypisuje zain- 
teresćwanie sprawami gdańskiemi nie kam- 
panji prasy pelskiej lecz machinaejom hit- 

leróweów na tutejszym terenie. 
Korespondenci angielscy, którzy przeby- 

wali w Gdańsku bardzo krótko i nie mogli 
gruntownie zaznajomić się z sytuacją infor- 
macje swe cbliczone jedynie na wywołanie 
sensacji cparli na jednostronnych  danycis 
destarczonych im przez koła urzędowe. 

Centrowa „Dandeszeitung“ stwierdza tem 
deneyjność i bijące w oczy nieprawdopode- 
bieństwo tych informacyj.. 

Szydło z worka. 
BERLIN, 2. 5. (Pat). — W obszernyek 

streszczeniach prasa niemiecka ogłasza de- 
niesienia korespondtntów angielskich © rze- 
komych przygotowaniach Polski do zajęcia 
Gdańska, zaopatrując te wiadomości w alar 
mujące tytuły. Hugenbergowski „Loeał An- 

zeiger* sugeruje, że infermatorem korespon- 

denta Daily Express musi być hr. Gravina. 

Dementi gdańskie usiłuje organ Hugex- 

bergowski wytłumaczyć rzekomem skrępo- 

waniem senatu w swobodnem wypowiadania 
swej opinji. 

„Deutsche Allgemeine 
Zeitung” grozi. 

BERLIN. 2.V. (Pat.) „Deutsche Alłgemei- 
ne Zeilung* grozi, że już jesienią rząd Rzeszy 
głosować będzie przeciwko przyznaniu Pol- 
sce nadal niestałego miejsca w Radzie Ligi 

Narodów. Prawdziwej pomocy przeciwko rze- 
komemu atakowi Polski oczekuje dziennik 
nie od Ligi lecz od „oporu jaki stawi obrona 

niemiecka”. 
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MW ROCZNICĘ KONSTYTUCJI 3-60 MAJA. 
Dzisiejsza rocznicą uchwalenia 

"wiekopomnej Konstytucji 5-g0= maja 
1791-go roku nabiera szczególnego 
znaczenia. Żywo nasuwa się analogja 
między sytuacją obecną, a tym wysił- 
kiem kół partjotycznych, który uwień 
czony został Konstytucją 3-go maja. 

Niewątpliwie, zbliżamy się wiel- 
kiemi krokami do momentu, gdy ro- 
zegra się decydująca walka dziś, jak 
rozegrała się przed półtora wiekiem 
blisko, o tę samą sprawę—o naprawę 
ustroju Rzeczypospolitej. Różnica po- 
lega na tem, że twórcy Konstytucji 
3-go maja musieli przygotować dzie 
ło swoje w mrokach tajemnicy, dzi: 
siaj naprawa ustroju przygotowywa- 
ma jest w pelnem šwietle jawnošci, 
kontroli opinji publicznej, dyskusji, 
która dawno już wybiegła poza ramy 
ciał parlamentarnych, objęła najszer: 
sze sfery tych obywateli, dla których 
dobro Rzeczypospolitej nie jest pu- 
stym dźwiękiem. 

Różnica polega i na tem jeszcze, 
że w dobie przygotowywania prac nad 
Konstytucją 3-go maja, Rzeczpospo- 
lita zaledwie dźwigać się zaczęła z wie 
kowego upadku i rozstroju, że w jej 
sprawach wewnętrznych głos decydu- 
jący mieli przedstawiciele obcych, wro 
gich mocarstw, czyhających na jej o- 
stateczną zgubę. Dzisiejsza  Rzecz- 
pospolita odrodzona, jakkolwiek w 
trudnem znajduje się położeniu, jest 
organizmem zdrowym, rosnącym w si 
ły, będącym czynnym współtwórcą na 
arenie polityki międzynarodowej. nie 
zaś — tej polityki bezwolnym przed- 
miotem. 

Konstytucja 3-g0 maja, ze względu 
właśnie na wrogie czynniki zewnętrz- 
me: mające na mocy dawniejszych 
traktatów wgląd i kontrolę nad jej ży 
ciem wewnętrznem, oraz ze względu 
na zbyt potężne żywioły anarchistycz- 
me wewnątrz organizmu państwowe- 
go, musiała być uchwalona w drodze 
zamachu stanu, przy wyraźnem na- 
cisku siły zbrojnej. Naprawa ustroju 
Rzeczypospolitej, nad którą pracuje 
obecna większość sejmowa, będzie nie 
wątpliwie, przeprowadzona w pełnym 
anajestącie prawa, na podstawie tych 
przepisów jakie zawiera Konstytucja 
obecnie obowiązująca. Nie powtórzy” 
się również historja, która przed pół- 
tora wiekiem w rezultacie ostatecz- 
mym doprowadziła zarówno do po- 
grzebania samej Konstytucji 3-g0 ma- 
ja, jak i bytu niepodległego Rzeczype- 
spolitej Polskiej. Opozycja będzie, o- 
<zywiście, zwalezała projekt większoś- 
<i. Ale nie pójdzie w ślady Targowi- 
cy. Nie będzie szukała pomocy zbroj- 
nej przeciwko własnym rodakom u 
żadnej swspaniałomyślnej „impera- 
torowej“. 

Cel Konstytucji 3-g0 maja, jak i 
cel projektowanych obecnie zmian w 
obowiązującej ustawie jest jednaki: 
naprawa ustroju państwowego w kie' 
runku jego wzmocnienia. Wiązania 
organizmu państwowego muszą być 
wzmocnione .tak, by zapewniły mu 
one trwałość i bezpieczeństwo. Stać 
się to może jedynie kosztem niejakie- 
go uszczuplenia bezgranicznej swobo- 
zrodzona była Konstytucja 3-go maja 

SZKOŁA 
„DZIECKO POLSKIE" 
(pryw. powsz. przygotow. do gimn.) 
otwiera u siebie starszą klasę, odpo- 
wiadającą poziomem |-ej kl. gimnaz. 
Wstępne egzaminy odbędą się 16 go 

i 17 czerwca 

Podania przyjmują się w g. 1—3 pp. 
ul. Mickiewicza 11—1I (weišcie gdzie 
kino „Lux*) Tamże potrzebne bę- 
dą dobre—ideowe siły naucz. do 
Szkały I Przedszkola, — pożądane 
muzykalne. Zgłaszać się zawczasu” 

  

dy zarówno jednostek poszezegól- 
nych, jak i tych ugrupowań, które 
zwykle zowiemy partjami i stronnict- 
wami politycznemi. Konstytucja 3-go 
maja mogła stąć się faktem dokona- 
nym dzięki temu że znaczna część 
ówczesnej warstwy rządzącej — szla- 
chty — zrozumiała konieczność ofia- 
ry ze swych praw i przywilejów na 
rzecz dobra i interesu Rzeczypospoli- 
tej. Jeśli dzisiaj obchód pamiątki Kon 
stytucji 3-go maja nie ma być mart- 
wym jedynie rytuałem, winniśmy so- 
bie uprzytomnić, że duch z -którego 

— to chłubne świadectwo odrodzenia 
moralnego społeczeństwa polskiego po 
długotrwałym okresie rozstroju i upad 
ku — był duchem miłości Ojczyzny i 
ofiary na Jej rzecz, ofiary może naj- 
cięższej, bo z miłości własnej, z sa- 
mołubnych przywilejów i bezgranicz- 
nej wolności. ч 

Tego ducha ofiary winnišmy wzbu- 
dzič w sobie dzisiaj, gdy znowu stoi- 
my w obliczu najpoważniejszego w 
dobie obecnej zadania — konieczności 
naprawy ustroju Rzeczypospolitej. 

Aspcee. 

W Wilnie w dniu 3-90 Maja. 
Solenne nabożeństwo w kośc. św. Kazimierza. 

W dniu dzisiejszym jako w rocz- 
nicę Konstytucji: 3-go Maja w koście- 
le św. Kazimierza J, E. ks. biskup K. 
Michalkiewicz w asyście duchowień- 
stwa odprawi solenne nabożeństwo, 
na którem będą wojewoda Beczko- 
wicz, prezydjum miasta, senat U. S. 
B., przedstawiciele _ sądownictwa» 
władz szkolnych, wojskowych i inni. 
Pe nabożeństwie odbędzie się na ul. 
Mickiewicza u wylotu ul. Taiarskiej 

defilada wojskowa i przysposobienia 
wcjskowego, hufców szkolnych i har- 
cerzy. Defiladę przyjmować będzie 
dowódca dywizji piechoty gen. Skwar 
czyński, wojewoda wileński Z. Beez- 
kowicz w obecności przedstawicieli 
władz państwowych i samorządowych 
oraz sądownietwa. Defiladę poprowa- 
dzi d-ca 3 Dywizjonu Artylercji Kon- 
nej pułk. Filipowicz, ь 

Nabożeństwo w kienesie karaimskiej. 
Karaimska gmina wyznaniowa po- 

daje do wiadomości, iż w dniu 3-go 
maja o godz. 10.30 odbędzie się w kie- 
nesie uroczyste nabożeństwo. 

Capstrzyk. 
Z okazji Święta narodowego 3 maja 

w dniu wczorajszym na ulicach mia- 
sta odbył się capstrzyk orkiestr woj- 
skowych. Gmachy rządowe; publicz- 
ne oraz wiele domów prywatnych zo- 

stało już z wieczora odświętnie ude- 
korowanych i iluminowanych. Pięk- 
ną wiosenna pogoda zwabiła na ulice 
miasta tłumy publiczności. W mieś- 
cie panował nastrój świąteczny. 

ZAWODY KONNE 4 p. Ułanów. 
4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, z okazji 

Święta Narodowego 3 maja urządza na tere- 
nie koszar na rynku Kalwaryjskim ciekawie 
zapowiadające się Wlielkie Zawody Konne. 

Na program zawodów składa się: 1) Wła- 
danie bronią białą ułanów. 2) Konkurs hip- 
piczny podoficerów. 3) Władanie bronią 
białą podoficerów. 4) Konkurs hippiczny ofi- 
cerów oraz 5) Bieg o puhar 4 klm. 

Pozatem odbędą się wielkie gry ułań- 
skie i różne swawole jak np. Walka o ta- 
boret, turniej rycerski, konkurs zręczności, 
piramida na koniu, jazda akrobatyczna, pod- 

noszenie przedmiotów z konia w pełnym ga- 
lopie i wiele innych. 

Na zakończenie odbędzie się widowisko 
p. n. Walka Patroli (obrazek z wojny). 

Zawodom i zabawie będzie przygrywała 
orkiestra pułkowa. Początek o godz. 8 p. p. 

Ceny miejsc: siedzące 1 zł. 50 gr. dla dzie 
ci 50 gr. Stojące 50 gr. 

Czysty dochód z powyższej imprezy przez 
naczony jest na fundusz olimpijski, е 

razie niepogody zawody odbędą się 
5 ewentualnie w razie dalszej niepogody 8 
b. m. 

Baczność podoficerowie rezerwy! 
Zarząd Koła Wileńskiego Og. Związku 

Podoficerów Rezerwy wzywa wszystkich 
członków Koła do stawienia się w dniu 3 
maja r. b. o godz. 8 rano w lokalu Związku 
cełem wzięcia udziału w uroczystym obcho- 

dzie Święta Narodowego 3 Maja. Stawieni- 
ctwo obowiązkowe. 

Umundurowanie 
Kole. 

koledzy otrzymają w 

Lis S OKA 

Sprawa zwołania soboru wszystkich 
kościcłów prawosławnych. 

Starania kół serbsko-prawosławnych. 
WIEDEŃ. 2.V. (Pat.) Dzienniki 

donoszą z Lublany: Według „Sloven- 
ca* czynione są starania w kołach 
serbsko-prawosławnych w kierunku 
zwołania soboru wszystkich kościo- 
łów prawosławnych. i 

W. tym celu w czasie Zie- 
lonych Świąt odbyć się ma konferen- 
cja przygotowawcza na górze Atos. 

Poważne głosy uważają odbycie 
soboru prawosławnego za niemożli- 
we tak długo, dopóki największy ko- 
ściół wschodni, mianowicie rosyjski, 
nie będzie mógł brać swobodnego u- 
działu w soborze. 

Przed soborem musi być także roz 
wiązana kwestja kościoła bułgarskie- 
go, który przed 60 laty został wyklu- 
czony przez patrjarchę konstantyno: 
politańskiego. Do tego przyłącza się 
rozłam kościoła rosyjskiego i grożący 
rozłam w patrjarchacie jerozolim: 
skim. W tych warunkach sobór mógł: 
by wywołać tylko nowy rozłam. 

Zbyteczne wobec tego jest—pisze 
dziennik—omawianie warunków. na 
jakich Ojciec Święty mógłby wziąć 
udział w soborze. 

Popis chórów szkół 
średnich. 

Szerzenie wiedzy śpiewaczej jest jednem 
z zadań współczesnej pedagogji. W! Wilnie 
dużo się robi na tem polu, czego dowaądem 
odbywające się co roku popisy szkolne. Pra- 
gniemy podzielić się uwagami jednego z 'pro- 
fesorów śpiewu o ostatnim takim popisie, 
który się odbył w Sali Miejskiej, a ma być 
powtórzony przez młodzież na wpisy. 

Rozpoczął Chór Liceum P. P. Benedyk- 
tynek, prof. I. Pieniążkowa, niezbyt muzy- 
kalnie i fałszował. 

Chór SS. Urszulanek z Czarnego Boru, 
prof. J. Górecka, pierwszą Pieśń, Poranną, 
śpiewał dobrze, Kołysankę w tempie galo- 
pady, brzmienie dość bezbarwne. 

Liceum im. Filomatów, prof. Z. Monkie- 
wicz-Plejewska. Barkarola Galła, niezbyt do- 
brze ułożona i nie nadająca się na chór, 
wyszła nieodpowiednio, reszta dobrze, gło- 
sy brzmiały ładnie i czysto, nauczycielka i 
śpiewaczki wykazały duży postęp. 

Liceum SS. Wizytek, prof. P. Dąbrowska, 
Wykonanie nie czyste, interpretacja staran- 
na, zwłaszcza Gaik, ludowy motyw, ruchy dy- 
rygentki nieopanowane. 

