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Drugi rok dyskusji unijnej Dzisiejsze wybory we Francj 
Zamykamy drugi rok dyskusji unij- 

nej na łamach naszego pisma. 

Coprawda już w r. 1926 

p. Piotrowicz z artykułem p. t. „Chrze- 

ścijanie wszystkich krajów łączcie 

się!“ a w r. 1929 doskonały artykuł p.t. 

„Zawiłe zagadnienie* dał senator p. 

artykuły na razie nie 

wystąpił 

  

Skirmunt, ale te 

wywołały echa i spopularyzowały się 

dopiero nieco później. 

Właściwa dyskusja rozpoczęła się 

od dnia 1 maja 1930 r., kiedy p. |. K-ci 

lawy wykazał, jak wy- 

  

   w sposób jasł 

gląda „Nieoczekiwana kropka nad nie- 

  

wyražnem „i“. 

Na artyku! p. J. K-ckiego odpowie- 

dział x. J. Urban i oto rozwinęła się 

wymiana zdań temat. . obrządku 

wschodniego, oraz stosunku Kościoła 

do Cerkwi. 

Dziś mamy w swym dorobku 75 ar- 

tykułów na ten temat!... Nasze 

pismo więc jest pod tym względem je- 
dyne w Polsce i przyszły historyk nie- 

raz będzie musiał uważnie przeglądać 

szpalty „Stowa“,. aby zrozumieć nale- 

życie, jakiemi drogami szła działalnosc 

misyjna „wschodników'* i jaką wywo- 

ływał pol- 

skiem. 

Dyskusja wcałe nie jest jeszcze skcń 
czóna, zawcześnie więc na podsumo- 

wanie pewnych wyników, choć te wy- 

riki są całkiem widoczne. 

Zaznaczamy tylkc ze szczerą radv- 

*rią głos nasz, jak stwierdza }. E. hs 

Arcybiskup M. d'Herbigny. jest słysz i 

ny nawet w Rzymie. 

jest to największa nagroda za skio 

mny wysiłek iudzi, kierujący się my: 

śłą o wiełkości zadań Kościo:a katolic- 

kiego i troską o spokój i potęgę pań- 

stwa polskiego. 

Że głosy krytyki i ostrzeżenia, któ 

1e roziegają się na łamach „„Słowa* nie 

wypływają z lekkomyślności, łub nie- 

szlachetnych pobudek, --- przekonają 

się z czasem nawet najzawziętsi prze- 

<iwnicy, — że głosy te wciąż są po 

trzebne; nie ulega, niestety żadnej wąt= 

pliwości. 

Dcwodem tego niech będzie cho- 

ciażby wywiad z J. E. ks. Arcyb M. 

<'Herbigny, przewodniczącym Komisji 

Pro Russia, umieszczony w jednym «4 

ostatnich numerów Il. Kurj. Codz. 

_ Wielki entuzjasta Rosji, członek 

Tow. Jezusowego ks. Arcybiskup d'Her 

bigny pragnał uspokoić opinię publi- 

<czną w Polsce; dlatego też, mówiąc o 

akcji obrządku wschodniego, ani słowa 

nie powiedział o metodach „nawraca- 

mia“ prawosławnych, natomiast mocno 

akcentował wielkość idei unijnej. 

Pomimo to, a raczej właśnie wsku 

tek zasadniczego ujmowania kwestji, 

ks. Arcyb. d'Herbigny całkiem bezwied 
nie wysunął przeciw współczesnym mi 

sjonarzom dwa miażdżące oskarżenia, 

całkiem potwierdzające słuszność na- 

szych tez. 

Mówiąc o pracach Komisji Pro Ru- 
sia, ks. Arcyb. d'Herbigny powiedział 

m. in.: 
praca komisji rozciągać się musi na wszy 

stkich nawracających się i na wszystkich 
już nawróconych, którzy byli ongiś pod wpły 
wem rosyjskiego imperjum. 

Wielka część tych dusz znajduje się poza 
granicami Rosji, a w pierwszym rzędzie _w 
olsce, gdzie są obywatelami polskimi 1 @а- 

tego też kler polski, jak również wierni róż- 
nych obrządków są bezpośrednio zaintereso- 
wani tem apostowstwem. 

To samo ma miejsce i w innych krajach, 
np. we Francji, gdzie w Paryżu mons. Chap- 
tal zajmuje się tą sprawą wśród rosyjskich 
wychodźców. W Belgji zostało zbudowane 
jedno kolegjum dla małych chłopców, drugie 
w Lowanjum dla studentów uniwersytetu ro 
syjskiego pochodzenia. W tem ostatniem 160 
młodych Rosjan zyskało opiekę, a to wszyst- 
ko idzie w tym kierunku, aby odsuwać tę 
młodzież od wpływów ducha rosyjskiego pra 
wosławia. 

Nie będziemy powtarzać, że po- 

między emigrantem rosyjskim w Belgji 
a chłopem białoruskim w Słonimskiem, 

jest zasadnicza różnica, więc i metody 

akcji muszą być odmienne. 

Podkreślmy z wielką siłą tylko jed- 

No: oto najwyższy kierownik akcji ob- 

\ rządku wschodniego uważa, iż pierw- 

na 

a reakcję w społeczeństwie 

  

    

2 

  

szem zadaniem akcji (nawet w stosun- 

ku do rdzennych Rosjan) musi być od- 

suwanie konwertytów od wpływów 
rosyjskiego prawosławia. 

Inaczej zresztą b$ć i nie może, je- 

żeli poważnie się myśli o całej akcji. 

W obrządku wschodnim w Polsce 

dzieje się jednak całkiem inaczej! 

Zaszczepia się, kultywuje — ducha 

  
  

bizantynizinu!.. 

Nie będę 

się na bezwzględny autorytet j. E. ks. 

Biskupa Grz yna, 

gołosłowny i powołam 

zorza Chomysz3 do- 

stojnika Kościoła grecko- katolickiego. 

W swem wyjaśnieniu, .dotyczącem 

odgłosów słynnego listu pasterskiego 

o bizantynizmie, ks. Biskup mówi: 

„Co do obrządku bizantyńskiego, to 

w liście moim nie wystąpiłem przeciw 

niemu, jako takiemu, to jest samemu 

w sobie, lecz starałem się tylko napię- 

tnować ducha bizantynizmu, który ja- 

dem swoim zatruł i dotąd zatruwa na- 

rody wschodnie. 

W Lowanjum kapłani 

wschodniego walczą z duchem bizan- 

tynizmu; w Polsce trzeba walczyć z 

kapłanami obrządku wschodniego, pie- 

lęgnującymi tego ducha!.. л 

Oto pierwsze oskarżenie „wschod- 

  

obrządku 

ników”, które da się wysnuć ze słów 

ks. Arcybiskupa d'Herbigny. 

Drugie będzie dotyczyło nazwy ob- 

rządku i „Nawroco- 

nych. 

Ks. Arcybiskup mówił: 
Za czasów austrjackich, niesłusznie uży- 

wano terminu „greko-katolicy“' co jest wiel 
kim błędem naukowym, albowiem wszyscy 
katolicy, niezależnie od obrządków, są kato- 
likami rzymskimi, a tylko są podzieleni na o0- 
brządki. Część należy do obrządku iacińskie- 
go, a druga część do orjentalnych, jak: ar- 
meński, koptyjski, chałdejski, s i, i bi- 
zantyński. Wszyscy są rzymskimi katolikami. 

Arcybiskup d'Herbigny, nieco nie- 

Ściśle wskazujący na „czasy austrjac- 

kie”, które miały zrodzić określenie 

„grecko-katolicki“, — całkiem  słusz- 

nie, jedynie słusznie zaznacza, iż kato- 

lików innych poza rzymskimi być nie 

może. 

Stąd wypływa jedynie możliwy wnio 

sek, że w akcji misyjnej trzeba wyra- 

źnie tłumaczyć konwertytom, iż mię- 
dzy nimi a rzymskimi katolikami żad- 

nej różnicy — poza formą obrządku—- 

niema. 

Tłumaczenie takie jest tem więcej 

potrzebne, iż nazwa  „grecko-katolic- 

ki* może być nieraz rozumiana, jako 

przeciwstawienie katolików greckich— 

rzymskim. 

Jeżeli tak jest w stosunku do wier- 

nych Kościoła grecko-katolickiego, to 

cóż mówić o wyznaniach obrządku 
wschodniego !.. 

Na naszych ziemiach pojęcie 

uświadamiania 

   

    

unii 

zlało się w tradycji ludowej z pojęciem 

Kościoła  rzymsko-katolickiego. Sa 

więc obecnie tylko: albo katolicy, albo 

prawosławni. 

Dziś się odbywa tabrykacja homun- 

kulusów religijnych w postaci „chrze- 

ścijan obrządku wschodniego* (auten- 

tyczny termin, wprowadzony przez O. 

O. Jezuitów z Albertyna). 

Zwracając się do tych nawróconych 

prawosławnych, ks. Arcybiskup d'Her- 

bigny mówi: 

— Jesteście RZYMSKIMI KATOLI- 

KAMI obrządku wschodniego. 

Ale głos z Rzymu nie dolatuje do 
chłopów z pod Słonima i Pińska. Na- 

tomiast wciąż słyszą oni twierdzenie: 

— Jesteście  PRAWOSŁAWNYMI 

uznającymi Papieża. 

Niby różnicy niema, ale jakże stra- 

szliwy i niezmiernie szkodliwy zamęt 

wprowadza taki sposób podejścia do 

sprawy. 

To, że wschodni misjonarze w Pol- 

sce, wbrew intencjom Rzymu, używają 

wykrętnej interpretacji nazwy „prawo- 

sławny*, — jest drugiem oskarżeniem, 

dającem się wyłuskać ze słów kierow- 

nika Komisji Pro Russia. 
Akcja obrządku wschodniego wkro 

czyła na błędne tory. Metody „nawra- ; 

Otwarta od g. 9 do 4, Teleiony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228, 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Adminjstra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

NUMER DZIESIEJSZY ZAWIERA DODATEK „SŁÓWKO". 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa   

KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa 

W, Włodzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzynski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwąerzyński, 

NIEŚWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michałskiego, 
N.-ŚWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego, 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

„Ruch“, 

SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickżewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Koi, „Ruch”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 

    

  

Do walki staje 3.600 kandydatów. —Horoskopy wyborcze. 
ARYŻ. PAT. — Przy niedziełnych 

wyborach 11 i pół miljona Francuzów 
ma prawe głosowania. Ilość wstrzymu 
jących się od głosowania obliczają na 
15—20 procent. 

Na 615 mandatów jest 3600 kandy- 
datów, to znaczy 5 kandydatów przy- 
pada na jeden mandat. W kołach oli- 
cjalnych przewidują, że w 290—230 o- 
kręgach głosowanie da delinitywne wy 
niki już przy pierwszym razie. 

Drugie głosowanie w dniu 8 maja 
będzie miało pod wzgłędem politycz- 
nym większe znaczenie, niż głosowa- 
nie 1 maja. 

Głównym punktem, około którego 
ED TOBA 

skupia się zainteresowanie ogółu, jest 
nie jak dotychczas kwestja, która par- 
tja zwycięży, łecz w jakiej mierzę przy 
szły rząd będzie imógł stawiać czoło 
wiełkim problemom narodowym, a głó- 
winie międzynarodowym. Co do wyni- 
ku wyborów, przewidywania są nieo- 
miał identyczne. Gdyby nawet nastąpi- 
ło pewne przesunięcie ku lewicy, oś po 
lityki francuskiej, zwłaszcza zagranicz- 
nej, wedie przewidywań nie ulegnie 
znacznej zmianie. 

Naogół w kołach oficjalnych panu- 
je przekonanie, że większość byłej Izby 
Deputowanych nietylko nie straci na 
sile, ale nawet uzyska 10) mandatów. 
  

Rozbrojeniowe propozycje p. Stimsona 
PARYŻ. PAT. — „Echo de Paris“ 

dowiaduje się, iż projekt rozbrojenia, z 
m zamierza wystąpić Stimson, w 

celu wyprowadzenia konferencji roz- 
brojeniowej z impasu, zawierać ma na- 
stępujące punkty: 1) przystąpienie 
Francji i Włoch do londyńskiego trak- 
tatu morskiego, 2) zakaz pewnych ka- 
tegoryj broni ofenzywnej, i 3) reduk- 
cja stanu liczebnego wojska, oparta na 
danych, a dotyczących armji niemiec- 
kiej. 