Państwowa Szkoła Przem.-Handl. Żeńska, 
prof. dyr. J. Żebrowski. Akord brzmiał dos- 
konale, czysto, pewnie, dyrygent posiada 
wybitne zdolności, w Serenadzie wspaniale 
brzmiały alty, Całość powinnaby tylko być 
wykonana bardziej lekko, 

Szkoła Techniczna na Antokolu, prof. 
Bojakowski. Dobre brzmienie basów, har- 
monja czysta, pewna. Noc Listopadową Wit- 

_ZARAZA W... 
Działo się to w poczciwem miastc- 

‚ e©zku o wielkich tradycjach historycz- 
nych i daleko mniejszych możliwoś- 
ciach handlowych, zlekka zasnutem 
pajęczyną kryzysu i wrodzonej sen- 
liwości mieszkańców, Bogu ducha win 
nych, i lubiących swoje plotki, swoje 
kryminały, swoich bandytów, swoich 
świętych i tutejsze sławy, od innych 
odwracając się ...plecami. Wszystko 
„łam funkcjonowało normalnie, jako 
to przy zaniku dobrobytu, pomaleń- 
ku, powoli, nie spiesząc się, spo- 
kojnie mawiając: „i jutro dzień, 
zdążysz milińki, a co jutro bę- 
«dłziesz robić? A gazeta nie wyścigi, co 
dziś nie wydrukują, to jutro przeczy- 
tasz“ i tem podobne aforyzmy, ma- 
lujące przykładne życie i obyczaje 
tego grodu. SR 

Gazet było kilka ale rozumie się 
każda była tylko jedyną w swojem 
mniemaniu najpoczytniejszą, bogo* 
bojnie sobie poczynała, obyczajnie, re 
daktor był ojcem ładnej rodziny, se- 
kretarz także dzieciaty, reszta praco- 
wników, podżyłe niewiasty albo ab- 
stynencka młodzież, nakładzik, nie 
miljonowy, ale i nie tuzinowy, arty” 
kuły ostrożne, żeby ani Boga, ani dja- 
bła nie obrazić. Zdarzało się czasami 
że banda zuchwałych młokosów wy: 
jeżdżała z jakiemiś sensacyjnemi efe- 
merydami ale na to mieszkańcy ziew- 
nęli dwa razy, kichnęli trzy razy i u- 
padało to tałałajstwo własną konając 
śmiercią, 

Zdarzyło się raz że naczelny re- 
daktor pojechał do stolicy. Kongres 

GRENADINIE. 
nie kongres, zjazd, polityka europej: 
ska, coś tam musiał powiedzieć, cze- 
goś wysłuchać, słowem bawił w tym 
Babilonie, (każde większe miasto, wia 
domo» Babilon), dość długo. A właś- 
nie w owym czasie pośród wielu in- 
nych i częstych w tym kraju kry 
minałów, w dalekiej prowincji od na- 
szego miasteczka  popełniona — хо- 
stała zbrodnia jak wiele innych, 
ale że się oskarżona wypierała, 
i proces nastręczał mnóstwo sensacyj 
nych szczegółów o nożu, futrze, ko- 
szuli i kochance, agentach i _ psie, 
klamce i chusteczce, więc stolica sza- 
lała i każdy nim oczy otworzył, za 
miast „Kiedy ranne wstają zorze” wo- 
łał o poranne wydania pism i gorgo- 
nił się ze wzrastającą codzień pėrwer- 
sją. 

Aż tu dla nasilenia wrażenia, dru- 
ga zbrodnia; też nie nadzwyczajna, 
zwykły alfons — gigolo z pretensjami 
do lepszej sfery, zamordował kochan- 
kę, tancerkę. Znów duszącą sensacją, 
jak hjeny trupami się karmiące, dy- 
szały tłumy w okolicach sali sądowej. 
Bo cóż kino, cóż teatr, w porównaniu 
do prawdziwego. mordercy, do istot: 
nej zbrodni, którą danem jest oglądać 
oko w oko codzień przez kilka dni, 
wraz z dowodami rzeczowemi, zlane* 
mi ludzką posoką... To dopiero jest 
coś, dla czego warto wystać się w Ści- 
sku, wysłuchiwać godzinami rozpraw 
w sądzie i brać udział w całem zda- 
rzeniu! Echa tych kryminałów, oczv* 
wiście docierały do naszego pobożne- 
go miasteczka, i prasa notowała jo 

z obowiązku, ale z obrzydzeniem. Pe- 
«tilem, na gorszem miejscu drukowano 
te wieści z dalekiego Świata. Gdy 
przyjezdni wymawiali redakcji że nie 
dosyć poświęca miejsca tak powszech 
nie rozpalającemu umysły zdarzeniu, 
odpowiadano z godnością: „My nie 
będziemy karmić społeczeństwa niez- 
drowemi sensacjami, a z esztą... ma- 
my swoje kryminały, pocóż szukać eu 
dzych*? bowiem była to prowincja 
bardzo w sobie zaufana, z wielkiemi 
pretensjami do przodowania i t. p. 

  

Aliści, co się nie dzieje! Wraca re- 
daktor naczelny ze stolicy, (z Babilo- 
nu), zmieniony do niepoznania. Suk- 
nią nie plugawa, ale wzrok dziki, oc Ly 
Iśnią stalowemi błyskami, głos grzrni 
złowrogo, a chmury na dostojnem о- 
bliczu zeprane jak przed burzą i wo 
gólć naładowane elektrycznością 

Telefon i woźny szybko zehrali 
pracowników czcigodnej instytucji i 
cały personel drżąc jak liście osiny 
wysłuchał piorunnej przemowy redak 
tora. 

„Moi Państwo”, powiedział, „nie 
macie pojęcia o współpracy w gazecie: 
Ja nie mogę o wszystkiem myśleć i 
wogóle nie mogę się parać takiemi 
ohydami jak procesy kryminalne, ale 
wy, powinniście lepiej wyczuwać du- 
cha czasów, i mieć więcej na uwadze 
delikatne gusta publiczności, która nie 
poto płaci, żeby słuchać morałów i czy 
tać ckliwe elukubracje o księciu Waj: 
dewutasie, czy problemach filozoficz- 
no-społecznych, ale żeby mieć odpo- 
wiednią do potrzeb jej zdrowia mo- 
ralnego karmę duchową”. 

„Wszak staramy się wedłe sił Pa- 
nie Redaktorze, ale on, ale ona, ale 
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czaka słyszeiśmy już zeszłego roku, należy 
dawać nowe rzeczy. 

Gimnazjum SS. Nazafetanek, prof. Ada- 
mowiczowa. Duże postępy od zeszłego roku, 
znać staranną pracę i chóru i dyrygentki. 
Program bardze ładny, cieniowanie wzoro- 
we, śliczne obie pieśni Moniuszki, którego 
było naogół zamało, a powinny go nasze 
szkoły śpiewać jak najwięcej. Zbliża się 
60-lecię zgonu naszego pieśniarza jest pote- 
mu okazja. Dobrzeby było na ten dzień 
przygotować chóry szkolne. 

Koedukacyjne Gimn. im. T. Czackiego, 
chór mieszany, prof. dyr. J. Żebrowski. Wy- 
konano bardzo starannie i w dobrem brzmie 
niu Pieśni iech żyje wiosna”, i p. Pliszko- 
Ranuszkie owej: „Niech żyje Polska“. 
Ta ostatnia bardzo się nadaje na szkolne chó 
ry. 
— Połączone chóry Gimn. E. Orzeszkowej 

i A. Czartoryskiego, prof. J. Žylkowa. Wyko- 
nanie bardzo muzykalne, duże postępy, ład- 
ne cieniowanie, doskonałe ruchy dyrygentki. 

Chór Gimn. A. Miekiewieza, prof. dyr. P. 
Bojakowski. Bardzo dobrze, starannie i ze 
zrozumieniem rzeczy wykonane, śliczne teno 
ry, brzmienie pełne, czyste. Dobór doskona- 

ły. Walłek- Walewskiego „Hymn na cześć 
Lwowa”, i Lochmana „Pieśń Młodzieży Wi- 
leńskiej*. Przyjemnie słyszeć było coś dla 
Wilna napisanego w tonie bohaterskim. 

     

    

Chór Gimn, J. Słowackiego, prof. dyr. Bo-* 
jakowski, chór mieszany, ślicznie brzmiały 
głosiki chłopców z niższych klas, szkoły mę- 
skie niesłusznie robią tworząc chóry tylko 
ze starszych chłopców, bowiem chóry z 60- 
pranami i altami mają nawet swe tradycje 
w Polsce (chóry Rorantystów) i powinny być 
pielęgnowane. Należy chłopców od najmłod- 
szych lat rozmiłowywać w śpiewie, co tylko 
dodatni wpływ może mieć na ich wychowa- 
nie. 

Seminarjum im. Królowej Jadwigi, prof. 
A. Nebelska. Wystąpiło zupełnie samodziel 
nie, bo z powodu choroby dyrygeniki za- 
stąpiła ją zupełnie dobrze p. Skurjatówna, 
uczenica IV kursu. Słuchaczki wykonały 
swe ładne pieśni (Krakowiak i Kołysankę) 
bardzo dobrze, czysto, z ładnem cieniowa- 
niem. 

Seminarjum Naucz. Męskie im. T. Zana, 
prof. M. Dziwiłło. Jak na tak liczny chór, 
160 osób, brzmienie było za nikłe. Pieśń wo- 
jenna Moniuszki, powinna mieć żywsze tem- 
po, Serenada Maszyńskiego delikatniejsze wy 
konanie. f 

Naogół zauważyć można, że chóry są li- 
czniejsze niż zeszłego roku, że śpiewają rze- 
czy ciekawsze i trudniejsze, wykonanie jest 
bardziej artystyczne. 

Szkoda że chóry nie śpiewają więcej pio- 
senek Moniuszki, melodyj ludowych Wileń- 
szczyzny, które czekają wciąż na swego mi- 
strza jakiegoś Szopskiego, żeby je opraco- 
wał. Jakie to dziwne, że Kazuro, rodem ze 
wsi ziemi wileńskiej, nie poczuł natchnienia 
do opracowania rodzinnych motywów, albo 
p. Rutkowski, również nasz „ziomek* znany 
muzyk, prof. w Warszawie. 

Wyrazić trzeba żal i zdziwienie, że niko- 
go z przedstawicielstwa muzycznego na po- 
pisie nie było: ani z Konserwatorjum ani z 
Kuratorjum ani muzyków, ani krytyków, a 
przecież to jest praca od podstaw. Wiiemy 
wszyscy jak chóralne śpiewy działają dodat. 
nio na młodzież, na jej charaktef i etykę. 
Więc należy im okazywać większe zaintere. 
sowanie i uwagę. 

Miejmy nadzieję, że gdy młodzież powtó- 
rzy swój popis dla niezamożnych kolegów to 
ten cel, tak ważny, tak sympatyczny, spro- 
wadzi liczniejszą publiczność. I tak Sala 
Miejska była pełna, ale to była młodzież i 
rodzice. A warto posłuchać jak i co śpiewa 
młode pokolenie. 

   

  

Gaw. Hr. 

TEATR I MUZYKA 
— Pożegnalny występ Stanisławy Wyso- 

ekiej. Dziś; 3 maja o godz. 8 w. — naj- 
większa tragiczka polska wielka aktorka St. 
Wysocka wystąpi po raz ostatni w tym se- 
zonie w sztuce K. H. Rostworowskiego „Nie- 
spodzianka“. Nowa postać sceniczna w Wil 
nie, stworzona genjuszem Wysockiej musi 
zelektryzować intelektualnie społeczeństwo 
miasta, któremu niepospolity, europejski ta- 
lent służył osiem miesięcy. 

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

Jutro dnia 4 maja o godz. 8 wiecz. „Car, 
Lenin“. 

— Popołudniówka świąteczna. Rewja i 
wybór „Miss Pracującej Wilna* w Teatrze 
Lutnia. Dziś, we wtorek dnia 3 maja o godz, 
4 p. p. odbędzie się przedstawienie rewjowe 
z udziałem p. p.: Zielińskiej i Karpińskiego 
oraz chóru rewellersów w osobach: popa 
Świętochowskiego, Rewkowskiego, Stefan. 
skiego i Konstantynowicza. W. programie mo 
nologi, tango „Miss Pracująca” oraz wybór 
„Mis Pracującej Wilna”, Wi czasie przedsta- 
wienia przewinie się przed oczami widza 15 
najpiękniejszych kobiet Wiilna. Ceny miejsce 
zniżone od 30 gr. do 3 zł. 

— „Dama w jedwabiach* w Lutni, Dziś, 
we wtorek 3 maja o godz. 8 w. arcywesoła 
komedja, pełna niezrównanego humoru p. 
t „Dama w jedwabiach*. Przezabawne Sy- 
tuacje wywołują niebywałą wesołość na. wi- 
downi, oraz huragany śmiechu. 

Jutro dnia 4 maja o godz. 8 w. „Dama w 
jedwabiach“. 

— Koncert baletowy Ł. Sawinej-Dolskiej. 
W niedzielę 8 maja odbędzie się koncert ar- 
tystki baletu L. Sawinej-Dolsk j w teatrze 
„Lutnia“. W) programie wszystkie nowe tań- 
ce w wykonaniu p. Sawinej-Dolskiej oraz 
uczenic jej studjum. Biorą udział starsze 
i młodsze grupy. Koncerty p. Dolskiej są 
bardzo popularne i zawsze mają wielkie po. 
wodzenie, Bilety od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 
Początek o godz. 4 p. p. 'W* wyznaczonym 
dniu koncertu upływa 5 lat pracy p. Sawinej 
Dolskiej w sztuce baletowej. 

— Koncert na rzecz Bratniej Pomocy 
Słuch, Konserwaterjum Muz. w Wilnie od- 

  

„będzie się w dniu 4 maja r. b. o godz. 7 
wiecz. w Sali Konserwatorjum: (Wfielka*47). 
Udział biorą: Orkiestra Konserwatorjum pod 
kierukiem Adama Wiyleżyńskiego Dyrekto- 
ra Konserwatorjum oraz uzdolnieni słucha- 
cze wyższych kursów Konserwatorjum — 
Halina Kalmanowiczówna, uczestniczka Kon- 
kursu im. Chopina, wyróżniona przez kry: 
tykę muzyczną. Tamara Kucowa, Józefa 
Markiewiczówna. Józef Rewkowski i Ku- 
chalski — ($piew) oraz Rabinowicz — (skrzy 
pce). W. programie: koncert skrzypcowy 
d-dur (z orkiestrą) Beethovena, nokturn, 
mazurki, polonez — Chopin, pieśni Moniu- 
Szki, Karłowicza, Niewiadomskiego, Rubin- 
szteina i in. arje, duet i in. utwory. Bilety 
od 30 gr. do 3 zł. 

RADJO 
WTOREK, DNIA 3 MAJA 1932 R. 

10.00: Nabożeństwo ze Lwowa. 11.5 
gnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: 
ranek symf. z Filharmonji. 13.00: Transmi- 
sja z Komendy Placu zmiany warty głównej 
14.00: Aud. rolnicze i muzyl 15,5 
chowisko historyczne dla dzieci. 16.20: Mu- 
zyka polska (płyty). 16.40: , Konstytucja 3-go 
maja, jako wyraz demokratyzmu polskiego” 
feljeton. 1 .35: Pogadanka radjotechniczna. 
17.15: „Zuchwalstwo 1832 roku* (Ballady i 
romanse) — odczyt. 17.30: Odczyt i koncert. 
19.00: „Co. to był 3 maj?* — odczyt. 19.25: 

   

      

  

  

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
SERA EBS TDI ROS BAST 

Rita Gorgonowa przed sądem. 
Ponowna opinja rzeczoznawców w sprawie śladów krwi. — Odrzucenie 
wniosków obrony i prokuratora. — Dopuszczenie dowodu z akt proka- 
ratora w Katowicach, 

LWÓW, 2. 5. (Pat). — Poniedziałkowa 
rozprawa w procesie Gorgonowej rozpoczęła 
się z półgodzinnem opóźnieniem. 

Po przybyciu trybunału przewodniczący 
oświadczył, iż wczoraj zwrócili się do nie- 
go rzeczoznawcy chemicy prosząc o ponow- 
ne wysłuchanie ich opinij, Motywowali oni 
swą prośbę tem, że poprzednia ich opinja zo 
stała źle zrozumiana a z sądowych sprawoz- 
dań prascwych mógłby ktoś odnieść wraże- 
nie, iż rzeczoznawcy chemicy nie przeprowa- 
dzili badań krwi na podstawie stojących im 
do dyspozycji metod i że nie mogą wydać 
definitywnego orzeczenia, Wobec powyższego 
przewodniczący poprosił na wstępie ponie- 
działkowej rozprawy rzeczoznawców chemi- 
ków © wypowiedzenie swoich uwag. Rze- 
czoznawca „chemik pr. Westfalewicz zazna- 
czył, że zbadanie krwi dokonane było meto- 
dą Lardeca, której wyniki przez szereg lat 
były miarodajne dla orzeczeń sądowych. Póź 
niej metoda ta zastąpiona została nową, któ 

oni, ale zawsze, ale nigdy kiedy ja mó 
wię, ale jeżeli ja polecam, przecież 
niedalej jak wczoraj” — posypały się 
rekrymjnacje i wzajemne oskarżenia, 
jak to się zwykło czynić w każdej re- 
dakcji, wedle odwiecznej tradycji że 
nikt, nic nigdy nie winien i wszystko 
co złe, to się samo zrobiło. 

  

„Dosyć* zagrzmiał Redaktor, od 
dziś mają mi być sensacje i żeby ich 
nigdy nie brakło, bo takie jest nasta- 
wienie naszych czasów i tak musi pro 
dukować gazeta. mająca być oddžwię“ 
kiem społeczeństwa i mająca przyno- 
sić uczciwą dywidendę akcjonarju- 
szom inaczej jesteśmy wobec nich nie- 
sumienni!* 

Darmo cenotliwa p. Calja zaklina- 
ła się, że nie miała, nie ma i mieć nig- 
dy nie będzie seledynowej koszuli. 
chociaż pisze o modach, sekretarz p. 
Cichutek, że nie ma pojęcia co za zwie 
rzę jest „džagan“, a członek bractwa 
Lilji że może i umie pisywać tylko o. 
braterskich stosunkach międzypłcio- 
wych, zaś recenzent teatralny, że na- 
wet o sztukach niemoralnych zaponu- 
na zaraz po spuszczeniu kurtyny, zre- 
sztą, będąc już babką, lepiej się zna 
na zarzynaniu kurcząt, jak ludzi. Nie 
nie pomogło, musi być kryminał, aby 
handel szedł, tak się publice podoba, 
więc mówiąc narzeczem miejscowem 
„Skacz wraże, jak pan kaže“!... 

        

Personel odszedł w srogiem stra- 
pieniu z sanktuarjum dyrektorsk'cgo 
gabinetu. „Daj że mu pani krynunal 
na śniadanie codzień, ot tobie i hi- 
storja... a szystko to te stołeczne wpły 
wy.. ta trucizna wielkomiejska, te 
tam Paryże, Londyny, Warszawy... 

dotyczących sprawy świadka Halemby. — Przed- 
mioty ze śladami krwi zbada jeszeze raz Państwowy Instytut Higjeny. 

ra w poszezególnych wypadkach kwestjono- 
wała wyniki metody Lardeea. 

Po oświadczeniu drugiego rzeczoznawcy 
pr.  Westfalewicz stwierdził ponownie na 
zapytanie przewedniczącego, — że badanie 
"ezynione było tylko jedną metodą zaś druga 
próba kontrolna mogłaby wydać inne wyni- 

ki. f 
Następnie przewodniczący ogłosił posta- 

nowienie trybunału w sprawie złożonych w 
sobotę wnicsków prokuratorskich i obroń- 
cy. Sąd pstanowił odrzucić wszystkie posta- 
wione wnioski a dopuścić jedynie dowód z 
akt prokuratora w Katowicach, dotyczący 
sprawy świadka Halemby. 

Ponadto trybunał postanowił przesłać do 
Państwowego Instytułu Higieny w Warsza- 
wie. którego kierownikiem jest dr. Hirsz- 
feld, szereg przedmiotów ze śladami krwi 
celem ponownego ich zbadania, W! związku 
z tem przewodniczący zaznaczył, iż przerywa 
rozprawę do dnia 14 b, m. 9 rano. 

stamtąd to idzie..* 
tek. 

biadał p. Cichu- 

„Ale dajże pan spokój, weale nie 
chodzi o centralizację, chodzi o wydo- 
bycie własnych, miejscowych skar- 
bów, cóż my gorszego? Tylko się nie 
umiemy reklamować. 

„Otóż to*, szepnął p. Najmniejszczak 
tylko» poszukamy, a znajdzie się i tu- 
laj coś odpowiedniego, tylko trzeba 
umieć podać: przysmaczyć, roztrąbić, 
a wy nie umiecie*.. „A pan właśnie 
potrafi, znalazł się majster=—drwio- 
no. 

„Zobaczymy odparł ponuro znako 
mity reporter i szybko oddalił się w 
niewiadomyg kierunku, ale w stronę 
piwodajni. : 

Nazajutrz wieczorem już Redaktor 
naczelny spoczywał w objęciach snu 
i w różowej pidżamie, kiedy przera* 
źliwy dźwięk telefonu zaterkotał mu 

nad uszami wywołując zwykłe w ta- 
kich razach zaklęcia: „bodajbyś ... 

tid: 

Z czarnego krążka wionął zdysza- 

ny, przerażony głos p. Najmnieszcza- 
ka, wołał bez tchu: „Panie Redakto- 
rze! Okropna zbrodnia! Za miastem, 
pod słupem, na wzgórzu, mężczyzna 
w mundurze urzędnika z podrżnię- 
tem gardłem, a obok otruta currarą 
dziewica. ze złotą bransoletką i kora- 
lami w uszach. Mężczyzna jest bro- 
daty, a ona blondyna. Oboje zmarli 
bez dowodów osobistych. 

  

е 

  

„Leć pan natychmiast do drukar- 
ni i niech to drukują garmontem na 
pierwszej stronicy* rzucił w słuchaw- 
ki rozkaz, uradowany Redaktor. I po- 
łożył się spać, zacierając ręce na 
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Skrzynka techniczna. 19.40: Program na śro- 
dę. 19.25: Słuchowisko „Zamach 3-go Maja“. 
20.30: Koncert, 21.35: „Idea krajoznawstwa” 
feljeton. 22.10: Koncent solisty. 22.40: Komu- 
nikaty i muzyka taneczna. я 

ŚRODA, dnia 4 maja 1932 roku, 
11.58: Sygnał czasu. 14,10: Program dzien 

ny. 14,15: Muzyka baletowa (płyty), 15,15: 
Kom. 15,25: „Zjednoczenie Włoch* — od- 
czyt. 15,30: „Kultura duchowa Polski* — 
odczyt. 16,15: Kom. sportowy. 16,20: „Sie- 
dem cudów świata starożytnego* — odczyt. 
16,40: Codzienny odcinek powieściowy. 16,55 
Lekcja angielskiego. 17,10: „Moda z punktu 
widzenia lekarskiego" odczyt. 17,35: Mu- 
zyka lekka. 18,50: Chwilka strzelecka. 19,00: 
„Przegląd litewski*. 19,15: Muzyka z płyt. 
19,20: Przechadzki po mieście. 19,30: Wiad. 
sportowe. 19,35: „Ratujmy dzieci* — pogad. 
19,45: Pras. dzien. radj. 20,00: Felj, muz. 
20,15: Koncert. 20,45: Kwadr. liter. 21,00: 
Tr. „Środy Literackiej* p. wieconej Goet- 
hemu i Marji Szymanowski 22,30: Kom. 
22,40: Kwadr. muzyki hiszpańskiej (płyty). 
23,00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
Wi SETNĄ ROCZNICĘ „BALLAD I 

ROMANSÓW, 
Dzisiaj o godz. 17,15 usłyszą radjosłu- 

chacze przez mikrofon _ wileński feljeton 
świetnego essaysty Stanisława Wasylewskie- 
go p. t. „Zuchwalstwo roku 1822“, ktėrem 
bylo wydanie przez Mickiewicza w Wilnie 
„Ballad i romans , uderzaj ch w panu- 
jący wówczas wszechwładnie seudoklasy- 
yzm, a jednocześnie tworzących nową erę 

w naszej literaturze. 

KONSTYTUCJA 3 MAJA. 

W związku z przypadaj 
tem Narodowem ze stu 
stanie nadane na ws kie stacje słuchowi- 
sko pióra J. Ostrowskiego i J. Żarnowiec- 
kiego: „3 maja 1791 r.*. Będzie to t. zw. 
reportaż historyczny, odtwarzający dokumen 
tarnie niejsze momenty wiekopomnynz 
dniu ogłoszenia Konstytucji 3 maja. (Godz. 
19.45). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   
          

       
cem dzisiaj Świę 

a wileńskiego zo- 

    

       

JUBILEUSZ POLSKIEGO 
KRAJOZNAWSTWA. 

O gdz. 21,55 zasłużony działacz na polu 
krajoznawstwa, prezes honorowy Polskiego 
Tow. Krajozn. prof. Aleksander Janowski 
wygłosi przez radjo feljeton: „Idea krajozna 
wstwa”, a to w związku z jubileuszem 25 
lecia, obchodzónym dzisiaj uroczyście w 
Warszawie przez Towarzystwo. 
TRANSMISJA „ŚRODY LITERACKIEJ*. 
Program radjowy na Środę dnia 4 maj. 

zawiera transmisję ze „Środy Literacki 
Będzie ona poświęcona pamięci świetnej 
kompozytorki i pianistki Marji Szymanow- skiej, Referat o jej twórczości i życiu ze specjalnem uwzględnieniem przyjaźni Szyma nowskiej z Goethem, wygłosi p. Józef Mir- ski. Następnie p. Marja Mirska odegra kilka utworów fortepianowych Szymanowskiej. 

    

   

W przerwie nadany zostanie ze studja frag- 
ment „Rozmów Goethego z Eckermannem“*, (Godz. 21). 

  

   

  

    
   

DZIŚ! DZIŚ! 

SZOPKA X KLASY 
Pocz! 8 wiecz. Zawalna 1 

Ei o] 

Kronika telegraficzna, 
— Olbrzymi pożar który wybuchł we wsi Gaworzowie koło Łodzi strawił 33 z2- grody i 150 budynków gospodarczych, Dwoje 

małoletnich dzieci oraz 18 osób starszych 

        

uległo poparzeniu. Szkody wywołane poža- ° rem oceniają na *J4 miljonz złotych. 
— W obliczu głodu bekonowego i wyž- 

szych cen na bekony, jak donosi prasa an- 
gielska, stają gospodynie angielskie. Z pa- wodu lokautu chińskiego ceny na bekony wzrosły w Londynie o 8 szylingów na cent- 
narze. 

— Zniżył stopę dyskontową z 6 proe. na 5 proc. Narodowy Bank Włoski, 
— Doszło do stareia w dniu 1 maja mię- dzy komunistami a policją finlandzką w Abo. 

Kilku policjantów zostało lekko rannych. 
Pozatem w całej Finlandji paqował spokój. 

— W dniu 1 maja doszło do rozruchów 
komunistycznych w stolicy Kanady Ottawie. 
Aresztowano znaczną liczbę wywrotoweów. 
Pozatem w całym szeregu miejscowości mia- 
ły miejsce starcia z policją, 

Humor. 
SEKRET DŁUGOWIECZNOŚCI. 

95-letni starzec, pełen jeszcze życia i zdro 
wia, zapytany o sekret zachowania swej 
długowieczności, odpowiedział: 

— Automobile ujrzałem po raz pierwszy, 
gdym osiągnął 70 lat, a od 25 łat nie wycho- 
dzę już na ulicę. 