   

  

  

ILE KOSZTUJE KONFERENCJA 
ROZBROJENIJYWA 

LONDYN. PAT. — „Evening Standard“, 
obliczając dotychczasowe koszty konierencji 
rozbrojeniowej, ustała liczbę delegatów, rze- 
czoznawców i personelu technicznego na 
1214 osób. Biorąc przeciętnie minimum u- 
trzymania tych osób, według ryczałtu dypio- 
matycznego, na trzy funty dziennie, dziennik 
oblicza, że jak dotąd, konierencja, rozbroje- 
niowa kosztowała świat minimalnie 273 ty- 
siące funtów, bez uwzgłędnienia stałych wy- 
datków sekretarjatu Ligi Narodów. 

  

rartja radykaina wykazuje również 0p- | 
tymizm. Liczą się tam z uzyskaniem 
od 130 do 140 mandatów. 

Co do socjalistów, to panuje ogól- 5 
ne mniemanie, że obecne wybory przy- 
sporzą iin straty. W kołach politycz- 
nych utrzymują, że chwiejna taktyka 
partji socjalistycznej w osiatnich la- 
tach oraz niepowodzenie bratnich par- 
tyj w innych państwach nie przyczyni 
się do polepszenia sytuacji wyborczej 
socjalistów francuskich. 

DZIENNIKARZE KANDYDATAMI 
PARYŻ. PAT. — W szeregu kandydatów 

na deputowanych do Izby stanęli w obec- 
nych wyborach gromadnie dziennikarze. Po- 
dział mandatów wediug zawodów wykazu- 
je, że dziennikarze stoją pod względem iloś- 
cowym na trzeciem miejscu przed adwoka- 
tami i lekarzami. 

BGITACJA KOMUNISTYCZNA 
PARYŻ. PAT. — Komunistyczny plakat 

wyborczy przeciwko redykałom przypomina, 
że w okresie panowania kartelu radykalno- 
socjalistycznego, tj. od roku 1924 do 1928 
obciążenia fiskalne we Francji wzrosły z 30 
do 50 miljardów franków. 

W okresie czteroletnim wydatki wojenne 
wzrosiy z 4.790 miijonów fr. do 9.222 milj. 
iranków. Kartel radykałno - socjalistyczny 
stłumił szereg buntów w kolonjach francus- 
kich północnej Afryki. Uchwałona zostaia 0 
zatem nowa ustawa militarna, m. ia. 0 mo- 
bilizacji bez różnicy wieku i płci. 

  

amachwdzanghajn nie pędzie miał skatkówpoliiycznyt 
OŚWIADCZENIE YOSKIZAWY 
PARYŻ. PAT. — W tutejszych ko- 

Iach politycznych utrzymują, że japoń- 

ski minister spraw zagranicznych Yo- 

shizawa oświadczył, iż zdecydowany 

jest nie wyciągać z zamachu konsek- 

wencyj politycznych, któreby mogły u- 

jemnie wpłynąć na bieg rokowań ja- 

pońsko-chińskich. Ostatnio wydane in- 

strukcje będą  skrupułatnie przestrze- 

gane. 
Prasa japońska miała otrzymać in- 

strukcje unikania pogłosek, podraznia- 

jacych opinję publiczną. Rząd japoński 

-— : 
„ Prof. Stroński w ABC. z dnia 26 kwietnia 

oskarża mnie, że dla łatwości polemiki sfa'- 

szowałem cytaty z jego artykułu. Dotyczy to 

mego artykułu, „Który z panów ma rację”, 

w którym cytując dłuższy passus artykulu 

prof. Strońskiego, urwałem w środku zdania, 

nie podając zakończenia tego zdania, któ- 

re brzmiało: 

„a sądzimy tylko, że byłoby źle, gdyby 

„się dokonywało kosztem Polski, . jak chcą 

„Niemcy, a czego wcale nie chce Francja”. 

Jedyną obroną z mojej strony byłoby 

przedrukowanie artykułu „Który z panów ma 

rację”, i wykazanie, że dodanie tych słów 

do tam przytoczonej cytaty p. Strońskiego, 

w niczem sytuacji nie zmienia. Z temi sło- 

wami, czy bez nich jasnem jest, że stano- 

wisko p. Strońskiego, jakie zajął w omawia- 

nym przezemnie artykule, djametralnie się 

różni od stanowiska p. Kozickiego. 

Każdy, kto zechce tą rzecz sprawdzić i 

rzuci okiem na mój artykuł „Który z panów 

mia rację*, przekona się, że w opuszczeniu 

tych słów, o które dopomina się p. Stroński, 

nie mogło być żadnej złej woli z mej stro- 

ny.. Można tylko podziwiać polemiczną zręcz 

ność p. Strońskiego, który tego rodzaju obro- 

tem unika odpowiedzi na zadane mu py- 

tanie. 

A teraz, wobec tego, iż p. Stroński przy- 

pomniał nam swój pogląd, że Francja po 

Locarno nie życzyła sobie pogorszenia Ssto- 

sunków pomiędzy Niemcami, a Polską, zapy- 

tamy się go: „Czy aby Pan jest tego tak 

pewny, Panie Profesorze?". Cat. 

EEST NN TSS PKT 

cania“ prawostawnych chłopów w Pol 

sce muszą ulec stanowczej zmianie. 

Zasilanie szeregów kapłańskich krymi- 

nalistami, a więzień — kapłanami o0b- 

rządku wschodniego powinno wreszcie 

        

ustać. 

Oto twierdzenia, z któremi wystę- 

powaliśmy od kilku lat i które powtó- 

rzyć możemy dziś. W. Ch. 

Zamykając w roku ubiegłym pierwszy rok 
dyskusji unijnej, podaliśmy wykaz artykułów, 
drukowanych w „Słowie* od dnia 1- V 1930 
do 1-V 1931 r. (36 art.) Nie robimy tego o0- 
becnie z tego względu, że dokładna bibljo- 
grafja, doprowadzona do dn. 1-XII 1931 r., 
została podana w broszurze p.t. „Nowe for- 
my unji kościelnej w Polsce" — Dyskusja 
w „Słowie* księg św. Wojciecha w Wilnie. 
Cena zł. 1.80). Do tej broszury odsyłamy 
'szystkich, pragnących poznać przebieg dy- 

ji unijnej w „Słowie”.    

zdaje się być zdecydowany zakończyć 
na. terenie genewskim kwestję szang- 
hajską z pewnemi zastrzezeniami natu- 
ry prawnej. Podobne stanowisko tłó- 
imaczą w taryżu wytworzoną w Man- 
dżurji sytuacją, która wymaga jak naj- 
większej czujnosci ze strony władz za- 
równo na terenie operacyj militarnych, 
jak i na froncie dyplomatycznym. 

OPOWIADANIE NAOCZNEGO 
ŚWIADKA 

PARYŻ. PAT. — Prasa irancuska zamie- 
szcza opowiadanie naocznego Świadka za- 
machu w Szanghaju, oficera oddziału wolon- 
tarjuszy japońskich. 

Rewja odbywała się we wzorowym po- 
rządku. Generała Shirokawę otaczał sztab ge 
neralny i zaproszeni goście, attaches woj- 
skowi Anglji, Francji, Ameryki i Włoch. 

Około godz. 11 rozpoczęła się druga część 
uroczystości, w której nie brali już udziału 
cudzoziemcy. Tłum rozlokował się w pobliżu 
trybuny, wzniesionej ną dwa metry ponad 
trawnikiem, ozdobionej dwoma ogromnemi 
sztandarami japońskiemi. 

Orkiestra marynarki zaintonowała hymn 
narodowy, podchwycony przez publiczność. 
Wtem dał się nagle słyszeć huk eksplozji. 

Pocisk padł u stóp Shirokawy, raniąc go 
ciężko w nogi. Inni oficerowie, ciężej lub 
lżej ranni, mieli jeszcze dosyć siły, ażeby 
zejść ze schodów. Konsul japoński Murai, 
który dostrzegł gest Koreańczyka, rzucające- 
go bombę, coinał się. Dwaj żołnierze, pełnią- 
cy służbę za trybuną, widzieli ruch terory- 
sty i rzucili się na niego, lecz niemogli już 
przeszkodzić zamachowi. 

DALSZE ŚLEDZTWO 
PARYŻ. PAT. — Z koncesji irancuskiej 

w Szanghaju donoszą: Podczas przesłuchi- 

  

wania, sprawca zamachu udzielił pewnych 
wyjaśnień, w związku z któremi władze ło- 
kalne zwróciły się do policji francuskiej w 
sprawie przeprowadzenia śledztwa w sie- 
rach koreańskich, chroniących się w obrębie 
koncesji francuskiej. 

Policja dokonała rewizji w miejscu, wska 
zanem przez Koreańczyka, lecz aresztowała 
tylko jedną osobę. Policja stwierdziła, że z 
chwilą, gdy rozeszła się wieść o zamachu, 
wszystkie podejrzane żywioły opuściły pos- 
piesznie teren japoński, udając się prawdo- 
podobnie na terytorjum chińskie, gdzie poii- 
cja znajduje się obecnie w stanie najzupeł- 
niejszej dezorjentacji. 

Wszystkie ofiary zamachu umieszczone 
zostały w japońskich szpitałach pod opieką 
japońskich chirurgów. Sprawca zamachu, 
przebywający w Szanghaju już od 8 miesię- 
cy, należy do koreańskiego związku terorys- 
tów, t. zw. prowizorycznego rządu Korei o 
siłnem zabarwieniu komunistycznem. Poini- 
mo zamachu odbyło się w prywatnej rezyden 
cji konsula Murai o godz. i po południu ©- 
ficjaine przyjęcie przedstawicieli korpusu dy 
płomatycznego i konsułarnego, którzy złożyli 
kondolencje, nie wykluczając przedstawiciela 
Nankinu. 

STAN ZDROWIA OFIAR 
PARYŻ. PAT. — Donoszą z Szanghaju: 

Wczoraj o godz. 17 żadnej z ofiar zamachu 
nie zagrażało niebezpieczeństwo utraty ży- 
cia. Możliwe jest, że Shigemitsu, który otrzy 
mał 35 ran, zmuszony będzie poddać się am 
putacji nóg. Admirał Nemura stracił oko. 
Generalowi Ujeda bomba oderwała 3 palce 
u nogi zraniła w lewe ramię. Shirokawa ma 
zdruzgotaną szczękę i wybite wszystkie zę- 
by. Poza osobistościami oficjalnemi lekkich 

Ra doznały wskutek zamachu cztery o- 
soby. 

  

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmjenjane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

SILVA RERUM 
Gazeta Lwowska (122) wnikliwie 

zastanawia się nad kształtowaniem się 
i rozwojem kierowniczych griip nasze- 

i Żaznacza, iż daw- 
— pierwsza — 
te ze sfer sziła- 

uiek tego posiadała wszy 
si wady stanu szła- 

niej zaczęła się kształ- 
tcja: 

ea ogarnia Połskę we wszystkich 
ednak głównie da- 

ackiego i pruskiego; 
charakterowi saine- 

  

     

    

   

     

  

   

      

   

wnych 
tam bowiem, 
go ustroju — 
czynnikói spo: h, dzięki „starej dermo- 
kracji' niemieckiej, nauczaniu powszechne- 
inu i idei oświaty ludowej — prędzej mogła 
być mowa o zacieraniu się różnic w społe- 
czeństwie. W Rosii „kucharkin syn* długo 
jeszcze miał być wykluczony od wyższych 
studjów i odsięty od sezarnu kultury. 

Ta nowa inteligencja polska rywalizuje 
z powodzeniem w ciągu kilkudziesięciu lat 
z swoją poprzedniczką, zdobywa coraz nowe 
pozycje w społeczeństwie, dochodzi do sta- 
nowisk przewodnici. ; 

Dziś znajdujemy się w okresie wza 
jemnego uzupełniania się i przenikania 
tych dwu grup inteligencji polskiej. 
Tworzy się więc — 
Nowy jakby trzeci typ inteligenta polskiego 

тта{асу wchłonąć w siebie dodatnie pierwiast 
ki obu inteligencyj dotychczasowych, które 
inuszą zazębić się o siebie, ie oglądając się 
zbytnio ani na szlachetczyznę, ani na stano- 

t społeczną i walki klas, winien powstać 
typ inteligenta-państwówca. 