(Thalter) 

umor. „Nakład będzie stołeczny”, po- 
myślał, a co? I u nas potrafią tak sa- 
mo*.... Nazajutrz zbiegowiska na uli- 
cach wyrywały sobie wiadomość z rąk 
do rąk, wyrostki kształciły się zna- 
komicie, wołając szczegóły morder- 
stwa, a autobusy zorganizowały spe- 
cjalną wycieczkę w tamte okolice. Je: 
dnak o godzinie 11 wezwano Redak- 
tora do urzędu śledczego. pytając grze 
cznie ale stanowczo, skąd mianowicie 
czerpie jego organ takie wiadomości, 
które policji tego kraju nie są znane?* 

Sprowadzono odszukanego na me- 
czu foot-balowym p. Najmniejszeza- 
ka, i ten, dygocąc jak liść targany 
wichrem. przyznał się w krzyżowym 
ogniu pytań, że tylko tak.. p: gnął 
dogodzić Redaktorowi, zastosować się 
do nowego kursu, dać strawę ducho- 

  

"wą odpowiednią do gustów chwili... 
że cóż, czegóż mają go za to pociągać 
do odpowiedzialności? Za to że nie 
było zbrodni?. To przecie chyba, bądź 
co bądź, lepiej, niż żeby się dwoje lu- 
dzi zamordowało, że przecie już tego 
nie mógł zrobić żeby naprawdę kt:goś 
zabili... tego odemnie nie wymagajcie 
łaskawi panowie dokończył tak żałoś- 
nie, że wymiarkowawszy iż nie jest 
abstynentem puścili nieboże wolno. 
Jakże tę sprawę rozstrzygnąć? Pisać 
czy nie pisać o kryminałach? Dawać 
obfite szczegóły o zbrodniach, czy tyl- 
ko streszczenie procesów? Karmić po- 
soką tygrysa — publiczność, czy nie? 

Biedzi się nad. tem zagadnieniem 
cały zespół rzeczonej redakcji, bo ta 
historja jest prawie prawdą, prawie 
współczesną i prawie zabawną... 

! Mura. 
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śnie. Z wyjątkiem 

Mr. 101 (2343: 

WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
M. Soleczniki. 

Znowu sekwestrator w opałach. 
Sekwestrator gminy M. Sołeczniki Łasza- 

Ikiewiez przywłaszczył pewną sumę gotów- 
ki, którą pobrał od włościan za zalegające 
podatki gminne. 

Nieuczeiwego sekwestratora 
«w czynnościach. 

Postawy. 
Podpalenie. 

We wsi Dzieniewicze w pow. powsław- 
skim niejaka Nadzieja Cybram celem uzyska 
nia premji asekuracyjnej podpaliła swoje sta 
re zabudowania gospodarskie. Nieszczęście 
«hciało, iż ogień objął sąsiednie zabudowa- 
nia braci Macłów i braci Pacuków oraz 2 
dalszych sąsiadów. Pastwą płomieni padło 
ogółem 8 budynków gespodarskich i miesz- 
kalnych. 

Podpalaczkę aresztowano (e). 

zawieszono 
(e). 

  

Z pogranicza. 
Obława na pograniczu. 

Wi ostatnim tygodniu z polecenia władz 
K. O. P. na pograniczu polsko-sowieckiem 
przeprowadzono generalną obławę, która 
dała nadspdziewane rezultaty. Mianowicie 
aresztowano 17 wywrotowcow komunistycz- 
nych i 24 osób podejrzanych. 

Zlikwidowanie 4 szajek 
przemytniczych. 

W; kwietniu K.O. P. na pograniczu polsko 
litewskiem i częściowo  polsko-łotewskiem 
zlikwidował 4 szajki przemytnicze, oraz are- 
sztował 19 przemytników. Razem z ezłonka- 
mi bandy aresztowano 29 osób z towarem 
wartości 54 tys. zł. 

Zaznaczyć należy, iż mimo energicznego 
tępienia przemytnietwa przez władze K. O. 
P., kwitnie ono nadal, gdyż trwający kryzys 
gospodarczy i rolniczy zmusił wielu włoś- 
cian i mieszkańeów pogranicza do szukania 
zarobków w przemytnietwie. 

  

   

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 

Miejski| »s CHA 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

w-g powieści Elizy Orzeszkowej: 
W rolach głównych: Krystyna An 
kwicz i Mieczysław Cybulski" 

Następny program: Hadżi Murat. 

Krwawa bójka dwu sióstr przy podziale 
majątku. 

LIDA, 2. 5. (Pat). — We wsi Dowidań- 

<each, w gminie ejszyszkiej podczas sporu © 
podział majątku wynikła sprzeczka pomię- 

ałzy siostrami Bronisławą Ornowską i Pet- 

ronełą Obłoczyńską, która się zakończyła 
bójką na kije i pięści. Obłoczyńska ma zła- 
maną rękę i odniosła ciężkie obrażenia cia- 

ła. 

ROEE Z EDT TW AOOARE ORZEC, EEE 

Przebieg Swięta Robotniczego 
w Wilnie. 

Pod sztandarami Zjednoczenia Robotniczych Zw. Zaw. 
Ziem Półn.-Wschodn. 

Jak przewidywaliśmy dzień I-go 

Maja w Wilnie minął naogół spokoj: 
kilku sporadycz: 

mych wypadków zakłócenia porzad- 

ku ulicznego przez komunistów w 

«dzielnicy żydowskiej i w porę złikwi: 

-dowanej burdy w cząsie pochodu P- 
P. S. przy ulicy Kijowskiej, kroniki 

j nie zanotowały żadnych 

szych ekscesów i demonstracyj 

=antypaństwowych. * 
Pierwszy wyruszył z ulicy Zawał 

nej 1 pochód zorgantzowany przez 
Międzyzwiązkowy Komitet Obchodu 

1-go Maja robotniczych organizacyj 

wileńskich, stojących na gruncie ide- 
«ologji Marszałka Piłsudskiego. 

Komitet ten, będąc powołany przez 
Prezydjum Rady Głównej skupił po- 
nadto przy sobie spore grupy koleja- 

"zy i pocztowców. 

Przed wymarszem odbyło się krót- 
skie zgromadzenie robotnicze na któ 
rem przemówił przewodniczący ko- 
amitetu międzyzwiązkowego red. B. W. 
Święcicki, wzywając robotników do 

podporządkowania się instrukcjom 

Komitetu i zajęcia w pochodzie takiej 
postawy, by ogół społeczeństwa mógł 
ię przekonać, że robotnicy należycie 
doceniają znaczenie swego, jedynego 

dorocznego Święta i demonstrację u- 
liczną rozumieją jako przegląd swych 

sił organizacyjnych i rzetelnych 'dą- 
żeń w zakresie walki o byt i prawa. 

Przewodniczący zakończył swe prze: 
mówienie wezwaniem, iż kto nie jest 

pewny, iż w myśl powy i 
Zan nie potrafi panowač nad sobą 

w tak rozumianej demonstracji, niech 
raczej idzie gdzieindziej, gdzie świę- 
«'ić będzie triumfy demagogja i pospo- 

lite krzykactwo, pomniejszające zna- 
<zenie święta robotniczego. 

Pochód ten zorganizowany na za- 
sadzie doboru jego należycie pod 
"względem państwowym ušwiadomio- 

mych uczestników w ilości około 800 
©sób przeszedł ulicami Jagiellońską, 

Mickiewicza, PI. Katedralnym, Zam- 

kową, Wielką i Hetmańską.do Małej 

Sali Miejskiej, gdzie odbyła się na- 
stępnie uroczysta akademia. 

Akademję zagaił b. prezes Rady 
Głównej Zjednoczenia rob. garbarski 
Konstanty Walukiewicz prosząc na 
przewodniczącego obecnego prezesa 
posła d-ra Stefana Brokowskiego. Po 
ukonstytuowaniu się prezydjum pre: 
zes Brokowski udzielił głosu red. 
Ńwięcickiemu, który imieniem Pre- 
ydjum Rady i Komitetu Obchodu 

Wygłosił przemówienie powitalne, 

podkreślając w niem znaczenie 1-go 

<Maja. Następnie od imienia kolejarzy 
przemawiał p. Ptasznik, pocztowców 

DP. Markiewicz oraz grupy poselskiej 
BBWR poseł Stanisław Dobosz. Po 
przemówieniach powitalnych dłuższy 
referat na temat sytuacji polityczno- 

80spodarczej w Polsce i na świecie 
wygłosił „poseł dr. Brokowski. 

Akademja zakończona została 
Przyjęciem rezolucji, stwierdzającej 

  

    

        

  

  

  

  

  

«ciężkie położenie klasy pracującej na 
<iemiach Półn. Wsch. i domagającej 
SIĘ od rządu zdecydowanych posunięć 
'w kierunku przebudowy życia gospo- 
darczego i poprawy bytu mas robot- 
niczych. 

Rezolucja ta przyjęta przez ogół 
zebranych burzą oklasków, stwierdza, 
że rząd w swych wysiłkach dla dobra 
Państwa szczerze liczyć może na po- 
parcie i zrozumienie wśród mas pra- 
«ujących. 

„Po akademji — uformowane w u- 
Stalonym porządku związki i grupy 
sIczestniczące w pochodzie odprowa* 

  

dziły do lokalu Rady Zjednoczenia 
przy ul. Wielkiej 34 sztandary i tran- 
sparenty. 

Pochód Zjednoczenia, różniąc się 
swą organizacyjną spoistością i po- 
wagą od krzykliwych demonstracyj 
PPS i Bundu, spotykał się z wyraźne- 
mi objawami sympatji ze strony tłu- 
mów publiczności zalegających chod- 
niki ulic. Ze szczególnym entuzjaz- 
mem publiczność podchwytywała о- 
krzyki na cześć Marszałka Piłsud- 
skiego. 

P.P.S i Bund. 
Akademja PPS odbyła się w Sali 

Miejskiej przy ul. Ostrobramskiej. 
M. in. przemawiali pp. Czyż i Stążow- 
ski. W pewnym momencie, po dema- 
gogicznych „wywodach* p. Stążow- 
skiego. paru z pośród obecnych na 
sali komunistów zaczęło wznosić o- 
krzyki antypaństwowe. 

Bund odbył akademję w sali Kon- 
serwatorjum, poczem łącznie z PPS 
przemaszerował przez ulice miasta. 

W tym połączonym pochodzie 
podstawowym elementem była mło* 
dzież żydowska z t. zw. Kultur-Amtu 
oraz grupa kilkuset bezrobotnych. 

Tak skonstruowany pochód nie 
dopiął swego celu ,„demonstracji poli 
tycznej“. a © to przecież jego oran- 
żerom chodziło. v. 

Fiasco wystąpień komu- 
nistycznych. 

Dzień 1 maja na terenie Wilna i całego 
woj. wileńskiego przeszedł zupełnie spokoj- 
nie. Wiszelkie przygotowania komunistyczne 
do wystąpień antypaństwowych zostały w za 
rodku przez władze policyjne stłumione. 
powiedziane pochody komunistyczne w mia- 
steczkach nie odbyły się. W Wilnie wy 
szono w nocy parę płacht czerwonych, któ- 
re wkrótce pousuwano i aresztowano kilku 
osobników kolportujących bibułę wywroto- 
wą. Również na terenie pow. święciańskiego 
oraz wiłejskiego i mołodeczańskiego zatrzy- 
mano kilku agitatorów komunistycznych z 
bibułą wywrotową. W innych powiatach wo- 
jewództwa na niektórych drogach komuni- 
Ści rozrzucili ulotki i odezwy nawołujące do 
wystąpień i świętowania dnia robotniczego 
który jak wiadomo i tak wypadł w niedzie- 
lę. (e). 

W Warszawie i innych 
miastach. 

Dzień 1 maja przeszedł w War- 
szawie również zupełnie spokojnie. 
Podczas pochodów i na akademjach, 
oprócz paru drobnych wystąpień ko- 
munistycznych, nigdzie spokoju nie 
zakłócono. 

Е Takież same wiadomości nadeszły 
1z innych miast Polski. 
220000000000 000: 090000000000000020000000 

Wirėwki „BALTIC“ 
różnej wielkości, oraz 

naczynia i przybory mleczarskie 

    
    

  

poleca 

i ZYGMUNT NAGRODZKI ; 
į Wilno, Zawalna 11-a į 

Z trzech spraw sąd doražny 
jedną przekazał sądowi 

zwykłemu. 
Jak już donosiliśmy we wezorajszym nu- 

merze, sąd doraźny w Wilnie w ciągu tygo- 
dnia ostatniego rozpatrywał aż trzy sprawy 
© szpiegostwo, z których jedna toczyła się 
w Lidzie a dwie w Brasławiu. 

Wynik dwu z tych spraw jest już znany 
czytelnikom — trzech oskarżonych zawisło 
na szubieniey. 

Natomiast ostatnia sprawa, jaka toczyła 
się w piątek w Brasławiu skończyła się pe- 
myślniej dla podsądnego. 

Pod zarzutem szpiegostwa na rzecz So- 
wietów stawał Piotr Aniskowiez. Proces te- 
czył się przy drzwiach zamkniętych, a w 
wyniku przewodu, sąd doraźny uznał się za 
niekompetentnege do wyrokowania. wobec 

  

KU R JE R WI LE NS K I 

Zjazd Związku Nauczycielstwa 
Polskiego żiem Północno-Wschodnich 

W dniach 5, 6, 7 maja odbędzie 

się w W ilnie 10:te zgromadzenie ok: 
ręgowe członków Związku Nauczy* 
cielstwa Polskiego Okręgu Wileńskie- 
go, który skupia nauczycielstwo wo- 
jewództw wileńskiego i nowogródz: 
kiegoż Zjazd ten nabiera charakteru 
uroczystości nauczycielskiej, gdyż bę: 
dzie on jednocześnie uczczeniem 10-ej 
rocznicy założenia ZNP na Wileńsz- 
czyźnie. Spodziewane jest przybycie 
licznych delegatów ze wszystkich og- 
nisk nauczycielskich, których na te: 
renie Okręgu istnieje 189, jednoczą” 
cych 1500 nauczycieli, co stanowi 7 
proe. ogółu nauczycielstwa Wileńsz- 
czyzny. 

rogram zgromadzenia przewiduje 
następujące referaty: 1) „Nowy ust 
rój szkolny* — wygłosi wiceprezes 

Zarządu Głównego Związku Nauczy- 
cielstwa Polskiego pos. Juljan Smu- 
likowski, 2) „Aktualne zagadnienia 
zawodowe — wygłosi sekretarz Wy- 
działu Wykonawczego Zarządu .Głó- 
wnego ZNP p. Machowski i 3) „Życie 
Związku* — wygłosi p. Leon Łysz- 
czarczyk. Pozatem zostanie złożone 
sprawozdanie ustępującego Zarządu 
Okręgowego oraz nastąpi wybór 
władz Okręgu: Zarządu, Komisji Re- 
wizyjnej i Sądu Honorowego. W dniu 
5 maja o godzinie 20-ej odbędzie się 
uroczysta akademja z okazji 10-lecia 
Okręgu Wileńskiego ZNP, której 
przebieg będzie transmitowany przez 
rozgłośnię wileńską. 