Nad wyrobieniem nowego typu in- 
teligenta polskiego pracuje szkoła pol- 
Ska. 

W związku z reorganizacją szkoły 
średniej i zniesieniem w tym roku pier 
wszych kłas gimnazjalnych, Republika 
(116), informuje kto z młodzieży ma 
się kształcić w szkołach obecnie istnie- 
jących, a kto w szkołach nowego typu. 

Ci uczniowie, którzy w bieżącym roku 
szkolnym byli w pierwszej kłasie i w wyż- 
szych, jeszcze ukończą S-klasowe gimna- 
zjum. Natomiast ci, którzy od przyszłego ro- 
ku kończyć będą normalnie szkołę powszech 
ną i z niej przechodzić do 1 klasy (obecnie 
trzeciej) gimnazjum, kończyć już- będą gi- 
mnazjum nowego typu, i otrzymywać t. zw. 
matury, z któremi będą mogli bądź poświę- 
cić się pracy zarobkowej, bądź też wstąpić 
do szkół zawodowych, czy do liceum (dzi- 
siejsza 7 i 8 klasa). 

Stąd wniosek, że uczniowie, którzy 
w tym roku zostaną w pierwszej kla- 
sie na drugi rok, maturę gimnazjalną 
otrzymają wcześniej od swoich kole- 
gów, promowanych do klasy drugiej! 
Coprawda inna będzie wartość tych 
matur! 

Gazeta Handlowa zastanawia się 
nad wymową mapy Polski i stwierdza, 
że Warszawa jest bardziej kresowem 
miastem, niż... Łuck, naprzykład! 

Mapa wymową swych linij wyjaś: ‚ 
Warszawy do najbliższego punkiu granicy 
kraju — oczywiście w prostej linji, w tym 
wypadku do granicy niemieckiej koło Cho- 
rzel — jest mniej więcej tak samo daleko, 
jak z Łodzi do granicy niemieckiej w kierun 
ku Kluczborga, jak z Inowrocławia do gra- 
nicy niemieckiej w kierunku Złotowa, lub Ja- 
mielnika. To jeszcze się rozumie w życiu 
potocznem. Ale że to odległość jest taka sa- 
maż jak z Pińska do granicy sowieckiej w 
Mikaszewiczach, i że jest mniejsza, niż z 
Łucka do najbliższego punktu Sowietów w 
Mohylanach — ktoby się spodziewał! Ktoby 
przypuścił, że Warszawa jest bardziej kre- 
sowem miastem, niż Lwów, niż Wołkowysk 
i nawet niż Łuck?! 

Rzeczywiście: któżby przypuszczał, 
że Kresy polskie zaczynają się w War- 
szawie! Lector. 

  

  

          

  

Nadzwycznine Zoromadzenie Ligi Narodów 
PRZYJĘŁO REZOLUCJĘ 

GENEWA. PAT. — Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Ligi Narodów odbyło w 
dniu 30 kwietnia posiedzenie dia przy- 

jęcia rezolucji w sprawie rozejmu w 

Szanghaju. 
Przewodniczący Hymans po złoże- 

niu imieniem Zgromadzenia słów pote- 
pienia i żału z powodu zamachu doko- 
nanego w Szanghaju, streścił raport, 
przedstawiony przez komitet 19-tu, © 

jego działalności. Raport tea omawia 

kolejne fazy interwencji komitetu, przy 
pominając w szczególności rezolucję, 
opracowaną 19 kwietnia, która z wy- 
jatkiem jednego punktu (par. 11) jest 
identyczna z rezolucją, przedłożoną w 
dniu 30 bm. Zgromadzeniu. 

Zabierając głos, delegat chiński 
Yen oświadczył, że z chronologicznege 
zestawienia wydarzeń wynika jasno, 
że za każdym razem, gdy była stormu- 
łowana jakaś propozycja, Chiny przyj- 
mowały ją, a Japonja odrzucała. Ro- 
kowania były wznawiane tylko dzięki 
nowym ustępstwom rządu chińskiego. 
Każda poprzednia formuła była bar- 
dziej niekorzystna dla Chin, niż po- 
przednia. Tak samo jest z ior- 
mułą obecną. Stanowi ona wprawdzie 

załatwienie sprawy, ale nie jest ona 
niesprawiedliwa dła Chin. Niemniej 
rząd chiński, pragnąc powrócić do sta- 
nu pokoju, zdecydował się przyjąć to 
porozumienie. 

Delegat japoński oświadczył, że la- 
ponja gotowa jest podpisać układ 
szanghajski w jego obecnej formie i że 
skrupulatnie go wykona. Mimo zgody 
na formułę ustaloną w Szanghaju, de- 
legat japoński nie może głosować za 
rezolucją Zgromadzenia i ograniczy się 
do wstrzymania się od głosowania, 
gdyż utrzymuje dawne swe zastrzeże- 
1На со do zastosowania art. 15 paktu 
Ligi do konfliktu japońsko-chińskiego. 

Następnie przyjęto rezolucję jedno- 
myślnie, przy wstrzymaniu się od gło- 
su japonji. Przyjęta rezolucja zawiera 
14 punktów. Przypomina ona dawniiejj- 
sze rezolucje z 4 i 11 marca i oświad- 
cza, że projekt rozejmu, który został 
zakomunikowany komitetowi 19-tu i 
przyjęty przez strony, jest zgodny z du 
chem tych rezolucyj. — Dalej podkre- 
śla art. 3 projektu rozejmu, według 
którego rząd japoński zobowiązuje się 
do wycofania do koncesji międzynaro- 
dowej wojsk na pozycje, zajmowane 

W SPRAWIE ROZEJMU W SZANGHAJU 
przed incydentem z 28 stycznia. O- 
swiadcza dałej, że zgodnie z duchem 
rezolucji z 4 i il marca, wycofanie 
wojsk japońskich winno nastąpić w 
krótkim czasie. Przyjmuje do wiado- 
mości projekt komisji mieszanej i po- 
twierdza przyznane jej przez układ 
szanghajski kompetencje. 

W końcu oświadcza tormalnie, że 
w razie gdyby rokowania na miejscu 
nie doprowadziły do szybkiego załat- 
wienia sprawy, problem powróci na 
Zgromadzenie. 

Dzień min. Zaleskiego 
WARSZAWA, 30 4. (tel. wł.). P. 

Minister A. Zaleski przyjęty został 
wczoraj rano przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, a następnie koniero- 
wał dłuższy czas z p. premjerem Pry- 
storem. 

W godzinach południowych minis- 
ter Zaleski przyjął p. ambasadora fran 
cuskiego Laroche'a, wieczorem zaś, 
wraz z posłem polskim w Moskwie p. 
Patkiem został przyjęty w Belwederze 

przez P. Marszałka Piłsudskiego.
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$eisacyjny proces o zabójstoo tancerki 
ZACHARJASZ DROŻYŃSKI SKAZANY NA 8 LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA 

(TRZECI DZIEŃ ROZPRAW.) 
Niezwykłe _ zainteresowanie wzbudziły 

wczoraj zeznania matki ś. p. Korczyńskiej, 
p. Michaliny Wielgusowej, która w pokoju 
dla świadków zanosila się od płaczu, powta 
rzażjąc pogróżki pod adresem oskarżonego, a 
jednocześnie ubolewając nad swem, jak się 
wyraziła, marnem życiem. 

Pierwszy świadek, który wczoraj zezzta- 
wał p. Władysław Zawadzki, baletmistrz, 
nie nowego do sprawy nie wałósi. Następny 
por. Dębicki, przyjącie! Drożyńskiego z cza- 
sów szkolnych i wojska. Uważai Drożyń: 
skigęgo za popędliwego, bezwzględnie uczci- 

twegz człowieka. 
Świadek znał Korczyńską. Często bywał 

w jej towarzystwie i Drożyńskiego w еи- 
kierniach, gdzie rachunki płacił albo Drożyń- 
ski, lub świadek. Zamiar ożenku z Korczyń- 

ska świadek uważał za nieodpowiedni. 

"Świadek odpiera kategorycznie zarzut, ja 

kozy Drożyński był zapatrywań komunistycz 

пусй, oraz jakoby miał wedie opinii II od- 

działu Sztabu, popelnić nadużycia, wskutek 

czego nawet stracił posadę w wojsk. Inst. 

Gazowy!:!. 
Po chwili drzwi się otwierają. Na salę 

wchodzi schorowana matka s.p. Korczyńskiej 

p. Michalina Wieigusowa, którą prowadzi 

pod rękę jej znajoma. ; . 
P. Wieigusowa, okryta grubą żałobą, opie 

ra się o balustradę i poczyna szlochač. Po 

chwili uspakaja się nieco i rozpoczyna swe 

zeznania: 
— Iga mówiła mi, że poznała chłopca — 

zaczęla wolno p. Wielgusowa. — Prosiłam 

ja, żeby go przyprowadziła do domu. Pew- 

nej niedzieli miał przyjśc. 
mieszkanie, ale na przybycie jego: nie czeka- 

liśmy się. Kiedy on ją uderzył, to następne- 

go dnia chciałam jego uderzyć, ale on ode- 

pchnął mnie. 

Gdy pewnego dnia odprowadził Jadzię— 

. zapytałam go, dlaczego nie chce przyjść — 

odpowiedział, że czeka na zaprosiny ze stro 

ny córki. Na to Jadzia powiedziała: „Ja 
chcę, tylko on nie chce". 2 

Jadzia czesto żaliła się na oskarżonego, 

bo wyłudzai od niej pieniądze. || 

Następnie p. Wiełgusowa opisuje znane 

fakty z zabraniem pierścionka, zabrania jej 

siła pieniędzy (40 zł.). 
Przewodniczący wiceprezes Hermanow - 

ski: Czy pamięta pani wszystko dokładnie? 

$w.: Pamiętam dokładnie, przecież nie je 

stem giupia. 
— Czy córsa otrzymywaia prezenty ой 

Drożyńskiego? Е 
— Nigdy. Przecież to biedny człowiek. 

Miał wtedy pieniądze, gdy wziął od niej. A 

tak, to mu własna matka jeść nie dawała. 

W momencie, gdy przewodniczący zapy- 

tuje, czy córka zerwała z Drożyńskim — p. 

Wielgusowa wybucha płaczem, poczem mó- 

wi: 
— To nie ona, a on z nią zerwał. On jej 

wcale nie kochał, bo ją zabił. Rz) 

— Czy córka mowiła pani, że Drożyński 
miał wziąć udział w zamachu na Marszaika 

Piłsudskiego? 
— Mnie nie, ale w teatrze, że gdyby nie 

ona, to Drożyński dawno już zgniłby w wię- 

zieniu. 
Na tem kończa się zeznania zrozpaczonej 

matki, która w momencie, gdy na salę został 
wezwany naczelnik urzędu śledczego, pod- 
insp. Sitkowski, zbliżyła się do ławy dla o- 
skarżonych i, grożąc oskarżonemu — zawo- 

łała: 
— Ty łajdaku, ty draniu,coś ty zrobił! 

Coś ty zrobił! 
Następnie przed sądem staje świadek Zy- 

gmiunt Laskowski, student politechniki. 
Świadek wyraża się o oskarżonym — ро- 

chiebnie. Uczciwość bez zarzutu; że nie 

mógł brać pieniędzy od kobiet, ani je bić. 
W cukierniach, gdy bywał z Korczyńską — 

oskarżony płacił rachunki, kupował prezenty 
Korczyńskiej i t.p. 

Z kolei zeznawał św. Mirski, zajmujący 
się handlem. Świadek stwierdził, iż spotykał 
Drożyńskiego w cukierni Lours'a. Pewnego 
dnia kupił on od świadka kilka par pończoch 
jedwabnych na prezent dła jakiejś artystki. 
lak się później świadek dowiedział, miał to 
być podarunek dla Korczyńskiej. 

Świadek Mieczysław Moryminc, handio- 
wiec, dobry znajomy Drożyńskiego, wiedział 
© zażyłym stosunku z Korczyńską. Widział 

   

Jadzia sprzątała , 

dość często sceny zazdrości ze strony Kor- 
czyńskiej, która czyniła wymówki Drożyń- 
skiemu np. o pocałowanie innej kobiety w 
rękę. 

Świadek Józei Kuskowski, urzędnik Ban- 
ku Rolnego, zna od i6 łat Drożyńskiego, 0 
którym wyraża się pochlebnie. Znajomość 
datuje się z ławy szkolnej. 

Gdy brożyński zdał maturę — ja otrzy- 
miałesi promocję do 7-ej kłasy z poprawką. 
Na korepetytora dużo pieniędzy nie niiałeim. 
Wówczas Drożyński uczył mnie zupełnie 

bęzinteresownie. : 
Žnaiem Korczynską, wiem o ich wzajeni- 

nej miłości. Pochodziła ona ze siery rzemie- 
ślniczej. Nię posiadała ogłady towarzyskiej, 
popełniała błędy językowe. FE jej braki sta- 
rai się Drożyński uzupełnić. Uczył ją tedy, 
jak ma jeść, mówić i wogóle zachować się. 
Miał względem niej poważne zamiary. Prag- 
nąi się ożenić. 

$św. Władysław Zieliński, urzędnik, zna 
Drożyńskiego z ławy szkołnej. Uważa D. za 
uczciwego i wątpi, by mógł on dopuścić się 
czegoś niewłaściwego. 

Adw. Nowodworski: 
sunku z Korczyńską? 

Św.: Mówił mi, że ma względem niej po- 
ważne zamiary. 

Z kolei zeznawał p. M. Sokołowski, bu- 
chalter M.Z.Z. Warszawy, gdzie pracował 
Drożyński, świadek wystawił oskarżonemu 
b. pochlebne świadectwo, Koleżeński, uczyn- 
ny, cieszył się zaufaniem, bo nawet został 
powołany do zarządu zrzeszenia urzędników. 
Świadek słyszał, że utrzymuje on intymne 
stosunki z jedną z urzędniczek. 

Pierwsza po przerwie zeznaje matka o- 
skarżonego p. Drożyńska. 

Na widok matki Drożyński zaczyna pia- 
kać. 

P. Drożyńska zeznaje głosem cichym. Od 
czasu do czasu słowa jej przerywa  szloch 
płaczu. 

O synu swym mówi, że od dzieciństwa, 
pozbawiony był opieki ojcowskiej, bowiem 
mąż jej w roku 1912 wyjecha: do Rosji. Gdy 
syn doszedł do lat szkolnych oddała go do 
bursy dla chłopców, gdzie wpadł on w złe 
towarzystwo. W szkole odznaczał się dużą 
pilnościa i mówiono © nim, że jest bardzo 
zdolny. Był bardzo dobrym synem i do mat 
ki odnosił się z miłością i szacunkiem. 

  

  

  

Co pan wie o sto- 

  

Obrońca: Gdzie pracewał pani syn? 
Św.: Pracowa! w Zakładzie Zaopatrywa- 

nia Warszawy, w magistracie i ostatnio w 
urzędzie śledczym. 

Dłaczego przestał pracować? 
Św.: Nie mógł pracować, ponieważ po 

całych nocach nie spał; chodził po pokoju i 
i się, więc oczywiście później nie mógł 

      

da, że syn spłacał weksie 
Korczyńskie;? 

— I on spłacai, i ja spłacałam, nawet 
teraz mam do spłacenia dwa takie weksie. 

— Nie wie pani na co były przez Kor- 
czyńską zaciągańe ta węksię? 

Św. Na pantofelki teatralne i pończoszki. 
— Skąd pani wie, że Korczyńska maltre- 

towała oskarżonego? 
Św.: Syn mi tego nie mówił, ale ja to 

czułam. й 
Prok.: W jaki sposób Korczyńska mal- 

tretowała oskarżonego? 
Św. Z tego syn mi się nie zwierzał. 

Prokurator zapytuje św. o ilości synów 
i wielu z nich zginęło na wojnie. Następnie 
stwierdza sprzeczność między obecnemi ze- 
znaniami świadka w tej sprawie a zeznania 
mi złożonemi w sprawie oskarżonego o uchy 
leniu się od służby wojskowej, następnie sta 
wia wniosek o odczytanie tych zeznań. 

Sąd przychyła się do wniosku i zeznania 
zostają odczytane. 

Kilka pytań zadaje jeszcze powód cywil- 
ny, poczem sąd zwainia świadka. 

W dalszym ciągu zeznaje znajomy Dro- 
żyńskiego, student prawa Kraiński i artystka 
rewiowa L. Niemirzanka. Po zeznaniach 
tych sąd odczytuje zeznania św. Lennertów- 
ny, poczem zarządza przerwę do dzisiaj g- 
9 rano. 

WYROK. 

WARSZAWA. PAT. —. W dniu 30 
kwietnia wieczorem w Sądzie Okręgo- 

wym w Warszawie zapadł wyrok, ska- 

zujący Zacharjasza Drożyńskiego na 8 

łat ciężkiege więzienia za zabójstwo 

Igi Korczyńskiej, tancerki z teatrzyku 

„Ananas“. 

Fuzja niezależnych z Labour Party 
LONDYN. PAT. — W dniu 30-go 

kwietnia odbyła się konferencja zarzą- 
du niezałeżnej grupy Labour Party, na 
której uchwałono z powrotem tuzję nie 
zależnej Labour Party z oficjalną La- 
bour Party w Izbie Gmin. 

Wybrano Komitet, złożony z 7 czo- 
łowych przedstawicieli stronnictwa, 
który ma ustalić protokół porozumie- 
wawczy z delegatami oficjalnej Labour 
Party. Niezależni przyjęli w zasadzie 
żądanie zarządu Labour Party, aby 
grupa parlamentarna niezależnych za- 
akceptowała regulamin frakcji parla- 

Sytuacja w 

mentarneį Labour Party, jako obowią- 
zujący w całej rozciągłości, z zastrze- 
żeniem zaproponowania jednak pew- 
nych drobnych zmian w tym regula- 
minie. 

Fuzja obu grup zdaje się nie ulegać 
wątpliwości. Fakt ten dowodzi, że o- 
ficjalna Labour Party, po wycofaniu 
się prorządowej grupy Mac Donalda, 
poszła bardziej na lewo i uległa rady- 
kalizacji, co wyklucza w. przyszłości 
powrót Mac Donalda i jego zwolenni- 
ków na łono Labour Party. 

Mandżurii. 

    

KOLEJ WSCHODN.-CHIŃSKA TERORYZOWANA PRZEZ CHUNCHUZÓW 

Według wiadomości, nadchodzących 
codziennie do Charbina, na wschodniej 
części kolei wschodnio-chińskiej panu- 
je niepokój. Nie upłynie dzień, aby na 
tej, czy owej stacji nie pojawili się 
Chunchuzi. Niedawno grupa 60 Chun- 

chuzów napadła stację Szitouchec i 
po wzięciu do niewoli kilku funkcjona- 
rjuszy kolejowych znów opuściła sta- 
cję, poczem zarządowi stacji doręczo- 

Br. Krzemiański 
Chor.by wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tel. 14 25. 

„CZYSTA* POTANIEJE. 
WARSZAWA (tel. wł.). W sferach zain- 

teresowanych handlem wyrobami Państw. 
Monopolu Spirytusowego rozeszła się pogło- 
ska, że w najbliższym czasie (może już od 
1 maja br.), zostanie obniżona cena zwykłej 
wódki mniej więcej w granicy 10 procent, 
natomiast droższe gatunki wódek — wybo- 
rowe i luksusowe — pozostają w tej samej 
cenie. Również obniżona zostanie cena spi- 
rytusu, wyrabianego na cele domowo-leczni- 
cze o mocy 95 proc., w granicach od 10— 
15 procent. 

  
  

  

  

Tajemnica willi w Brzuchowicach 
PROCES RITY GORGONOWEJ 

— WIZJA LOKALNA. 
Po południa w 5-tym dniu procesu o g. 

5-tej, odbyła się wizja lokalna w willi arch. 
Zaremby w Brzuchowicach. 

Już na parę godzin przed zapowiedzia- 
nem przybyciem trybunału, zaczęły zjeżdżać 
do Brzuchowic liczne samochody i moto- 
cykle. Wkrótce przed willą Zaremby zebrał 
się tłum pubuczności ze Lwowa i Brzacho- 
wit, A 

Punktuainie o godz. 5-tej popoł. przybyli 
sędziowie i prokurator, nieco zaś później za- 
jechała karetka więzienna, wioząca Gorgo- 
nowę. 

Przewodniczący zaznajoimii na wstępie 
przysięgłych z rozkładem willi i wskazał dro- 
gę, którą według aktu oskarżenia przebyła 
Gorgonowa po morderstwie. 

Następnie Staś Zaremba wskazał miejsce, 
w którem ujrzał postać kobiecą. Na żądanie 
przewodniczącego Gorgonowa przeszła do 
drzwi werandy, kierując się następnie do 
schodów, prowadzących do basenu. 

Arch. Zaremba zeznaje z kolei, że tra- 
gicznej nocy po pierwszym alarmie wybiegi 
w bieliźnie z sypialni. Ponieważ było ciemno, 
wrócił znów przez pokój Gorgonowej do sy- 
pialni i zauważył w pokoju Gorgonowej mię 
dzy łóżkiem a fotelem cień. jakiejś postaci. 

Gorgonowa gwałtownie protestuje prze- 
ciw temu twierdzeniu i dowodzi, że Zaremba 
musiai zauważyć cień futra, które leżało na 
łóżku w nogach lub na fotelu. Futro to na- 
rzuciła na siebie oskarżona, gdy Staś wbiegł 
do jej pokoju z tragiczną wieścią. Co do wy- 
bicia szyby w drzwiach werandy, Gorgono- 
wa twierdzi, że musiała to uczynić, ponie- 

waż nie mogła otworzyć drzwi, przed które- 
mi nazewnątrz leżała mata, stawiając opór. 

Po przesiuchaniu żandarma Trela, który 
stwierdzi, iż nie znalazł innych śladów poza 
wiodącemi z werandy do basenu i z basenu 
do piwnicy, a następnie do pokoju Gorgono- 
wej — trybunał przeniósł przewód sądowy 
dc jadalni willi. 

Tu zeznawała pierwsza wieśniaczka Bron- 
gełowa, dostawczyni mleka do willi Zarem- 
by. Opowiada ona, iż Gorgonowa nieraz wy- 
rażała się z nienawiścią o Lusi. Następny 
świadek Gustaw Szwejcer nie wnosi do spra- 
wy nic nowego. 

Wreszcie po odczytaniu zeznań chorego 
na szkarlatynę świadka Czajkowskiego, co 
do zbadania którego na miejscu obrona gwał 
townie protestowała, trybunał zamknął prze- 
wód sądowy w willi brzuchowickiej i wszys- 
cy obecni udali się w drogę powrotną do 
Lwowi, 

. : 
SZ6STY DZIEŃ ROZPRAWY. 

LWÓW. PAT. — W 6-tym dniu procesu 
przeciwko Gorgonowej przesłuchano Świad- 
ką Władysława Droczka, wywiadowcę P. P., 
który brał udział w dochodzeniach na miej- 
scu zbrodni. 

Następnie odczytano zeznania kilku świad 
ków, którzy z rozmaitych powodów na roz- 
prawę nie przybyli, poczem odczytano pro- 
tokół sekcji zwłok oraz protokół oględzin 
Gorgonowej, dokonanych nazajutrz po zbrod 
ni, a dotyczących ran na ręce oskarżonej. Po 
odczytaniu innych dokumientów, przystąpio- 
no do przesłuchiwania ekspertów, których 
zeznania dotyczyły śladów krwi i narędzi 
mordt:. 

Rzeczoznawcy stwierdzili, że rany na cie- 
le Zarembianki mogły być zadane „dziaga- 
пет“, niewykluczone jest jednak, o ile cho- 
dzi o jedną z ran, że została ona zadana in- 
nem narzędziem. 

Po przesłuchaniu rzeczoznawców sąd 
przystąpił do odczytania zakwestjonowanej 
korespondencji Gorgonowej, poczem obroń- 
ca oświadczył, że orzeczenie rzeczoznawców 
stwarza dla niego nową sytuację, w związ- 
ku z czem zamierza wystąpić z szeregiem 
wniosków. Aby się jednak mógł do nich przy 
gotować, prosi o pozwolenie podania tych 
wniosków na następnej rozprawie. 