Zjazd odbywać się będzie w sali 
Śniadeckich U. S. B. 

Przed otwarciem linji lotniczej 
Warszawa — Wilno — Ryga. 

    
W związku z mającem nasiąpić 

wkrótce otwarciem linji komunikacji 
lotniczej Warszawa-- Wilno—Ryga z 
lądowaniem w Wilnie na lotnisku w 
Porubanku poczyniono już odpowied: 
nie przygotowania w celu przystoso: 
wania lotniska do lądowania i starto- 

wania samolotów pasażerskich. Ko- 
munikacja z lotniskiem na Poruban- 

  

JUBILEUSZE. 
Ten i ów z tych typowych tetry- 

ków, co to i sami nie użyją, i innym 
nie dadzą, wyją i zrzędzą na manję 
jubileuszów. A któż każe im obchodzić 
swoje czy cudze? Czy ta zawiść nie 
pochodzi czasami z tego, że sami nie 
mogą marzyć o żadnym obchodzie, bo 
jeszcze niema zwyczaju przypominać 
ludziom, że 10, 25, czy więcej lat ni- 
„cość swoją po cierpliwej ziemi obno- 
szą. 

Należałoby tylko raz, u licha, usta 
lić, ile łat pracy się odświęca, żeby ju- 
bilatowi ziemia lżejszą była. Dziesięć, 

no dobrze, bywa, jeśli objekt specjal- 
nie sympatyczny albo praca wyjąt- 
kowo wydajna. Piętnaście, mniej mod. 
ne, rzadziej używane. Dwadzieścia, to 
już prawie konieczność, a najpospo” 
litsze to ćwierćwiecze, 25 lat. Jednak 
ZASP. -dopiero trzydziestkę uznał za 
dostateczny termin na otrzymywanie 
wieńców i wysłuchanie mów o zasłu- 
gach. Czterdziestka przechodzi zwykle 
niepostrzeżenie, chociaż to ładny ka- 
wał czasu, proszę Państwa, ale 50 lat, 
to już coś imponującego ! Zwłaszcza 
jeśli jubilat jeszcze nie zupełny ra- 
mol, jeżeli jeszcze produkuje. 

To są już obchody poważne, rzew- 
ne, imponujące i wogóle  stateczne. 
Do jakiej jednak kategorji zaliczyć 
60-tą rocznicę? Niedawno rozsyła” 
no zaproszenia na narady w kwestji 
uczczenia Moniuszki, kóry właśnie 
60 lat temu umarł. 

Jednak jest Jubileusz, właśnie 25- 
lecia, który powinien obchodzić wil- 
nian bliżej i trochę więcej wzbudzać 
zainteresowania, niż dotąd, Mówię о 

teatrze, o 25-leciu otwarcia sceny pol- 
skiej w Wilnie. Nie lada chwila i nie 
lada nadzieje rysowała na naszym cie- 
mnym ówcześnie horyzoncie politycz- 
nym. Dnia 7 maja, mamy się zebrać 
żeby wspominać, słuchać, przypomi- 
nać tym, co tutejszych wysiłków nie 
pamiętają, lub zgoła nie znają... Zrobi 
się przegląd naszych win i błędów w 
stosunku do świątyni sztuki i przyj- 
mować będziemy pamiętliwych na 
sympatje wileńskie, artystów. 

Wszystko to zapowiada obchód 
przechodzący granice przeciętności, 
powinniśmy się żywiej tem zaintereso 
wać, postarać się, by wszyscy co się 
wtedy przyczynili do otwarcia teatru, 
znaleźli się na tym obchodzie. Dużo 

  

  

  

"zabraknie, gdyż ich zabrała mogiła, 
ale ci co pozostali, niejedno wrażenie 
uniosą, niejedno spostrzeżenie, np. 
kto wtedy się zajmował sprawą stałe- 
go teatru w Wilnie, a kto teraz? 

Jak to z rozkazu losu, jedni zastą- 
pili drugich, tamei zeszli z pola, a ci 
weszli na arenę. Zamiejscowe dzien- 
niki wyrażają zdziwienie, że się w Wil 
nie tak mało pisze o jubileuszu, a cóż 
dziwnego?  Rdzennym | wilnianom 
brak natchnienia, a może są pesymis- 

tycznie nastrojeni, a nowi?.. Jakby 
mieli tak napisać jak np. o Bibljotece 
im. Wróblewskich (Słowo) to lepiej 
niech nie piszą wcale. Jeśli tak nie- 
dawne zdarzenie a mające tak dużą 
doniosłość dla Wilna, jak hojny i zu- 
pełnie bezinteresowny dar &. р. тесе- 
nasa Wróblewskiego, po kilku zalłed- 
wie latach uległo fantastycznemu znie 
kształceniu, to cóż bujna fantazja 
dzieny/karza potrafi zrobić z darem 
dla Wilna p. Nuny Młodziejowskiej i 
jej epoką? „Kurjer Wileński* przygo- 
towuje specjalny numer teatralny po- 
ruszający wspomnienia z lat ubieg- 
łych. Komitet obchodu drukuje broszu 
rę: 25 lat Teatru Polskiego w Wilnie 
napisaną przez p. Hel. Romer-Ochen- 
kowską i przygotowuje przyjęcie dla 
gości, których napływ będzie spory. 
Dobrzeby było, gdyby starzy wilnianie 
zechcieli dać. na ten dzień do prasy 
jak najwięcej swych ówczesnych wra* 
żeń. Wszak te 25 lat to epoka naszego 
odrodzenia narodowego na Litwie. 

czego przekazał (tę sprawę do osądzenia 
w trybie zwykłym. 

Oskarżony Aniskowicz stanie, po uzupeł- 
nieniu śledztwa przed MI-im wydziałem kar- 

nym sądu okręgowego. 

ku odbywać się będzie prawdopodob: 
nie przy pomocy specjalnej linji auto- 
busowej. 

  Linja  Warszawa— Wilno— Ryga 
jest przedłużeniem linji Warszawa— 
Berlin—Paryż i będzie stanowiła je- 
dną z najdłuższych linij komunikacji 
powietrznej w Europie. 

3 

WSZYSCY SZUKAJĄCY RADY. 
jak wybrnąć z trosk i zmartwień, spo- 
wodowanych kryzysem gospodarczym 
niechaj uważnie przeczytają niniejsze 
ogłoszenie! Spokojny byt, zamożność 
i bogactwo — to zda się nieosiągalne 
dziś marzenie. Apatycznie spogląda” 
ją wszyscy na skutki kryzysu, nie pró- 
bując nawet znaleźć sposobu wyjścia 
z sytuacji. Nie zdają sobie może spra- 
wy z tego, że uśmiech fortuny, spokoj- 
ną przyszłość zapewnia w dzisiejszych 
czasach jedynie Polska Państwowa 
Loterja Klasowa, której plan gry w 
obecnej 25-ej Loterji jest najlepszym 
i najkorzystniejszym z wszystkich do- 
tychczasowych, dając graczom kolo- 
salne szanse, przy nader drobnem ry- 
zyku. Powiększono znacznie ilość śre- 
dnich i wielkich wygranych. zwłasz- 
cza zaś premij, których liczba osiąga 
dziś nieprawdopodobną wprost cyfrę 
211! Bardzo wielka iłość wygranych 
po 300.000, 150.000, 100.000. 75.000, 
60.000, 50.000. 30.000, 25.000, 20.000 
itd.i t.d. z główną wygraną w kwocie 
1.000.000 ZŁOTYCH na czele oto 
plon jednej tylko Loterji, jaki przy- 

  

  

padnie w udziale tym. którzy nie po- 
skąpią drobnej sumy dla zapewnienia 
sobie szans wygrania. Loterja Pań- 
stwowa jest dziś niemał jedynem źró- 

dłem osiągnięcia bogactwa w gotów* 
ce. Co drugi łos wygrywa! Ogólna 
suma wygranych wynosi około 25 mił 
jonów Złotych. Przy zakupnie losów 
kierować się należy pewnemi wska” 
zówkami, które ną zasadzie długolet- 
niego doświadczenia okazały się nie- 
zawodne. I tak wybrać należy kolek- 
turę w której pada najwięcej głów 
nych i wielkich wygranych. Taką naj 
większą, a zarazem najszczęśliwszą 
kolekturą w kraju jest bezsprzecznie 
„Nadzieja, we Lwowie, ul. Sykstu- 
ska 6, która w każdej niemal klasie 
wypłaca wielkie wygrane. Klienci tej 
kolektury nie bez racji mienią się być 
„szczęściarzami*, niejednokrotnie u- 
śmiechnął się im bowiem szczęśliwy 
los, Nie zwlekajcie więc i zamawiaj” 
cie natychmiast losy w cenie: ćwiart* 
ka — ZŁ 10.— połówka — ZŁ. 20.— 
cały — Zł. 40.—, bo ciągnienie 1-е} 
klasy rozpoczyna się już 19 maja b. r.! 
Wystarczy przesłać zamówienie na ka 
respandentce, a szczęśliwe losy wraz 
z blankietem P. K. O. na wolną od 
porta przesyłkę należytości po odbio- 
rze tychżę, prześle Wam NAJWIĘK- 
SZA JSZCZĘŚLIWSZA KOLEK= 
TURA W KRAJU „NADZIEJA; 
LWÓW, SYKTUSKA 6. 

    

  

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

  

Napad rabunkowy przy ul. Kalwaryjskiej. 
Nieudane zabójstwo i rabunek 10.700 zł. od listonosza. 

Policja wileńska zaałarmowana została 
wczoraj następującym niezwykle zuchwałym 
napadem rabunkowym. 

ZASADZKA W! KLATCE SCHODOWEJ. 

O godz. 3 po południu do domu Nr. 69 

przy ulicy Kalwaryjskiej wszedł listonosz — 
ekspedjent Antoni Cybulski. by jednej z 
mieszkanek tego domu wypłacić przekazaną 
jej drogą pocztową pewną sumę pieniężną. 

Pe szeregu takich już dokonanych wypłat 
w torbie miał jeszeze 10.700 zł. 

Gdy po wypłaceniu adresatce przekaza- 
nej sumy listonosz znalazł się ponownie na 

K 
Dziś: Znalez. Krzyża Św. 

Jutra: Moniki. 

  ® 

Wschód słońca — g. 3 m. 39 

| Wtorek 

: Zachėd ||, —g.18m.52 

Szestrzeženia Zakladu Ketosroleg)i V. 8. B. 
w Wiłale z dalia 2 V — 1932 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura Śradaia  -- 13° С. 

5 majwyśszz: -|- 169 С. 

» najniższa: |- 9? C. 

Opad: 0,2 P 

Wiatr: południowy. 

fendencja: spadek. 

Uwagi: przelotne opady. 

    

MIEJSKA. 

— Katastrofalny spadek wpływów podat- 

kowych. W| ciągu ubiegłego miesiąca dało się 
zauważyć dalsze obniżenie się wpływów po- 

datków do kas miejskich. Ogółem 'podług do 
konanych przez władze miejskie obliczeń 
wpłynęło w ciągu kwietnia zaledwie 45 proc. 
podatków komunalnych preliminowanych do 
płacenia w omawianym okresie. 

LITERACKA. 

— Weimerska Środa Literacka. Wieczór 
4 maja w Związku Literatów zapowiada się 

niezwykle ciekawie. Poświęcony będzie zna- 

komitej a zapomnianej pianistce i kompozy- 
torce Marji Szymanowskiej, przyjaciółce Go- 

ethego. O „Marji Szymanowskiej w Weima- 
rze” mówić będzie świetny prelegeni i znaw- 
ca przedmiotu prof. Józef Mirski z Warsza- 
wy. Znakomita pianistka p. Marja Mirska 
wykona kompozycje fortepianowe Szymano- 
wskiej, a pieśni jej śpiewać będzie p. Wan- 
da Hendnichówna, chlubnie Wilnu znana 
artystka. 

Utwory Marji Szymanowskiej odznaczają 

się wybitnym talentem i smakiem; znamio- 

nuje je subtelny styl swej epoki. 

Najbliższa Środa Literacka związana bę- 
dzie w ten sposób z obchodzonem obecnie 
przez cały świat stuleciem zgonu Goethego. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. (Ostrobram- 

ska 9). Wstęp dla członków i sympatyków 
bezpłatny. dla wprowadzonych gości 2 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Pielgrzymka akademicka dó Kalwacji 

odbędzie się w dniu Wniebowstąpienia (5 
maja we czwartek). Zbiórka w kościele św. 
Jana o godz. 9 rano na mszy św. 

Początek pielgrzymki w Kalwarji przy 
wieczorniku o godz. 12, przewiduwany pow- 
rót na godz. 6 wieczór. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— „Opera Komiezna* w gimnazjum im. 

J. Lelewela w Wilnie Staraniem Opieki Ro- 
dzicielskiej przy gimnazjum im. J. Lelewela 
ulica Mickiewicza Nr. 38 w Wilnie w dniu 
4 maja r. b. o godz. 8 w. zostanie powtórzo- 
na opera komiczna w 3 aktach p. t. „Zarę- 
czyny przy latarniach* Offenbacha w wy- 

konaniu uczniów i uczenie p. Elizy Załuskiej 
Z. Oszórkówny, A. Śliwińskiego, N. Pileckiej, 
E. Bejnarowiczówny, W. Brejwo i inni. 