Przewodniczący godzi się tylko na krótką 
przerwę, po której obrońca wnosi m. in. o 
poddanie świadka stanisława Zaremby ba- 
daniom psychjatrycznym, dałej wnosi o zba- 
danie psychjatryczne Gorgonowej, o pono- 
wne przeprowadzenie wizji lokalnej, oraz o 
ponowne zbadanie krwi na wszystkich przed 
miotach. Prokurator sprzeciwił się wszyst- 
kim wnioskom. Na tem rozprawę odroczono 
do poniedziałku. 

ASIONĄ 
WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędaych źródeł zagranicz- 
mych oraz nasiona roślin pastewnych: 
Buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

  

      

| aptekach i drogerjach. 

no list, w którym domagają się okupu 
za wziętych do niewoli robotników. W 
pewnem miejscu 'Chunchuzi napadli 
dom strażnika kolejowego, którego pa 
splądrowaniu i obrabowaniu mieszka- 
nia, zamordowali. Na odcinku pomię- 
dzy Szinice a Chailim, robotnicy ucie- 
kają przed Chunchuzami na większe 
stacje i pozostawiają linję swemu lo- 
sowi. 

Oddział wojska starogiryńskiego, 
operujący w rejonie Madanzjan—Echa 
wystosował do zarządu handlowego 
stacji Madaoszi list z wezwaniem, aby 
stacja wydała broń i żywność dla woj 
ska. Kiedy zarząd stacji list ten od- 
rzucił, dowództwo oddziału poczęło 
grozić. Zamożniejsi Chińczycy, żyjący 
w tym rejonie, postanowili odwieść 
swe rodziny do  bezpieczniejszych 

miejsc. 
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Wobec stałych nalegań publicz- 
ności 

Szepka. Wileńska 
X klasy 

zostanie wznowiona w dniach 
od 3 do 8 maja w sali Kresowej— 

Zawalaa 1. 
Prosimy jednak P. P. Publiczność 
o przybywanie odrazu w pierw- 
sze dni, penieważ stanowczo dai- 

szych wznowień nie będzie. 
TYTYVYYVYVYYYYVYVYYYVV' 'WYVYYVYTYY 

  

W_WIRZE STOLICY. 
CZY MOŻNA ZABIĆ Z MIŁOŚCI? 

22-letnia Iga Korczyńska była już tancer= 

ką klasową. ała 800 — 1000 zł. mie- 

sięcznie. I tę mło śliczną, miłą dziewczynę 

zastrzelił dege kochal i był 

zazdrosny. 
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Swiadkowie, ludzie znani w sferach tea- 

tralnych, dyrcktor Ananasu trzębiec, do- 

skonały k Wol i, śpiewaczka Boethe- 

rowa i in stwierdzili niezbicie: Iga kocha- 

la Drożyńskiego, bała się go, bo wyczuwała, 

że to złe i dzikie by dawała mu często. 

pieniądze, ulegała we wszystkiem. Utrzymu 

jąc rodziców i rodzeństwo, mając aspiracje 

wybicia się na Halamę nie chciała wychodzić 

za mąż za prožniaka, bilardzistę, nieroba, 

jakim był Zacharjasz.. Ich stosunek trwał 

parę lat (ginekolodzy byli w robocie), na- 

mawiała wciąż Drożyńskiego, by się uczył, 

zdobywał stanowisko, wreszcie widząc, 

nadal się wałkoni i jest coraz nieznośniejszy 

— postanowiłą zerwać. Wtedy kochanek 

ugodził ją śmiertelnie, siebie lekko zranił. 

Dyr. Jastrzębiec zeznał, że gdy ujrzał 

dwa ciała na korytarzu, rzekł: — „dobrze, 

że łotr i siebie zastrzelił, bo surowa kara Ly 

go nie minęła"* Wtedy niby omdlały Dre- 

żyński łypnął nań okien: i zrobił. wstrętny 

grymas. Leżał niby trip, choć rana, którą 

sobie zadał, była leciutka. Jastrzębiec jest 

pewien, że to była symulacja samobójstwa. 

— Chciałem uczynić z Igi damę z towa- 

stwa! — mówi nachalnie Drożyński. — A 

dkowie opowiadają, jak straszył tancer- 

kę, że ma wpływy w policji, że może jej w:- 

robić czarną kę. 

Zazdrość wysuwa ciągle oskarżony, jako 

motyw zbrodni. Nie mógł ścierpieć, by u- 

miłowana kobieta flirtowała z Ostrowskim, 

partnerem od tańca. Ona, aktorka, tancer- 

ka, miała stronić od kolegów i partnerów, 

przestawać tylko z nim — cymbałem i ło- 

buzem. Wiadomo przecie, że zgranie na sce- 

nie jest lepsze, gdy jest też zgranie za kuli- 

sami. Drożyński przeszkadzał Korczyńskiej 

w karierze. X 

Korczyńska musiała nieraz przed wystę- 

pami nakładać grube warstwy pudru na si 

niaki. Szeptano, że to prezenta Drożyńskie- 

go. Młodzieniec acz sam zadawał się z uli- 

cznicami, maltretował Igę, jeśli uznał, że jest 

za grzeczna dla Ostrowskiego, czy jakiego 

kibica. Zresztą posądzenia te były stale bez- 

podstawne:, wszyscy zgodnie stwierdzają, 

że Korczyńska była enotliwą do przesady i 

poza Zacharem nie pozwalała się zbliżyć 

żadnemu mężczyźnie. K. 
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Turniej zapaśniczy 0 

  

ŁODZIE SP 
POLECA 

Pierwsza Kresowa Wytwórnia Łodzi Sportowych 
WILNO, JAGIELLOŃSKA 3, m. 5. 

ORTOWEE 
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mistrzostwo Berlina 
Polak Sasorski na trzeciem miejscu 

BERLIN. PAT. — Wczoraj zakończony 
zosta: w Berlinie - wiełki międzynarodowy 
turniej zapaśniczy o mistrzostwo Berlina w 

WYYYYVYTYYYYYWYYYYVYTYVY 

TWOJE NOGI I AMOL WYGRAŁY 
BIEG... 

Przed zawodami masaż całego ciała A- 
molem, wyrabianym Zz najszlachetniejszy 
części ziół z domieszką mentolu japońskiegu, 
utrzymuje żywotność i energję w czasie 
wielkich wysiłków fizycznych. Cukierek A- 
mol w czasie upalnych dni lata daje rzež- 
kość całemu organizmowi i doskonałe de- 
zyniekuje jamę ustną. Amol to przyjaciel ka- 
żdego sportowca! Do nabycia we wszystkich 

WSZEBZEM 

    

wadze średniej dła zapaśników zawodowych. 
Zawody organizowane były przez Między- 
narodowy Związek Zapaśniczy i zgromadzi- 
ły najlepszych zapaśników Europy w wadze 
średniej. 

W turnieju tym stawał Polak Sasorski, b. 
mistrz amatorski kraju. Osiągnął on w tur- 
nieju poważny sukces, zajmując na 24 naj- 
wybitniejszych zapaśników trzecie miejsce 
pe Szwajcarze Grueneisenie i Niemcu Aren- 
sie. Czwarte miejsce zajął Łotysz Krumin, 
piąte miejsce Niemiec Trinkełd. 

  

w 

CZY SPEŁNIŁEŚ SWÓJ OBOWIĄ- 
ZEK WOBEC WSPÓŁOBYWATELI, 
DOTKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

  

Džwiekowy kino-teatr 

"„HELIOS“ 
Wileńska 38, tel. 9-26. 

„Drugie cesarstwo" 
Wyszła niedawno „vie romancće* 

cesarzowej Eugenji, pióra znanego pi- 
sarza francuskiego, Octave Aubry. 

Madżonka Napoleona III należała 
niewątpliwie do kobiet, które zrobiły 
wielką karjerę. Nigdy zapewne w dzie 
ciństwie nie śniło się pannie de Mon- 
tijo, kiedy na kolanach Stendhala słu- 
chała o zmiennych kolejach losów pier 
wszego Napoleona od Austerlitz do 
Waterloo, że po latach blisko dwu- 
dziestu stanie się panią Francji przy 
boku jego synowca. 

Mimo to jednak wydaje się nam, 
że to ona, potomkini starej szlachty 
hiszpańskiej, reprezentowała w tym 
związku małżeńskim rasę, powagę i 
godność monarszą. Dość spojrzeć na 
świetny portret Winterhaltera w pała- 
cu wersalskim. Bonapartowie prze- 
ciwnie, mieli w sobie dużo z parwenju 
szy. 

Dwór cesarzowej w  Tuilerjach, 
Compiegne, czy Biarritz miał swój 
odrębny charakter. Mało w jej otocze- 
niu spotykało się nazwisk, trącących 
„ancien rćgime'm*. Zato nie brak tam 
nowej szlachty: Muratów, Esslingów, 
Malakowów, ministra Walewskiego, 
jakżeż podobnego fizycznie do ojca — 
Napoleona I i Morny'ego, przyjaciela 
1 brata przyrodniego Napoleona Ill, 
daudetowskiego „„Nababa”. Grono to, 

- ten „piccolo mondo*, najbliższych pa- 
rze cesarskiej uzupełnia Fould, z ban- 
kierów wywodzący się żydowskich i 
mgr. Bauer, kapelan nadworny Euge- 

Dziś uroczysta premjera! 
Największa i najsilniejsza 

sensacja doby obecnej 5 

Marlena Dietrich, Anna May Yong - Rekordowa 

obsada: 

„Szanghaj-Express' | 
Clive Brook 

i najwytworniejszy 

gwiazdor ekranu 

Arcydzieło dźwiękowe 
znakomitego reżysera 

Józefa 
Sternberga 

: Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Chinach. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów 2, 4, 6, 8 i 1030. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

w nowem oświetleniu 
nii, neofita, ksiądz zresztą nienajleb- 
szej renomy. Odbija od nich dystyn- 
gowaną postać ks. Ryszarda Metterni- 
cha, ambasadora austrjackiego, cieszą 
cego się podobnie jak żona, sprytna 
Paulina, wielkiem zaufaniem cesarzo- 
wej Francji. Stale zato wobec Eugenji 
ironduje syn króla westfalskiego, Hie- 
ronima „le prince Plonplon", brutalny 
demagog i wolnomularz, lawirujący 
po upadku cesarstwa między bonapat - 
tystami a lewicą. 

Eugenja odziedziczyła 
snobizm literacki. Nie brak więc 
wśród gości cesarzowej i przyjacie- 
la jej dzieciństwa, Prospera Merimće, 
i autora „Damy Kameljowej“, Ale- 
ksandra Dumas'a syna i Oktawjana 
Feuillet. Nastrój panuje na zebraniach 
swobodny, a chwile wolne od tańców 
i zabaw towarzyskich —— poświęca 
dwór cesarzowej Eugenji — cecha 
młodych dynastyj i nowych arys:c- 
kracyj — spirytystycznym seansum 

Ц 

Pożycie małżeńskie Napoleona i 
Eugenji nie nałeżało do szczęśliwych. 

po. matce 

Nie mogąc przerobić lekkomyślnego 
małżonka, cesarzowa  pocieszała się 
polityką. 

Prezydowała radom koronnym, 
dwukrotnie sprawowała regencję, mia- 
nowała nawet ministrów (gabinet ge- 
nerała Montaubana, księcia Palikao, 
zdobywcy Pekinu). Szła w tem zresz- 
tą za zamorskim przykładem królowej 
Wiktorji.. 3 

a 

O wpływie jej politycznym dużo 
spotykamy wzmianek w książce Au- 
bry'ego. Pomińmy wyprawę meksykań 
ską, jakżeż okrzyczaną przez radyka- 
łów francuskich, a która zamiast -— 
jak spodziewała się cesarzowa 
wspaniałych wyników, przyniosła jego 
tragedję Maksymilįana i  Karoliny 
Habsburgów. Niesposób natomiast nie 
uwzględnić w przeciwieństwie do pru- 
sofilskich planów Napoleona III — jej 
sympatyj austrjackich, a nawet kon- 
kretnych w tej mierze pomysłów. Nie 
zdołała jednak umocnić Francję przy- 
mierzem z Austrją przeciwko groźbie 
pruskiej. A kiedy nadszedł fatalny rok 
1870-ty, Eugenja należała do tych, co 
pchali Napoleona do nieszczęsnej woj- 
ny. 

Poza polityką — cesarzowa wiele 
zajmowała się wychowaniem jedyne- 
go syna: „księcia „Lułu*. W książce 
zaś Aubry'ego spotykamy wogóle wie- 
Je dowodów na to, jak w życiu monat- 
chów obok blasków są jakżeż często 
i wielkie „nędze*: czyż nie smutny 
jest obraz małego Ludwika - Napoleo 
na, wracającego z rozdawania nagród. 
Syn Cavaignaca, kontrkandydata Na- 
poleona I! przy wyborach prezyden- 
cjalnych, odmówił przyjęcia z rąk księ 
cia nagrody. Po sali posypały się о- 
krzyki: „Niech żyje Republika, niech 
żyje Cavaignac!' Kiedy książę z pła- 
czem zwierza się z tego rodzicom, — 
Napoleon ponury mówi do mocno po- 
ruszonej i zmartwionej tym wypad- 
kiem żony: „Trzeba, żeby syn wcześ- 
niej czy później poznał opozycję!*. 

A inny obraz: biednego cesarza, 
niepopularnego już w najwyższym 

  

  

stopniu, w kraju i ciężko chorego, 
błądzącego między Paryżem, gdzie о- 
bawiano się jego obecności, armją Ba 
zaine'a, której nie chciał przeszkadzać 
— na tyłach armji Mac Mahona w 
sam przeddzień Sedanu. Czyż przy 
czytaniu tych obrazów nie nasuwają 
się na myśl reminiscencje ze smęt- 
nym końcem takiego Mikołaja II czy 
austrjackiego Karola. Gorzko pokutu- 
ja nieraz monarchowie za winy swoje 
i swoich poprzedników... 

Przyszedł Sedan, moment przełomo 
wy w dziejach Francji i moment prze- 
łomowy w życiu Eugenji. Cesarzowa 
uciekła z Paryża przed „gniewem lu- 
lu*, uciekła pod przybranem nazwi- 
skiem, pod opieką angielskiego denty- 
sty. W Wielkiej Brytanji, dokąd przy- 
była, jęła się skupiać „wielka emigra- 
cja* napoleonidów: przybył tam wra- 
cający z Włoch książę Napoleon, przy 
był minister Persigny i. osławiony 
„Vicecesarz'* Rouher. Przybył wreszcie 
uwolniony z niewoli niemieckiej Na- 
poleón III. 

Eugenję na tem „chislehurckiem* 
wygnaniu nowe czekały ciosy: wdo- 
wieństwo i zawody polityczne. Wier- 
ni niegdyś „reżymowi'*: Mac - Mahon, 
Trochu, Gallifet, pogromca Komuny— 
stali się republikanami; na czoło pań- 
stwa wysunęli się ludzie, będący do- 
niedawna przywódcami - opozycji: — 
Thiers, Gambetta, Gróvy. Mała grupa 
trzydziestu posłów  bonapartystow- 
skich dokazywała cudów parlamentar 
nego męstwa pod wodzą deputowane 
go z Korsyki, grubego Rouhera, _ |ей- 
nak nec Hercules contra plures: 16-ty 

  

maj, ostatnia nadzieja stronnictw pra- 
wicowych zakończył się fiaskiem i tri 
umfowała republika, nie bez cichego 
poparcia liberalizujących monarchi- 
stów. Partję cesarską minowała scysja 
między wodzami: księciem Napoleo- 
nem i cesarzową. 

Ale z czasem czekał ją cios najgor- 
szy: śmierć syna. Młody księżę, delfin 
korsykańskiej dynastji „Napoleon IV“, 
imperjalistów, nudził się w Anglji. O- 
puścił matkę i pognał z towarzysza- 
mi do odległego Zuzulandu' Oto jak 
opisuje to Aubry: 

— „Moją jedyną obawą jest — (mówił 
ks. Cembridge) — ażeby (książę) nie był 
za odważny”. Tego samego dnia bała się 
Eugenja, kiedy marzyła o małym oficerku, 
cwałującym przez „vveldt*, gdzie między 
wysoko rosnącą trawą _ prześiiźgiwały się 
(podejrzane) cienie... (Wkrótce też) został 
zamordowany -przez... Zulusów, 1-g0 czerw- 
ca (1877 roku), w czasie rekonesansu, opu- 
szczony przez podłego i nieostroźnego swo 
jego przywódcę... Bił się jak lew — mówili 
tubylcy. Jego okrutnie zranione ciało całą 
noc przeležalo na dnie kamiennego „donga'. 
Jedno oko mu wyrwano, drugiem szeroko 
otwartem spoglądał w niebo. 

Ten pierwszy czerwiec (a była to nie- 
dziela) zaznaczył się w Camden - Place 
(„home* Eugenji w Chislehurst przyp. aut. 
art.) gwałtownym huraganem. Właściciel 
domu... przywiózł był ze Św. Heleny płon- 
kę wierzby, która przysłaniała grób Napo- 
leona. Z tej płenki wyrosło potężne drzewo. 
W dzień śmierci Napoleona III połowa drze 
wa legła złamana, l-go czerwca burza za- 
brała resztę... 

Trzeba było aż osiemnastu dni, zanim 
gabinet brytyjski dowiedział się o wypadku. 
Królowa Wiktorja wysłała wielkiego szam- 
belana, lorda Sydneya do Chislehurst, ażeby 
dać znać cesarzowej, oszczędzić jej strasz- 
nej niespodzianki w gazetach, o której Lon- 
dyn cały opowiadał, Książę Bassano go 
przyjął. Był przerażony. Kolana drżały mu 

„cia Primoli, swojego 

  

  

na myśl, o tem, że ma oznajmić (straszną 
wieść) swojej pani. Wszedł chwiejąc się po 
schodach, zastukał do drzwi cesarzowe|... 

(Ta) ujrzała Bassana bladego, o ustach 
drżących. Natychmiast poszła w jego strone 
badając go wzrokiem: 

— Czy syn mój chory? — (zapytała). 

Milczał. 

— Czy ranny? Niech Pan mówi. Jadę do 
Afryki, jadę w tej chwili! 

Milczał, zamknął oczy przed strasznym 
wzrokiem. Ona zrozumiała, krzyknęła i pad 
ła w ramiona Basssana, który nie mógł po- 
wstrzyrhać jej łez. 

  

Resztę długiego, blisko stuletniego 
żywota, spędziła cesarzowa bądź w 
Anglji, oądź w ojczystej Hiszpanii 
(gdzie też umarła w 1920-ym roku), 
bądź na licznych podróżach. Odwiedzi 
ła. miejsce smierci syna, odlegty „Zu- 
zuland”; była w Paryżu w momencie 
tajemniczej Śmierci predestynowanego | 
w oczach niektórych na dyktatora kra 
ju Gambetty. 

Księcia Napoleona, publikującego 
właśnie manifest za plebiscytem, are- 
sztowano i uwięziono w „Concierge- 
rie', Lata następne przyniosły pewien 
„modus vivendi* między gwałtownym 
synem króla Hieronimem, a nieustępli- 
wą, lecz złamaną wdową po cesarzu 
Napoleonie. Szukała Eugenja wytchnie 
nia pod płonącem słońcem Riviery w 
towarzystwie innej matki, co w nie- 
mniej tragicznych, a może i tragicz- 
niejszych warunkach utraciła była sy- 
na, Elżbiety austrjackiej, czy też księ- 

siostrzeńca, w 
ktorego rzyskim pałacu mieści się dzi- 
siaj ciekawe muzeum napoleońskie z 
bibljoteką ze Św. Heleny na 
wem miejscu.   

honoro- . 

  

 



  

SKłonność 
do otyłości 

ustępuje 
przy regularaem 

użyciu 

sołi owocowej 
 Harposal 

| Cena Zł. 4.00 

    

     
   

   
   

Sposób użycia 

załączony.    
GOTUJMY NA ELEKTRYCZNOŚCI 

Z dniem 1 maja elektrownia miej- 
ska uruchamia prąd gospodarczy, któ- 
rego zużycie obliczać będą specjalne 
liczniki przenośne. Prąd będzie służył 
wyłącznie do czynności, związanych z 
<ospodarstwem domowem, a więc da 
gotowania, prania, prasowania etc. 

Liczniki „gospodarcze'* można już 
 wydzierżawiać od elektrowni za cenę 

75 gr. miesięcznie. Posiadają one ten 
wielki plus, że nie potrzebują żadnej 
zmiany instalacji i mogą być włączane 
do każdego kontaktu ściennego, lub 
też do lamp wiszących. Do funkcjonu- 
jącego licznika włącza się zapomocą 
drugiego sznura odpowiedni grzejnik 
(imbryk, żelazko, kuchenkę itp.) — i 
oto niektóre rezultaty tej elektrycznej 
pracy, przeliczone na wydatkowane na 
ten cel pieniądze: 

Przyrządzenie 1,50 litra kawy lub 
herbaty kosztuje tylko 4 gr. 

Praca elektrycznego odkurzacza w 
ciągu 10 minut — 2,4 gr. 

Wyprasowanie 1 kilo bielizny —— 

Sr. 
Jajecznica z 6 jaj — 2,3 gr. 
Zagotowanie 2 szklanek wody nur- 

kiem — 1,5 gr. ` 
Gotowanie 1.50 litra herbaty rano 

i wieczorem kosztować będzie miesię- 

cznie zaledwie 2 zł. 40 gr. 
Te minimalne ceny mówią same za 

siebie. Zestawmy je z kosztami goto- 
wania na prymusach lub maszynkach 
spirytusowych! Weźmy pod uwagę ab- 
solutną czystość przy gotowaniu na e- 
lektryczności i brud i sadzę, która pow 
staje przy gotowaniu na prymusach. 
Do brudu jeszcze przykrą woń nafty 
czy denaturatu. 

Wyższość, praktyczność i taniość 
elektrycznego gotowania bije w oczy 
i nie wymaga żadnych argumentów. 

Może być tylko jedna przeszkoda: 
wydatek na odpowiednie grzejniki. — 
Otóż i tę przeszkodę usuwa Elektrow- 
nia, której celem jest iść swym abo- 
nentom z jaknajdalszą pomocą. Za po- 
średnictwem Elektrowni można nabyć 
kuchenkę elektryczną  „Mototerm'*, 
zdatną do wszelkiego użytku, za 24 zł., 
rozłożone na dziesięć rat! Większego 
udogodnienia nie można wymagać. Po- 
zostaje tylko jedno: zgłaszać się do E- 
lektrowni z zapisami. 

Matka córkę nauczała 
Karp Rus (Ostrobramska 9) poczuł, że 

młode dziewczę, stojące w tłoku obok niego, 

dyskretnie grzebie rączką w kieszeni jego 

spodni. Przypadkowo w kieszeni tej znajdo- 

wała się portmonetka z 25 złotymi. Karp 
Rus ścisnął mocho rączkę. Okazało się, przy 

pomocy policjanta, żę rączka należy do An- 

ny Mrozinkiewiczówny (Pokój 14). 

— Dlaczego kradniesz, Andziu? — za- 

pytał policjant: to wstyd. 

Andzia wytłómaczyła, 

każe. 

— Ty młoda — powiada — tobie łatwiej. 
Ucz się. A mnie na starość czas odpocząć. 

Córkę, która wsypała rodzoną matkę, i 

matkę, która tak kiepsko poucza swoją cór- 

2,3 

  

że to mamusia 

  kę aresztowano. 

EET AC TIKRAS U TEZA УОО На 

IV 

W ten sposób dożyła Eugenja 
„wielkiej wojny'. Interesowała się jej 
perypetjami: Marną, Verdunem; posy- 
łała ważne dokumenty z 70 roku gabi- * 
netowi paryskiemu, jak np. ten list 
Wilhelma I, traktujący Alzację i Lo- 
taryngję, jako kraje zabrane, jako re- 
Kompensatę terytorjalną kosztów woj- 
ny. A kiedy przyszedł 11 listopada i 
mecze pochowano do pochew — sta- 
ruszka, sięgająca stu lat nie posiadała 
się z radości. Wynik wojny był roz- 
grzeszeniem wszystkich błędów dru- 
giego cesarstwa. | czuła też Eugenja 
pewną sympatję do owego obskurne- 
go „komunarda* z 1870 roku, a dzi- 
siaj prezesa ministrów Francji, jerze- 
go Clemenceau. Aubry notuje ciekawą 
rozmowę cesarzowej ze Steedem o 
„Starym tygrysie'". 