Dochód z przedstawienia przeznaczony 

na rzecz niezamożnych uczniów gimnazjum. 

— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 
Ženskiego "im. ks. A. J. Czartoryskiego w 
Wilnie podaje do wiadomości, że podania o 
przyjęcie do kl. II przyjmuje od dnia 4 ma- 
Jar © 

Egzaminy wstępne do kl. II (drugiej) od- 
będą się w końcu czerwca r. b. 

HARCERSKA. 
— Koncert — poranek. We czwartek 

dnia 5 maja b. r. o godz. 13,00 w sali teatral- 
nej gimnazjum Lelewela, ulica Mickiewicza 
38 odbędzie się Koncert — Poranek stara- 
niem Koła Przyjaciół VIII Wil. Drużyny Har 
cerskiej im. Bolesława Chrobrego. 

Na Koncert złożą się: Występ orkiestry 

      

dale klatki schodowej został znienacka na- 
padnięty przez dwóch drabów ukrytych przed 
tem w ciemnym kącie pod schodami. 

Jeden z napastników trzymaną w ręku 
siekierą wymierzył mu cios w głowę, lecz 
Cybulski aczkolwiek nie oczekiwał napadu 
instyktewnie uchylił głowę i tem uniknął 
niechybnej śmierci. Siekiera, opuszezona z 
całą siłą, trafiła w próżnię i tyłko zlekka 
zadrasnęła napadniętego w tył czaszki, Cy- 
bulski krzyknął, lecz krótko i urwanie, gdyż 
tenże napastnik. po nieudanym ciosie sie- 
kierą rzucił się na niego, pochwycił za gar- 
dło i usiłował zdusić. Drugi opryszek wyrwał 
tymezasem torbę. Ale Cybulski, odznaczają- 

    

  

wojskwej 1 p. p. Leg. Śpiew solowy. Dekla- 
macje. Chór. 

Całkowity dochód przeznaczony na obozy 
letnie dla Harcerzy. 

Bilety w cenie od 50 gr. do 1 zł. 50 gr. 
do nabycia przy wejściu na koncert już od 
godz. 12. 

5 Z KOLEL 
— Dyrekcja Wileńska posiada 13.000 wa- 

gonów. Podług dokonanych przez władze ko- 
lejowe obliczeń na terenie Wileńskiej Dyrek 
cji Kolejowej znajduje się 13.000 wagonów. 

Z POCZTY. 
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i 

Telegrafów p. inż. Karol Żuchowicz wyje- 
chał dnia 2 maja b. r. na kilka dni do War- 
szawy. 3 

Kierownictwo Dyrekcji na czas nieobecno 
Ści pana prezesa Żuchowicza objął w zastęp- 
stwie naczelnik Wydziału w V st. sł. p. inż. 
M. Nowicki. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— W. szkole „Dziecko Polskie* (przy 

ulicy Mickiewicza 11—11) odbędzie się dnia 
5 maja o godz. 4 p. poł. skromna Akademja 
ku uczczeniu rocznicy Konstytucji Majowej 
przy udziałe rodziców i innych  zaproszo- 
nych gości. Po obchodzie będzie do obejrze- 
nia mały pokaz prac ręcznych dzieci, oraz 
wykaz systemów racjonalnego przystosowa- 
nia pracy ręcznej, do ogólnego rozwoju 
dziecka. 

Dla interesujących się sprawą wychowa- 

nia wystawka będzie zatrzymana do dnia 
6 maja do obejrzenia od godz. 10 do 12 rano 

Wstęp wolny dla przyjaciół i sympaty- 

ków wymienionej szkoły. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt gen. Orliez-Dreszera. W dniu 

5 maja o godz. 12 w południe odbędzie się 
w sali Kina Miejskiego odczyt prezesa Za- 
rządu Głównego L. M. i K. generała Orlicz- 

Dreszera na temat „Polacy w Stanach Zjed- 
noczonych i Kanadzie* wrażenia z podróży. 

Zarząd Ligi Morskiej i Kolonjalnej, pro- 

si o liczne przybycie. 
— Wilnianki a Warszawianki. Odczyl p. 

tŁ „Współczesne Wilnianki a Warszawianki 

w świetle badań porównawczych* p. A. Bo- 
rowski wygłosi dnia 4 maja r. b. o godz. 19, 
w lokalu Zw. Pracy Obyw. Kobiet, Jagiel- 
lońska 3, Bilety od 50 gr. do 2 zł. Wykupio- 
ne bilety są ważne. Młodzieży  nielelniej 
wstęp niedozwolony. 

— Z Pol. Tow. Krajoznawczego. Dnia 29 
kwietnia odbyło się pod przewodnictwem p. 
Jana Bułhaka walne zebranie Oddziału Wii- 
leńskiego Polskiego Towarzystwa Krajozna- 
wczego. 

Ustępujący Zarząd. na czele którego stał 
dyr. Zapaśnik, złożył sprawozdanie z działal- 
ności za rok 1930 i 1931, oraz przedstawił 
projekt rozwinięcia akcji krajoznawczej w 
roku bieżącym. — Do nowego Zarządu wyb- 
rano dr. S. Lorentza (przewodniczący), dyr. 
Zapaśnika (wice-przewodniczący), dyr. Stud 
nickiego i p. Domaniewską (kierownictwo 
Kół Młodzieży), p. Kiewliczową (kierowniet- 
wo gospody Tow.), arch. S. Narebskiego 
(skarbnik) i p. J. Hoppena (sekretarz). 

Do Komisji Rewizyjnej powołano: inż. 
G. Wilczewskiego, inż. A. Kulwińskiego i p. 
Hryniewicza. 

Zebranie uchwaliło zorganizować w To- 
warzystwie 3 sekcje: miłośników Wilna i 
Wileńszczyzny, wycieczkową i fotograficzną. 

Na zjazd Tow. Krajoznawczego w War- 
szawie wydelegowano dr. Lorentza. 

— Odezyt p. prof. F. Malinowskiego. We 
wtorek dnia 3 maja o godz. 17 w Sali Śnia- 
deckich U. S. B. odbędzie się odczyt p. prof. 
F. Malinowskiego na temat: „Rak skóry, za- 

pobieganie i leczenie”. 
Wstęp 50 groszy, dla młodzieży 25 gr. 
— Zebranie instruktorów obrony przeciw 

gazowej. Wi dniu 4 b. m. o godz. 19 w sali 
wykładowej Instytutu im. J. Śniadeckiego 
(Nowogródzka 22) odbędzie się Organizacyj- 
ne Zebranie instruktorów obrony przeciwga- 
zowej,- okademików. 

Wszyscy koleżanki i koledzy instrukto- 

   

cy się dość znaczną siłą fizyczną stawił na- 

pastnikcm zaeiety opór, starając się prze- 
dewszystkiem uwolnić się z uścisku gardło, 
by móe wezwać pomocy. 

INTERWENCJA FRYZJERA I PRZECHOD- 
NIÓW. 

Na szezęšcie okrzyk napadniętego oraz 
szmery walki posłyszał stojacy wpobliżu 
obok swego zakładu fryzjer, który wbiegł do 
wejścia frontowego w tej właśnie chwili, kie 
dy napadnięty już ostatkiem sił walczył z 
napastnikami. Zrozumiawszy grozę sytuacji, 
tryzjer wszczął alarm, na który nadbiegło 
kilku przechodniów i jednego z napastników 
zatrzymano. Drugi drab kerzystając z pow- 
stałego zamieszania rzucił się do ucieczki 

i mimo pościgu zdołał zbiec. Rannemu Cy- 
bulskiemu, udzielono pierwszej pomocy w 
pobliskiej aptece. 

Nazwisko zatrzymanego: Stanisław Nur- 
kowski, zam. przy ulicy Trębackiej 41. 
NAPASTNICY ŚLEDZILI SWOJĄ OFIARĘ 

OD URZĘDU POCZTOWEGO. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
wykazało, iż napastniey śledzili Cybulskiego 
już od urzędu pocztowego, wyczekując odpe- 
wiedniego momentu, celem dokonania upla- 
nwanego zgóry napadu, przyczem jeden z na 
pastników przez cały ezas miał ze sobą sie- 
kierę. 

Areszłowango napastnika, zakutego w kaj- 
danki pod silną eskortą policyjną przewie- 
ziono do aresztu centralnego. Dalsze docho- 
dzenie prowadzone jest przez Wydział Śled- 
czy pod osobistem kierownietwem prokurato 
ra S. O, na m. Wilno. 

SĄD DORAŹNY. 

Ponieważ napad powyższy jest usiłowa- 
niem morderstwa na tle rabunkowem areszte 
wany stanie przed Sądem Doraźnym. Drugie- 
go opryszka dotychczas nie zatrzymano. (e). 

  

rowie obrony przeciwgazowej, 
proszeni są o przybycie na powyższe zebra- 
nie. 

— Wiłeńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XV Posiedzenie Naukowe wspólnie z Pol. 
T-wem Otołaryngologicznem i Pol. T-wem 
Pedjatrycznem odbędzie się we Środę dnia 

4 maja 19382 r. o godz. 20 w sali własnej 
przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

— Odezyt o budowie miast. Staraniem 
„Koła Architektonicznego* przy . Pomocy 
P. S. T. w Wilnie w lokalu własnym Holen- 
dernia 12 w dniu 3 maja b. r. o godz. 12 
inž. arch. Władysław Mieszkowski wystosi 
odczyt p. t. „O budowie miast'. . 

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Obniżenie kar za zwłokę. lzba Rze- 

mieślnicza w Wilnie komunikuje, że w nu- 
merze 37 Dziennika Ustaw R. P. z dnia 
30 kwietnia r. b. ukazało się Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. 
(poz. 377) obniżające kary za zwłokę pobie- 
rane od składek do Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych z 2 proc. do wy- 
sokości 1 proc. miesięcznie. 5 

Obnižka ta obowiązuje ой 1 maja 1932 
roku do 1 maja 1983 r. я 

     

SPRAWY ROROTNICZE. 
— Bezrobocie zmniejsza się. Stan bezro- 

bocia na terenie Wilna stałe chociaż bardzo 
powoli zmniejsza się. Podług ostatnich da- 
nych Wilno liczy 5967 bezrobotnych, w tem 
najpokaźniejsze rubryki stanowią robotnicy 
niewykwalifikowani i pracownicy umysło- 

wi. + 

   

  

W, stosunku do tygodnia poprzedniego 
bezrobocie zmniejszyło się o 17 sób. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Litewskie Towarzystwo Naukowe w 

Wiilnie, założone dnia 7 kwietnia 1907 roku, 
zwołuje dnia 7—8 maja r. b. uroczyste walne 
zebrania członków T-wa i niniejszem powia- 

damia o tem wszystkich swoich przyjaciół 
i sympatyków. 

Zebrania odbędą się w lokalu Gimnazjum 
im. Witolda. Wielkiego przy ulicy Dąbrow- 

skiego 5, dnia 7 maja o godz. 19, a 8 maja 
o godz. 16. 

RÓŻNE. 
— Loterja T-wa „Pomocy Żołn. Pol.* 
Przypominamy, że 6 maja upływa osiate- 

czny termin odbioru fantów, które w dniu 
tym wydawane będą od godz. 11 do 17 przy 
ulicy Mickiewicza 12 m. 2. Fanty nieodebra- 
ne w terminie przechodzą na własność T-wa. 

— Kwesta P. M. S. Dziś jako w dniu 
Święta Narodowego i Święta Oświaty ofiarne 
obywatelki m. Wiilna urządzają na ulicach 
m. Wilna Wiielką Kwestę „Daru Narodowe- 
go” na cele oświatowe Polskiej Macierzy. 

W, razie niepogody kwesta dbędzie się 
w dniu 5 maja t. j. we czwartek. 

— Zamknięcie kina miejskiego. Z dniem 
1 maja zostało zamknięte kino miejskie, z 

powodu remontu, aż do odwołania. 
— Z wystawy „Motywów Wileūskich“. 

Wystawa Obrazów p. n. „Motywy Wileńskie* 
została przedłużona do dnia 8 maja r. b. 
i będzie otwarta codziennie od godz. 10 ra- 
no do 7 wiecz.



  

4 KURJER w 

Łódź_-Wilno między sznurami ringu (10:4). 
Bagiński i Wojtkiewicz zdobywają cztery cenne punkty. 

Mecz I. K. P., drużynowego mistrza Łodzi 
z reprezentacją Wilna oczekiwany był z du- 
żem zainteresowaniem. Fakt, że ze wszyst- 
kich większych ośrodków pięściarskich Pol- 
ski jedynie Łódź dotych nie dała się 
poznać na ringach wileńskich sprawił, że ob- 
szerna sala teatru ludowego wypełniła się 
prawie po brzegi. Goście zjechali do nas w 
swym najsilniejszym składzie. Zabrakło je- 
dynie Graczyka, którego zastąpił bez więk- 

szego zresztą powodzenia Rundo. Pozatem 
nie danem nam było oglądać atrakcyjnie za- 
powiadajecego się występu mistrza Polski 
wszechwag Konarzewskiego. Przeciwnik jego 
Konard z powodów od siebie niezależnych z 
walki tej musiał zrezygnować. Odbyło się 
natomiast nieprzecidziane początkowo spot- 
kanie w wadze półciężkiej. 

Łodzianie zaprezentowali się jako zespół 
we wszystkich linjach wyrównany о dobrej 

kondycji fizycznej, dużej rutynie i niemnie 
szym zasobie techniki. Jednem słowem si 
demka bokserów „Komingrodu“, za wyjąt- 
kiem może rezerwowego Rundo sprawiała 
wrażenie bardzo dodatnie. Można tu już mó- 
wić o odrębnej szkole i pewnym ustalcfiym 
stylu walki. Największą jednak indywidual- 
ność bokserską przejawili, naszem zdaniem, 
Spodenkiewicz (waga kogucia) i Garnczarek 
(półśrednia. Ten ostatni miał niestety zbyt 
słabego przeciwnika, który nie potrafił mu 
ani przez chwilę poważnie zagrozić i zmusić 

        

    

        

   

do wykazania pełni swoich walorów pię- 
ściarskich. 

W, ekipie wileńskiej na plan pierwszy 
bezapelacyjnie wysunął się  Wbjtkiew 

  

który był sam dla siebie klasą. Znajduje się 
on już znowu w całej pełni swej dawnej 
formy. Zdecydowane zwycięstwo nad Stah- 
lem II, zawodnikiem renomowanym o usta- 
lonej marce, rokuje mu duży sukces w nie- 
dalekiej walce z mistrzem Polski Karpińskim 
Włyróżnić również należy Łukmina, który z 
meczu na mecz zadziwiająco szybkie robi 
postępy. W. wałce z rutynowanym Spodenkie 
wiczem wykazał on wiele inicjatywy i dobrą 
orjentację. Decyzja sędziów, przyznająca 
Spodenkiewiczowi zwycięstwo  skrzywdziła 
wilnianina, który zasłużył na remis. 

Debiut po dłuższej przerwie Bagińskiego 
wypadł naogół udanie. Nauczył się:on już 
cokolwiek punktować, natomiast kondycja 

fizyczna pozostawia wciąż jeszcze . wiele do 
życzenia. 

W. kolejności wag zmierzyli się: 
Waga musza: Rundo (Ł) — Bagiński (W) 

Łodzianin wyższy o dłuższej rozpiętości 
mion nie umie sobie poradzić z,agresywnie 
poczynającym wilnianinem. który walczy b. 
ładnie, operując przeważnie „„sierpami*. Run 
do idzie nawet do „5% na deski, skutkiem 
czego nabiera do przeciwnika respektu i wal 
czy bardzo ostrożnie. W drugim starciu ło- 
dzianin próbuje przejąć inicjatywę jednak 
bez rezultatu — wciąż nadal utrzymuje się 
przewaga wilnianina. Dopiero trzecia runda 
przynosi zasadniczy zwrot, Bagiński wyczer- 
pany z trudem kontruje, naciera bez przer- 

  

   

     

   

Dziś początek o godz. 2-ej po poł. 

SZANGHAJ-EXPRESS Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 

  

wy łodzianin. W pewnym momencie Bagiń- 
ski, dopingowany przez publiczność, rozpacz 
liwie rzuca się naprzód i zaskoczony niespo- 
dziewanym atakiem Rundo nadziewa się na 
wyciągniętą pięść i ponownie idzie na deski. 
Za chwilę gong przerywa walkę. 

Zwyciężył Bagiński zdobywając dla Wil- 
na dwa pierwsze punkty. 

Waga kogucia: Owiany nimbem zwy- 
cięstwa nad mistrzem Polski zjawia się na 
ringu Spodenkiewiez (Ł). Za chwilę ukazuje 
się Łukmin (W). Łodzianin harmonijnie i 
ładnie zbudowany, walczy „fair*, tworząc 
miłą dla oka i sympatyczną sylwetkę bokse- 
ra. Łukmin, nie mając widocznie zaufania do 
walki na dystans, dąży do zwarcia, otrzymu- 
je szereg ciosów w żołądek i serce, nie ro- 
bią one jednak na nim większego wrażenia. 
Wilnianin udanie nawet kontruje: Pierwsza 
runda przynosi przewagę Spodenkiewiczowi. 
Drugie starcie nie zmienia w niczem sytuac- 
ji, dopiero w trzeciem Łukmin ma nieznacz- 
ną przewagę. 

Decyzja sędziów, przyznająca zwycięst- 
wo Spodenkiewiczowi rozpętała na gaterji 
istną burzę. Atmosfera, w której odbywała 
się następna walka, silnie naprężona. 

Wśród nieustających ryków i gwizdów 
zjawiają się na ringu przedstawiciele wagi 
piórkowej: Tahorek (Ł) Znamirowski (W) 

  

  

"Wilnianin bardzo jeszcze surowy technicz- 
nie pod każdym względem jest gorszy od 
swego przeciwnika. Zwycięża bezapelacyjnie 
wysoko na punkty Taborek. W przerwie pa- 
nuje nieustający hałas. „Galerja* domaga 
się wciąż rewizji decyzji sędziów, uważając 
Łukmina za niesłusznie pokrzywdzonego. 

W; wadze lelkkiej walkę zawiązali Bana- 

siak (Ł) — Maciukow (W). Obaj zawodnicy 
maję silne ciosy, zwłaszcza łodzianin, który 
ma pokaźny handikap w postaci lepszej te- 
chniki, Obaj walczą jednostajnie, zdając się 
zapominać o pracy nóg. Z rundy na rundę 
zaznacza Się coraz wyraźniejsza przewaga 
Banasiaka, którego „sierpy'* robią na wil- 
nianinie potężne wrażenie. Po jednym z nieh 
Maciukow wpoczywa na deskach do „6“, a 
w trzeciej rundzie nawet do „9“. Wileński 
„Nekolny* — jak go określili autorzy pro- 
gramów — nie dorósł jeszcze do poziomu 
swego przeciwnika i przegrał na punkty. 

W wadze półśredniej walka między świet 
nym Garnczarkiem a wiee-mistrzem Polski 
Pilnikiem zapowiadała się bardzo ciekawie. 
Niestety na starcie zabrakło wilnianina, któ- 
ry po niedawno przebytej chorobie nie od- 
zyskał jeszcze pełni sił. Jego zastępca Polik- 
sza nie sianowił dla Garnczarka żadnego nie- 
bzpieczeństwa. Waleząc bardzo nonszalancko 
bawiąc się niemal, wygrywa klasycznym no- 
kautem w trzeciej rundzie Garczarek. Polik- 
szę nieprzytomnego znoszą z ringu. 

Stan meczu 8:2 dla Łodzi wróży Wilnu 
katastrofalną porażkę. 

Na ringu zjawiają się Stahl II, a w ślad 
za nim Wojtkiewicz — reprezentanci wagi 
średniej. Od uderzenia gongu inicjatywę 
przejmuje łodzianin, Wojtkiewicz  zlekka 

          

  

tylko kontruje, Runda wyrównana, bowiem 
inicjatywa Stahla jest zrównoważona przez 
doskonałą obronę Wojtkiewicza. Drugie star 
cie ukazuje Wojtkiewicza w całej pełni jego 
walorów bokserskich. Okazuje się, że zam- 
knięta i spokojna postawa wilnianina w pier- 
wszej rundzie była li tylko manewrem tak- 
tycznym, mającym na celu zmęczenie prze- 
ciwnika. Doskonałe „upreuty'* Wiojtkiewicza 
zamraczają łodzianina, przyczem stara się 
on odpocząć, wchodząc w „clinch*, Wojtkie- 
wicz nie orjentuje się, że najkorzystniejszą 
dla niego obecnie jest walka na półdystansie 
jednak przewagę i to b. wyraźną utrzymuje 
przez całe drugie starcie. Trzecia runda przy- 
nosi również przewagę wilnianina, którego 
celne sierpowe zmuszają Stahla do wypoczyn 
ku przez trzymanie się za sznury. Łodzia- 
nin na ataki Wojtkiewicza odpowiada kilko- 
ma prostemi, które jednak nie odnoszą po- 
żądanego skutku. 

Zwycięstwo Wojtkiewicza przynosi dwa 
cenne i ostatnie punkty dla Wilna. 

Po tem spotkaniu walka Kłodasa z Za- 
cieskim wypadła blado. Łodzianin górował 
siłą ciosu i warunkami fizycznemi, wilnia- 
nin zaś większą ruchliwością. W drugiej run 
dzie Zaciewski nadziewa się na „hak“ łodzia 
nina i przegrywa walkę nokautem. 

Sędzia w ringu p. Kłoczkowski nie zado- 
wolił publiczności, aczkowielk rozstrzygnię- 
cia jego były naogół trafne, Mecz rozpoczął 
się z tradycyjnem opóźnieniem. 

Ogólny wynik meczu 10:4 dla Łodzi. 

0 

MECZ PIŁKARSKI DRUKARZ — 1 P.P. LEG. 

Dziś, t. į. we wtorek dnia 3 maja na 

Stadjonie Sportowym na Pióromoncie od- 

będzie się ciekawy mecz piłkarski pomiędzy 

Drukarzem — 1 p. p. Leg. 

Początek meczu o godz. 3 p. p. 

    

    

OTWARCIE KORTÓW: TENISOWYCH. 

Z dniem 3 maja zstaną uruchomione kor- 
ty tenisowe na Stadjonie -Okr. Ośrodka W. 
F. Wilno czynne od godz. 8 rano aż do 
zmroku. 

TRENER PIŁKARSKI PRZY PRACY. 

Do Wilna przybył i przystąpił do prze- 
prowadzenia treningów trener piłki nożnej 
P. Z. P. N. p. Spojda znany były reprezen- 
tant Polski. Pobyt p. Spojdy w Wilnie nie- 
zawodnie dodatnio odbije się na ogólnym 
poziomie naszeg piłkarstwa. Treningi już się 
RKA > 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Upraszam o łaskawe zamieszczenie w 

poczytnem piśmie Pańskiem poniższego spro- 

stowania: 

W N-rze 17 organu księdza A. Stankiewi- 

Największa i najsłynniejsza sensacja doby obecnej 
Arcydzieło dźwiękowe 
znakomitego reżysera 
Józefa Sternberga. 

  

Rekord. M | Di ° h Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Chinach. 

Wiińska 38, ta. g26 |obead: MATIGNA UIEITICH, Anna May wong s Clive Brook 
Nad program: Atrakcje SRK + Na |-szy seans ceny zniżone 

Dziś! Najpiękniejszy 

Dźwiękowe Kino 

Hollywood 
Mickiewicza 22 

Scenarjusz w-g 

film sezonu—polskiej 

złotej serji p. t. 

g powieści Weyssenhoffa z udz. najiowezych gwiazd polskiego ekranu 

Inny Benity, Niny Grudzińskiej i Jerzego Marr 
Nad program: DODATKI “TS 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

PUSZCZA |": 
CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Na 1-szy seans ceny zniżone 
  

у Dzi. $.1 ъ ва 

Bźwięk. Kino-Teatr | Wielki monum. film! 
Najpotężniejszy twór ы с 

techniki i genjuszu 

ludzkiego! 

uliea Wielka 42. 
NAD. PROGRAM: 
07700 g, Dodatek dźwiękowy. 

  

Dramat oficera 
z „lntelligence 
Service*, którzy 
pod grozą śmier- 

ci'w czasie 
Wielkiej Wojny 

w? 
dokonywuje na niemieckiem teryt. bohat. czynów wywiadowczych  Żywiołowy wybuch tajnych fabryk amunicji 

Początek o godz. 4, 6, 8i 10 15, w dnie świąt. 
o godz. 2:ej Na |-szy seans ceny zniżone 

  

KINO KOLEJOWE Dziś! Wzruszający 
06N ISKO dram. w 9 akt. SA 

febok dworca kolejow.) 

  

Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. 

Pocałunek kochanki (Za późno) 
cja wielkiej artystki Henny Porten, której partnerem jest Frank Lederer. 

Następny program: Sprzysiężenie trzech z Jenny Jugo w roli głównej 

Dzieje rozmiłowanych w scbie 
dwojga istot. Najwspanialsza 

  

KINO -TEATR 

MIMOZA 
ul. Wielka Nr. 25 M. Balcerkiewiczówny, | 

Dziś wielki podwójny świąteczny program! 

LUDZIE DZISIEJSI 
Potężny polski dramat współczesny w l2-tu aktach 
z udziałem: Lidii Ley, 

L. Owron i innych gwiazd ekranu 

Z WIATREMwZAWODY 
w 6-ciu aktach ze słynnym kowboy'em Hoot Gib- 

sonem. 

Muzyka dostosow do obrazu. 

Początek w sobotę i niedzielę o godz. l-ej 

Ceny znacznie zniżone 
  

Dziś! Najnowsze Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Zbawienne we wszelkich cierpieniach narządów trawie. 

100% 
arcydzieło wytwórni SOW-KINO p t. 

Azją*, May Awong i Michał Czechow. 

  

dźwiękowe 

      

nia, wątroby, dróg moczowych oraz przemiany materji 
© NOWOCZESNE ZAKŁADY ZDROJOWE HYDRO-MECHANC-ELEKTROTERAPJA © 

*« WYJĄTKOWO PRZYSTĘPNE WARUNKI LECZENIA i POBYTU se 

DAC S 

  

AWS LOLKA E aa a CZE: 
gt '652-17 Oraž wszystkie. biura Bus į 

  

STATEK—-WIDMO =: (Žėltolicy kapitan) 
Monumentalno-sensacyjno-obyczajowy dramat w 16 aktach. W rol. gł: Jukisziniew— bohater filmu „Burza nad 

Nad program: Nieudana schadzka — komedja w 3 aktach. 

  

MATULIS 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

  

  

  

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć sie: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

roboty budowlane i instalacji 
Grodnie i Lidzie. 

Szczegółowe 
Zbrojnej” 

ogłoszenie 

213/V1 
  

    

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 'S-ka z ogr. odp. 

Okręgowy Urząd Bud, Nr III Grodnožzawiadamia, 
że w dniu !2-go maja 1932 roku o godz. 
odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na 

| Zawiadomienie. 

elektrycznej w Wilnie, 

ukaże 
i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 

Okr. Urząd Budown. Nr. I 
Grodno 

L: dz. 850/Bud. 

NIEDROGO, 
na dogodnyth Warankacb   I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

!0-ej rano 8324 

    

Restaur. „Ziemiańska" 
podaje do wiadomości, iż 
wydaje smaczne obiady 

i kolacje po cenach zniż. 
Podczas obiadu i kolacji 
przygrywa trio. Gabinety. 
Czynna do 3 w nocy. 

się w „Polsce   

IL ENSKI 

> i 

Okrzyk: „PYf, pyf, glina" kosztuje miesiąc 
więzienia: 

W czasie ulicznych ekscesów listopado- 
wych miało miejsce między innemi zajście 
następujące: 

Dnia 13 listopada o godz. 19 m. 30 przy 
ulicy Mickiewicza przy przecięciu się z ul. 
Jagiellońską zgromadził się tłum demonstron- 
tów, liczący kilkaset osób, 

Celem rozproszenia zbiegowiska na miejs- 

ce zajścia wysłano oddziały policji pieszej 
i konnej. 