Nowa książka o „drugiem  cesar- 
stwie'* czy — jeżeli wolimy — o trze 
ciej cesarzowej francuskiej, jest pisa- 
na z sympatycznym objektywizmem. 
Wogóle wydaje się nam, że autor ży- 
wi przyjazne uczucia do Bonapartych 
i bonapartystów. Wskazuje na to wy 
kaz jego dzieł, wskazuje dedykacja 
ksiązki bliskiej podobno Eugenji hra- 
binie Roederer (nazwisko zapisane 
zresztą w dziejach pierwszego cesar- 
stwa), jak i dostęp do archiwów i 
prywatnych źródeł szlachty napoleoń- 
skiej. Książka jest pisana stylem jędr- 
nym i pięknym, prawdziwie  francu- 
skim, i czyta się z wielką przyjemno- 

ścią. Z. A. Morawski. 

      

NIEDZ'ELA 

Dziś 
Filipas i Jak, 

jutro 
Atanazego 

BORRKREISSSES 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.5B. w Wilnie. 
z dnia 30 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 762. 

"Temperatura średnia: 

Temperatura najwyższa: 

"Temperatura najniższa: 4. 

Opad w mm: ślad. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pochmurno, przelotny 

Wscnód siońca g. 429 

Zschód słońca g. 19 26 
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MIEJSKA 
— Dalsza zwyżka cen. Co dnia ceny na 

chleb i mięso wykazują tendencję zwyżko- 

wą. Kilo chleba razowego kosztuje obecnie 

35 groszy, kilo mięsa 2,20 zł., podczas gdy 

jeszcze niedawno obowiązywała cena 1,60. 

— Pobór rocznika 1911. Z dniem 2 maj 
rozpoczyna się pobór rocznika 1911 oraz prze 
gląd poborowych z lat 1909 1910, którzy w 
latach ubiegłych zostałi zaliczeni do katego- 
rji B. 

W pierwszym dniu poboru staną n 
misję (Bazyljańska 2) mężczyźn 
li na terenie wszystkich komisarjatóy i 
Wilna, nazwiska których rozpoczynaj 
na literę A. W dniu 4 maja siają zamieszkali 
w 2-gim kom. z nazwiskami na B. 

— Likwidacje przedsiębiorstw. W miesi 

cu kwietniu zlikwidowało się w 

przedsiębiorstw handlowych. jest to zjawis- 

ko notoryczne. W ubiegłych miesiącach, w 

ciągu miesiąca zlikwidowało się kilkadziesiąt 

sklepów. 

— Strajk krawców. Po szewcach st 
kują cbecnie w mieście kraw 
dla sklepów. Ci również żądają zw. 
nika, na co pracodawcy nie chc 
dzić. Dotychczas porzuciło pracę około 200 
osób. 

WOJSKOWA 
— Osobiste. Z dniem 2 maja br. Komen- 

dant P. K. U. Wilno-Miasto p. major Maksy- 
miljan Ossowski urzędować będzie codzien- 
nie przy głównej komisji poborowej — u!. 
Bazyljańska 2. 

Na czas nieobecności p. mjr. Ossowskie- 
go obowiązki komendanta P. K. U. Wilno- 
Miasto pełnić będzie kpt. Mikołaj Berent. 

Godziny przyjęć interesantów w P. K. U. 
pozostają, jak dotychczas bez zmian. — Za- 
stępca komendanta przyjmuje codziennie od 
godz. 12—13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Kwestja społeczna a Akcja Katolicka. 

W niedzielę o godz. 13-tej w sali Śniadeckich 

USB. odbędzie się odczyt zorganizowany 

przez studjum Akcji Katolickiej przy archi-- 

djecezjalnej instytucji akcji katolickiej. 

Odczyt wygłosi dr. Kazimierz Niżyński 

na temat „Kwestja społeczna a akcja katė- 

lieka“. 

— Odezyt proi. Morelowskiego. Dzisiaj 
0 godz. 7-meį wieczėr w sali Śniadeckich, 
proi. dr. Marjan Morelowski wyglosi odczyt 
pt. „Plastyka w teatrze“. Odczyt ilustrowany 
będzie przezroczami. 

— Konwent „Batorja“. W dniach 2 i 3 
maja odbędą się uroczystości 10-lecia Kon- 
wentu „Batoria** z następującym programem: 

Póniedziałek dnia 2 maja 1932 r. 
godz. il-ta: Dziękczynne nabożeństwo 

w kościele św. Jana, celebrowane przez Jego 
Magnificencję ks. Rektora Czesława Falkow- 
skiego. godz. 12,30: akademja w auli kolum- 
nowej USB. godz. 16-ta: odwiedzenie gro- 
bów zmarłych filistrów na cmentarzu Rosa. 
godz. 22-a „Czarna Kawa* w sali George'a. 

Wtorek dnia 5 maja rb.: 
godz. 10-ta wzięcie udziału w uroczystoś 

ciach i pochodzie Święta 3-go Maja, godz. 
16-ta konwent solenny w sali rycerskiej kon- 
wentu „Batoria*, godz. 17-ta: uroczysty wy- 
jazd ze sztandarami za miasto i sztychowa- 
nie się w polu, godz. 20-ta: komers ekstern 
w hotelu George'a. 

— Zebranie Tow. „Rytas'*. Onegdaj od- 
było się zebranie wileńskiego towarzystwa 
oświatowego „Rytas'*, na którem ks. Krauja- 
lis wygłosił dłuższe przemówienie sprawo- 
zdawcze, kładąc specjalny nacisk "na duże 
trudności, z jakiemi szkolnictwo litewskie 
musi walczyć. 

— W szkole „Dziecko Polskie" przy ul. 
Mickiewicza 11-11, odbędzie się dnia 5 ma- 
ja o godz. 4-tej popoł. skromna akademia 
ku uczczeniu rocznicy Konstytucji Majowej, 
przy udziale rodziców i innych zaproszonych 
gości. Po obchodzie będzie do obejrzenia ma 
ły pokaz prac ręcznych dzieci oraz wykaz 
systemów. racjonalnego przystosowania pra- 
cy ręcznej, do ogólnego rozwoju dziecka. 

Dla interesujących się sprawą wychowa- 

YYr. 
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Eleganckie 

po najniższych cenach 

KAPELUSZE i CZAPKI 

E. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

zapędy podatkowe 
Donoszą nam o fakcie następującymi: 

Gmina Podbrzeska przysłała p. P. Jeleńskie- 

mu z Glinciszek nakaz płatniczy za szyld w 
gorzelni rolniczej Nr. 6. 

brzmiał nakaz na „samoistny 

gminny od szyłdów i plakatów. 

ów szyld jest urzędowym nadpisem obo- 

wiązkowym na gorzelni. 

Widocznie ginina, a raczej jej pisarz p. 
Wincenty Jeleński (też), przejął się wyszu- 

kiwaniem nowych źródeł „kryzysowych* dla 

zasilenia kasy. Tem niemniej obywatel nara- 

żony jest na nieustanne bronienie się przed 
atakami bezpodstawowemi na swoją kieszeń, 

co pociąga prócz kosztów, stratę drogiego 

czasu, zużytego zamiast użytecznej pracy na 
jazdy i chodzenie po urzędach dla obrony 

swych praw. Poraby z takim stanem rzeczy 
skończyć. 

  

podatek 

NC 

RONIKA 
nia, wystawa będzie zatrzymana do dnia 5 
maja do obejrzenia od g. 10—12 rano i od 
4—%6 popołudniu. Wstęp wolny dla przyjaciół 
i sympatyków wymienionej szkoły. 

— Odczyt. We środę dnia 4 maja r.b. o 
godz. 6-ej wieczorem, w Ośrodku Zdrowia 
przy uł. Wielkiej 46 odbędzie się odczyt dr. 
Z. żabko-Potopowicza p.t. Skutki złego od- 
żywiania niemowląt. p bezpłatny. 

— Posiedzenie komisji podatkowo- rolnej. 
W dniu 28 b.m. odbyło się w Urzędzie Wo- 
jewódzkim pod przewodnictwem p. wojewo- 
dy Beczkowicza posiedzenie komisji podat- 
kowej, wyłonionej przez Wojewódzki Komi- 
tet do spraw linansowo-rolnych. Na posiedze 
niu tem rozpatrzono w szczegółach szereg 
spraw, związanych z udzieleniem rolnikom 
ulg przy spłacie zaległości podatkowych po 
dniu 30 września 1931 roku. Pozatem omó- 
wiono sprawę popularyzacji ulgowego usta- 
wodawstwa, oraz organizowania porady dla 
szerokich sfer rolniczych. Wreszci 
trzono i postanowiono przedłożyć 
dnictwem Centralnego Komitetu 26) spraw й- 
nansowo-rolnych kilka podań  indywidual- 
nych właściwym ministerstwom. 

   

     

      

    

TOWARZYSKA. 
W dniu wczorajszym w kościele św. An- 

ny ks. proi. Puciata pobłogosławił z k 

  

  

małżeński pomiędzy Zeneidą Wołłowiczówną 
absolwentką Wydziału Humanistycznego U. 
S. B., a Stefanem Wasilewskim, agronomem 

rym wileńsko-trockim. 
ć Boże młodej parze! 

AKADEMICKA 
— Chór akademicki. Zarząd Chóru akad. 

podaje do wiadomości członków, że próby 

Chóru po ferjach Wielkanocnych odbywać 

się będą nadal w poniedziałki i w piątki w 

Ognisku Akad. ul. Wielka 24 (od godz. 20—. 

22). W poniedziałek, dnia 2-go maja próba 

odbędzie się wyjątkowo w zakładzie Etnolo- 

gii, uk Zamkowa 1ł. Obecność wszystkich 

członków ze względu na bliskie występy chó 

ru — konieczna. 

Jutro! 
W poniedziałek 

2 Maja 
najświeższe informacje 

o wydarzeniach sportowych 

zagranicą, 

w Polsce 
na Ziemiach Półn. Wschod. 

w Wilnie 

przyniesie 

POŚWIĄTECZNE 

IW 
SPORTOWE 
Żądąć w kioskach i od 
sprzedawców ulicznych. 

      

  

Wilnie 11 ## 

RÓŻNE 
-- Pożegnanie p. Folejewskiego. Wczo- 

raj z okazji złożenia przez p. Folejewskiego 
godności prezydenta miasta, odbyło się po- 
żegnanie ustępującego prezydenta przez 0- 
gół pracowników miejskich. 

W imieniu zgromadzonych w sali posic- 
dze: R. M. pracowników przemawiał p. inż. 
Walicki. W odpowiedzi p. Folejewski podzię 
kowa! za wyrażone uczucia. 

— Echa zamknięcia szkół litewskich. — 
Przed 4 miesiącami na skutek decyzji Kura- 
torjum, uległo likwidacji dziewięć szkół pow 
szechnych litewskich, rozsianych na prowin- 
cji(jedna szkoła w Wilnie, przy ul. Wołana), 
Tow. „Rytas* odwołało się w sprawie zam- 
knięcia szkół do ministerstwa. W sprawie Ó 
szkół przyszła już odpowiedź, zatwierdzająca 
zarządzenie Kuratorjum. 

— 25-letni Jubileusz Sodalicyj Marjań- 
skich w Wilnie odbędzie się dnia 5 maja, w 
święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pro 
gram uroczystości złożą się: 

1. Nabożeństwo w Ostrej Bramie o godz. 
9 rano, 2. Akademja w sali gimnazjum Zgro- 
madzenia S.S. Najśw. Rodziny 2 Nazaretu 
(Piaskowa 14) o godz. 5 wiecz Sodalicje 
Marjańskie zapraszają wszystkich swych 
członków i sympatyków. 

— Delegacje do Moskwy. W dniu wczo- 

rajszym przejechała przez Stołpce delegacja 
komunistów niemieckich i czeskich w liczbie 

120 osób. Wśród delegatów dało się zauwa- 

żyć kilku studentów uniwersytetów niemiec- 

kich. Komuniści udają się na obchód 1 maja 

do Moskwy. 