W czasie interwencji z tłumu rozległy się 
okrzyki: „Precz z policją, pyf, pyf, glina”. 

Autora tego okrzyku ujęto. Okazał się nim 
29-letni Jan Witkowski, robotnik. 

W wyniku dochodzenia Witkowskiego po- 
stawiono w stan oskarżenia pod zarzutem 
udziału w zkiegowisku publicznem i podże- 
gania do stawiania oporu władzy (art. 122 
[o RZiż A GPERA 

Sąd okręgowy po rozpoznaniu tej sprawy 

  

   

w dniu 30 grudnia ub r. zmienił kwalifikację 
prawną czynu podsądnego i za zakłócenie spo 
koju publicznego (art. 262 cz. 1 K. K.) skazał 
go na 7 dni aresztu. 

Na wyrok, zarówno w części kwalifikacji 
prawnej, jak też wymiaru kary, wniósł skar- 
gę apelącyjną urząd prokuratorski, a wobec 
tego sprawa ta znalazła się na wokandzie 
drugiej instancji 

Rozprawie przewodniczył p. sędzia J. Bądz 
kiewicz, przy udziale pp. sędziów A. Jundził- 
ła i M. Eydrygiewicza. 

Skargę popierał wiceprokurator p. Turo- 
WICZ, 

W rezultacie sąd apelacyjny wyrok pierw- 
szej instancji uchylił, a uznając, osk. Wit- 

kowski dopuścił się nieposzanowania władzy 
przez znieważenie słowne patrolu policyjne- 
go, na zasadzie art. 154 cz. 2 K, K. skazał go 
na miesiąc więzienia. Ka-er.. 

      

cza „Biełaruskaja Krynica* z dnia 1 maja 

1932 r. umieszczony został artykuł pod tytu- 

łem: „Niemahczyma* w którym pod moim 

adresem rzucone jest oskarżenie o rozpow- 

szechnianie nieprawdziwych wiadomości w 

sprawie rzekomej decyzji władz szkolnych o 

zlikwidowaniu gimnazjów białoruskich w 

Wilnie i Nowogródku. Między innemi przy- 

pisuje mi „Krynica“ chęć  mistyfikowania 

społeczeństwa białoruskiego o rzekomo bez- 

nadziejnem położeniu gimnazjum nowogró- 

dzkiego, oraz imputuje mi tem samem dąże- 

nie do zaniechania wszelkiej akcji ratowni- 

czej. 

Stwierdzam kategórycznie, 

te informacje są płodem świadomo złej woli 

ks. Stankiewicza, jako faktycznego „nieodpo- 

wiedzialnego* kierownika Biełaruskiej Kry- 

nicy. Informacje te w skutkach swoich wpro 

wadzają tylko zamęt, a przeto utrudniają 

władzom poństwowym i społeczeństwu pol- 

skiemu orjentowanie się w istotnych potrze- 

bach kulturalnego życia białoruskiego. 

Stwierdzam niniejszem, iż na podstawie 

rozmów, przeprowadzonych z p. Kuratorem | 

Okręgu Szkolnego Wileńskiego poinformo- 

wałem publicznie w dniu 17 kwietnia r. b. 

przestawicieli Komitetu Rodzicielskiego gim 

nazjum białoruskiego w Wilnie, że Wileńskie 

Władze Szkolne nietylko nie dążą do likwi- 

dacji naszych gimnazjów, lecz wręcz odwrot 

nie — p, Kurator niejednokrotnie wypowia- 

dał zdanie o konieczności unormowania sto- 

sunków materjalnych w nąszem gimnazjum, 

rzucając myśl o możliwości całkowitego za- 

bezpieczenia gimnazjum przez Skarb Pań- 

stwa. 

Co się tyczy stanowiska Centrosojuzu w 

  

iż kłamliwe 

sprawie szerzonych przez grupę ks. Stankie- 

wicza pogłosek o rzekomo projektowanej lik 

widacji gimnazjum nowogródzkiego, to bez 

względu na ustąpienie tego gimnazjum z na- 

szej Centrali, działacze oświatowi 

szej grupy bynajmniej nie zaniechali dalszej 

akcji, zdążającej do stałego zabezpieczenia 

przez Rząd bytu materjalnego tego gimnaz- 

jum narówni z gimnazjum białoruskiem w 

Wilnie. 

Co się zaś tyczy rzekomej zgody Centro- 

sojuzu na zamknięcie w swoim czasie przez 

Rząd gimnazjum w Klecku, to powtórzony 

obecnie zarzut „Krynicy* w tej sprawie był 

zmyślony przez tegoż ks. Stankiewicza. 

na- 

Na zakończenie muszę stwierdzić, iż tak- 

tyka ks. Stankiewicza, jak widać z powyż- 

szego, powodowana jest wysoce niemoralną 

politycznie i społeczenie, oraz niemniej szko 

dliwą dla narodowej sprawy białoruskiej, 

zasadą: „Im gorzej — tem lepiej". 

Pragnąłbym gorąco, by te, wyjaśnienia 

moje posłużyły dla czynników kierujących 

w społeczeństwie polskiem za ostrzeżenie 

przed uleganiem wpływom tej niesumiennej 

i destrukcyjnej akcji, prowadzonej przez zni 

komą i nieodpowiedzialną garstkę białoru- 

skich klerykałów. 

Z poważaniem 

R. Ostrowski. 

Wiilno, 2. 5. 1932 r. 

Szanowny Panie Redakterze! 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w 
swojem poczytnem piśmie następującego о$- 
wiadczenia. 

Czasopismo ,Słowo* w art. art. „Tajem- 
nica Chorej Kasy" (Nr. 67 i 71) zamieściło 
szereg informącyj, uwłaczających działal- 

Rr. 101 (2343 

ności lekarskiej i osobie doktora Stanisława: 
Swierzewskiego, członka naszych organiza- 
cyj, który zajmuje stanowisko lekarza Kasy 
Chorych w Landwarowie. 

Na podstawie szczegółowego zbadania 
sprawy na miejscu — niniejszem stwierdza- 
my i podajemy do wiadomości publicznej, 
że: 

1) Dr. St. Swierzewski jest rehabilitowa- 
ny w stosunku do zarzutów uczynionycl: 
Mu przez czasopismo „Słowo*. 

2) Zarzuty podane przez „Słowo* 
godne z rzeczywistością. 

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

Związek Lekarzy Państwa Polskiego -— 

są niez 

  

Obwód Wilno: 
Prezes prof. dr. A. Safarewiez, Sekretarz: 

  

Stowarzyszenie Lekarzy Polaków w Wil- 
nie: 

Prezes prof. dr. 
dr. E. Klemczyńsj 

Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych na te- 
renie Wileńsko—Nowogródzkiej Izby Lek.: 

Prezes dr. W| Szałewiez, Sekretarz dr. 
$. Trzeciak. 

Związek Lekarzy Kolejowych Rzeczypo- 
spolitej Polskiej — Koło Wileńskie: 

Prezes dr. W. Umiastowski. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SYSTEMATYCZNE OKRADANIE SKLEPU 

FRANCISZKA FRLICZKI. 

Przed kilku dniami policja śledeza otrzy- 
mała meldunek o systematycznych kradzie- 
żaeh w składnicy galanterynej Franciszka 
Frliczki przy ulicy Zamkowej Nr. 9. 

Zapytany w tej sprawie właściciel skle- 
pu oświadezył, że istotnie w sklepie jego- 
dokonywane są systematyczne kradzieże to- 
warów galanteryjnych, naskutek czego sklep 
jego poniósł znaczne straty bo sięgające po 
nad 6.000 zł. 

Zarządzono dochodzenie, które doprowa- 
dziło do ujęcia sprawcy kradzieży. 

Okazał się nim subjekt skleopwy  Wil- 
hełm Sobołewski zamieszkały przy uliey Po- 
powskiej Nr. 8 którego zatrzymano. 

Podczas badania aresztowany do winy” 
przyznał się oświadczając; że skradzione ta- 
wary sprzedawał Belesławowi Targońskiemu 
(Wileńska 22) i Annie Różyckiej zamieszka- 
łej przy ulicy Przeskok 1. 

Podezas rewizji w mieszkaniu Targoń- 
skiego i Różyckiej znaleziono większą ilość 
skradzionej galanterji, którą zwrócono posz- 
kodowanemu. 

Nabywey kradzionych towarów również: 
zostali zatrzymani. (e) 

NAGŁE POMIESZANIE ZMYSŁÓW. 
Wezoraj © godzinie 7 wieczorem w żłoh- 

ku im. Marji (Fabryczna 36) nagle zwarjo- 
wała mamka, 27-letnia Marja Kapuścińska. 

W ataku szału Kapuścińska zaczęła demo 
lować lokal żłobka. 

Na szczęście, furjatkę, która zagrażała 
bezpieczeństwu dzieci, w czas obezwładnio- 
no. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło ją na wydział pafetjateskzny, szpita- 
la Žydowskiego. (e). 

K. Opoczyński, Sekretarz    

  

  

       

    
RAKIETY, PIŁKI TENISOWE, OBUWIE 

i inne ARTYKUŁY SPORTOWE 

UNLOP 1932 r. 
JUŻ NADESZ ŁY. 

ŻADAĆ WSZĘDZIE! 

pierwszorzędnej jakości z gwarancją 
poleca im B. ŁOKUCIEWSKI 

* Wilno, ul. Wileńska 23 
Ceny zniżone. 

  

  

W SKLEPIE BŁAWATNYM 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31, 

ubrać się może za minimalne pieniądze nawet 
bezrobotny. 

korty, cajgi, surówki bieliźniane, płócienka kolo- 
Skład bogato zaopatrzony w tan: 

rowe, perkale i inne. 

ie 

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

  

  

  

  

  

Zakład Zegarmistrzowski i Jubilerski 
b. s-ka 

UL. SUBOCZ Nr. 2 

różnej konstrukcji. — 

V. Tomaszoweki i 5. Sienkiewicz 
Przyjmuje reperacje zegarków 

Ceny zniżene. 
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OGŁOSZENIA 
„Kurjera Wileńskiego" 

PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 

CEEEEEEEEEEFEEEEI 

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 
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Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

lac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 
Tuskulańska 6-2 

DUŻY, ELEGANCKI 

LOKAL 
(7 pokoi) z centralnem 
ogrzewaniem, ze wszel- 

kiemi wygodami. nadaje 
się także na biuro 

do wynajęcia 
Adres — Teatralna 4, 

rządca domu 

Mieszkania 
o 5—6 pokojach ze wszel- 
kiemi nowoczesnemi wy- 
godami do wynajęcia, 

ul. Kolejowa 15, 
dowiedzieć się u dozorcy 

Mieszkanie 
E 080PC 02! KACA dze 
wszelk. wygod. (łazienka, 

water) do wynajęcia 
Plac Metropolitalny 3 

Do wynajęcia 

pokój "ry 
osobne wejście, 

wszelkie wygody, 
ul. Portowa 10, m. 2 

duże. 
2 pokoje (4: 
mały, ogródek, kuchnia, 

wanna i wszelkie wygody, 
od 15 maja do wynajęcia 
zaułek Montwiłłowski 11 

od 4 do 6 po poł. 

umeblo- 
P 0 Ko wany 
duży z oświetl, elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m, I 

Etykiety, 
plakaty, druki wielobarw- 
ne wykonuje  litografja 
I. Klembocki i Syn, Kwa- 

szelna 21, tel. 9—16 

  

  

      

  

DO SPRZEDANIA 

motocykl używany 
i 2 rowery marki angiel. 

Wielka 12—32   

     
MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 

bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wilensk.“ 
pod „Maszynistka“ 

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet 
Jazz nadający się do 
tanca i lekkich pro- 

dukcyj ‹ 
DO WYNAJĘCIA 

w. Jakóbska 14—2. 

Samochód 
prywatny, otwarty 6-oso- 
bowy, wynajmuje się 

na wycieczki 
Skład broni—Wileńska 10 

    

FABRYKA MAKARONU 
„TORINO*. Archanielska 
11, tel. 18-76 Makaron 
fabryki „Torino* wyrabia 
się z surowców najlepsze- 

go gatunku. 

FORTEPIAN 
gabinetowy 

Schródera do sprzedania. 
ul. Ś-go Jacka 9, m. 1, 

godz. 4—6 wiecz. 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowych 
lub prywatnych, oraz 
w hotelach, posiadam 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferiy pro- 
szę nadsyłać do adm. 
»Kurj. Wileńskiego" 

pod Nr. 6872. 

  

Redaktor odpowiedzialny Witołd 

  

  

Dr. Zeldowicz 
ją Choroby skórne, wener.. 

narządów moczowych, 
od g. 9—1 1 5—8 wiecz.. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel, 277 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene: 
ryczne i moszopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 83—1 i 4—8, 

tel. 567, 6677 

M Kenigsterg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłviowe, 
ulica Mickiewicza 4; 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 t 4—8. 

      

Akuszerka 

Marja LAthepowa 
przyjmuje od 9 do 7 e 
ulica Kasztanowa 7, m. В. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

Akuszerka 

Marja Anei 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskę. 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16» 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

ZE” ks. woj. wyd. 
przez P. K. U. Moło- 

deczno r. 1905, na imię 
Bolesława Michnowicza, 

unieważnia się. 

  

gubieną książ. wojsk., 
wydaną przez P.K U. 

Wilno, r. 1906, na im. Jó- 
zefa Korolusa, uniew. się 

Zgubiono 
portfel, zawierający go- 
tówką 60 złotych i na 
232 zł. weksli wystaw. 
przez Eustachego. Biber- 
szten-Kuzimirskiego,  ni- 
niejsze weksle unieważnia 
się, a pozostałe dokum. 
uprasza się o zwrot pod 
adresem: ul. Szkaplerna 
29, P. Kagan. Gotówkę 
znalazca może zatrzymać 

jako wynagrodzenie. 

  

  

Q'zzyjnie sprzedają się 
stylowe meble do po- 

koju jadalnego. Dowiedz. 
się: W. Stefańska 13—1. 

       
Kiszkis. 

 