— Komiunikat Zw. Pań Domu. Związek 
Pań Domu przyjmuje zapisy na kurs robót 
ręcznych i drutowych. Zapisy w ciągu 3-ch 
dni w lokalu Szkoły Pracy Domowej Bis- 
kupia 4-1 w godz. od 8-ej do 2-giej. Opłata 
zą kurs od członkiń zł. 8-—. Panie nienale- 
żące do Związku opłacają zł. 10. — Kurs 
4-ro tygodniowy, dwa razy w tygodniu po 
2 godz. od 5-tej do 7-е] popołudniu, w po- 
niedziałki i piątki — będzie rozpoczęty dnia 
9 maja. Tamże przyjmują się zgłoszenia let- 
nisk we wskazanych wyżej godzinach. 

— Ku uczczeniu pamięci 200-nej rocznicy 
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Obecne stulecie 
Mój przyjaciel, docent wydziału fi- 

lozoficznego, zachwyca się średnio- 
wieczem (a propos, to jest jego fachi 
„konik“). 

Cóż za wspaniałe czasy! Malowni- 
cze, rozrzutne! Hojnie szafowano ludz 

ką pracą, ludzkiem słowem, ludzkiem 
życiem nawet. Bo przecież poco było 
stawiać miarę fantazji, kiedy ludzie 
żyli krótko (p ętnie 25 lat, twier- 
dzi mój przyjaciel), ginąc z ręki kata 
lub zbója?. 

Czy romantyzmu tych wieków mi- 
nionych nie odnajdujemy w życiu 
współczesnem ? 

życie współczesnego człowieka 
idzie drogą uproszczeć ekonomii sił-— 
Odrzuca nadmiar i bezużyteczność— 
Odnajdujemy tę prostotę w sztuce, w 
słowie, w budownictwie, w  admini- 
stracji i tak dalej, i tak dalej. 

Gdyby w codziennem życiu czło- 
wieka całkowicie zapanował duch na- 
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szego stūlecia , o ile to życie stałoby - 
się pewniejsze i mniej nerwowe. 

W naszych czasach konieczną jest 
pewna normalizacja życia codzienne- 
go, metoda, polegająca na ekonomii e- 
nergji przy jak największej wydajno- 
ści i zabezpieczeniu wyników parcy. 

l gdyby np. każdy człowiek bez 
względu na wysokość swych zarob- 
ków uważał za konieczne oszczędza- 
nie swej pracy i sił, odkładając co 
miesiąc pewną proporcjonalną do 
swych dochodów sumę — nie miałby 
Jęku przed przyszłością, przed choro- 
bą i -starością. Wszak PKO — ta 
prawdziwa przyjaciółka ludzi ciężko 
pracujących — przyjmuje wkłady (od 
1 złotego) na książeczkę oszczędno- 
ściową, płaci procenty, gwarantuje 

RB Pezpieczeństwo włożonego kapitału i 
NR cały szereg udogodnień, z któ- 

rych nie można pominąć tego, że każ- 
dy urząd pocztowy pie wkłady 
oszczędnościowe PKO. i wypłaca zło 
żone oszczędności ež względu na 
miejsce wystawienia książeczki о- 
szczędnościowej. 

Przy słabem trawieniu, małokrwistości, 
wychudnięciu, blednicy, chorobach gruczo- 
łów, wysypkach i czyrakach, reguluje natu- 
ralna woda gorżka „Franciszka- -Józefa" tak 

a obecnie działalność kiszek. Żądać w 
aptekach i drogerjach. 

  

urodzin Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej Jerzego Washingtona, Mi 
nisterstwo Poczt i. Telegrafów wprowadziło 
w obieg okolicznościowe znaczki pocztowe 
wartości 30 gr. do uiszczania opłat poczto- 
wych z podobiznami Kościuszki, Washingto- 
na i Pułaskiego. : 

W związku z tem główny urząd poczto- 
wy w Wilnie w dniu 3-go maja od godz. ® 
do 11 mimo uroczystego Święta, będzie sprze 
dawał powyższe znaczki, przyjmował listy 
zwykłe i polecone, opłacone temi znaczkami 
oraz na życzenie interesantów będzie stem- 

plował datownikiem urzedu takie znaczki, 
zakupione w urzędzie dla celów fiłatelistycz- 
nych, a nie naklejone na przesyłkach. 

— Obchód 3-go Maja. Zarząd Związku 
Cechów wzywa wszystkich rzemieślników 
do wzięcia udziału w uroczystym obchodzie 
w dniu Święta Narodowego. Zbiórka o godz. 
8.30 w lokalu Związku Cechów Bakszta i. 
Następnie pod cechowemi sztandarami rze- 
miosło wyruszy na wyznaczone miejsce w o 
gólnym pochodzie. 

BALE I ZABAWY 
— Już zbliża się upragniona przez wszyst 

kich „Tańcująca Środa" Związku Absolwen- 
tów Gimn. Jezuitów w Wilnie. jeśliś przygo- 
tował frak czy inny jakiś smoking, to oddaj 
go na przechowanie do lombardu, gdyż na 
Zabawie obowiązuje jedynie „czysty wybo- 
rowy' humor, stroje zaś dowolne. Pozwolo- 
no nam uchylić rąbek tajemnicy, oto jak 
dowiadujemy się, mą być moc atrakcyj, nie 
wspominając już o reflektorach, gustownie 
ubranej sali, pierwszorzędnym kwartecie a- 
kademickim, którego liczne engagements, mo 
gą świadczyć o wartości tego zespołu, ale 
jest jeszcze coś ciewakszego, a to szczegól- 
nie dla pań — oto najpiękniejsza otrzyma w 
wyniku plebiscytu, i nagrodę. Czyż to 

      

W p.eiwszą bolesną rocznicę Śmieici 

p 
JÓZEFA 

odprawione będzie dnia 2 maja 1932 r. 

HEJBERA 
nabożeństwo żałobne 

w kościele św. Ducha (Dominikańskim) o godz. 9 rano. 

O czem zawiadamia Przyjaciół i Znajomych 
ŻORA 

  

Komitet Ratowania 
Na onegdajszem, piątkowem posie- 

dzeniu Komitetu Ratowania Bazyliki 
po wysłuchaniu sprawozdania z dzia- 
lalnošci, zaakceptowano płan dalszych 
prac w Bazylice. 

Ponadto postanowiono wszcząć ak- 

DYPLOMATA 

WILNO. W dniu wczorajszym w 
pobliżu Stoipców aresztowano dwóch 
podejrzanych osobników, którzy przy- 
byli pociągiem z Moskwy. Osobnicy ci 
pe opuszczeniu pociągu pośpiesznego 
oczekiwali na następny pociąg, odcho- 
dzący do Lidy i Wilna. Zatrzymanymi 
okazali się dwaj wysłannicy komuni- 
styczni, wydelegowani do Połski w 

AAAAL41 DPAAKAAAAAALAAAAAAALAASA, 

Bazyliki Wileńskiej 
cję zbiórkową na fundusz Ratowania 
Bazyliki. Akcja ta będzie prowadzona 
na terenie Polski i wśród Polonji ame- 
rykańskiej, dokąd uda się specjalny 
delegat. 

BOLSZEWICKI 
  

przeszwarcował agitatorów komunist. 
związku z 1 majem. Aresztowani mieli 
udać się do Wilna, dia wywołania za- 
mieszek komunistycznych. Komuniści 
najprawdopodobniej przyjechali do 
Stołpców pociągiem  miedzynarodo- 
wym w wagonie, w którym jechał je- 
den z dypłomatów sowieckich, udający 
się do Berlina. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA, ALAAAMAAAA 
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mało, ale to jeszcze nie wszystko, albowiem 
najmilsze, to niziutka, jak na dzisiejsze kry- 
zysowe czasy, cena biłetów, akademik płaci 
tylko jeden złoty i gr. 50, „cywiłe” 2 zł. 50. 
Nie opuść więc takiej okazji, zaopatrz się w 
odpowiednią ilość gotowizny i wa! 4 maja do 
„Ogniska Akademickiego'*, Wstęp za zapro- 
szeniami (parę znajdzie się może przy wej- 

  

  

  

ściu na salę). Panowie Akademicy wchodzą S 
za okazaniem legitymacyj. 

— Dancing Zw. Polaków z kresów zakor- 

donowych odbędzie się w dniu 2 maja w lo- 

kalu cukierni Zielonego Sztralia (Mickiewi- 

cza 22). Wejście 2 zł., akademicki 1 2l., po 

czątek o godz. 3-ciej. 

Z uwagi na to, iż dochód przeznacza się 

na dożywianie uczącej się młodzieży, spodzie 

wać się należy, że dancing będzie miał po- 

wodzenie. 

— Akademicka drużyna harcerska urzą- 
dza dnia 3 maja br. w Ognisku Akademic- 
kiem zabawę taneczną. Początek o g. 21. 

TEATR I MUZYKA 
, — Przedstawienie dla T. U. R. Dziś, w 

niedzielę 1 maja.o godz. 8-ej w. w Teatrze 
na Pohulance odbędzie się przedstawienie dla 
TUR. 

— „Dama w jedwabiach* w LŁutni. Dziś, 
w niedzielę 1 maja o godz. 8-ej w..po raz 
drugi wesoła i pogodna komedja p.t. „Dama 
w įedwabiach“. 

Jutro, w poniedziałek 2 maja o godz. 8-ej 

NAGŁY ZGON INSPEKTORA MAŃKOWSKIEGO 
GŁÓWNEGO ŚWIADKA PROCESU CELNEGO 

  

WILNO. W dniu wczorajszym 
zmarł nagle główny świadek oskarżc- 
nia w procesie celnym w Wilnie, ins- 
pektor Mańkowski (Krótka 3). 

W związku z jego zgonem w toczą- 
cym się obecnie procesie zajdą najpra- 
wdopodobniej zasadnicze zmiany, 
gdyż według oświadczenia obrony i 
rzeczoznawców, podawane przez zmar 
łego Mańkowskiego straty w wysokoš- 
ci 12 miljonów złotych, jakie miał po- 
nieść skarb państwa na machinacjach 
kupców nie odpowiadają rzeczywisto- 
Ści i są grubo przesadzone. 

Mańkowski, jak wiadomo, z ramie- 
nia ministerstwa skarbu badał sprawę 
nadużyć celnych, o które obecnie to- 
czy się proces. Na Sąd nie zjawił się 
2 racji choroby serca. Ostatnie zezna- 
nia świadków wysoce go obciązające, 

Wielki proces 0 

tak dalece podziałały na chorobę, że 
w nocy z piątku na sobotę uległ ata- 
kowi sercowemu i w prędkim czasie 
zmarł. Śmierć najważniejszego świad- 
ka ze strony oskarżenia szybko prze- 
dostała się wczoraj na salę sądową, 
wywołując zrozumiałe poruszenie. 

Ze sprawozdań sądowych wiade- 

mo, že najnieprzychylniej zeznawał o 
śp. Malinowskim, były funkcjonarjusz 
policji śledczej Malinowski, przydzie- 
lony mu w swoim czasie do pomocy 
w ujawnianiu nadużyć. 

Z niezrozumiałych bliżej przyczyn, 
Malinowski, nota bene posiadający w 
policji złą opinię, zmienił nagle front 
i począt wyraźnie bronić oskarżonych. 

Stanowisko przez niego zajęte jest 
tematem różnych dornysłów. 

— 

nadużycia celne) 
DZIEWIĄTY DZIEŃ PROCESU. 

Wczorajszy dzień procesu nic nowego nie 
wniósł do sprawy. 

Zawezwany Świadek Malinowski stanął 
przed Sądem. Na zapytanie Sądu, czy pisał 
list do Mańkowskiego, odpowiada twierdzą- 
co. 

Następnie wyłuszcza treść listu i oświad- 
cza, że przed wysłaniem go, informował na- 
  

UWADZ 

sprowadzone do Polski, 
zapach nie plami ubrania. 

  

Najlepiej zabezpiecza na lato futraiinne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 
japoński KATOL, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 
re były przesypane proszkiem Katol i został! 

okazały się całe inietkniete przez mole. Kato! ma przyjemny 

KATO L tępi również radykalnie robactwo: pchły, pa prusakł karalu- 
AŻR chy oraz DWA komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. 
Pt dany przez siły naukowe i uznauy jako środek aka do niszczenia robactwa 

i owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawicieł H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

E GOSPODYŃ! 

w Rosji, dopiero po upływie długich lat 

Polsce Katol jest zba- 

©     

przód ustnie Mańkowskiego o wszystkiem, 

co list zawierał. 
Na zapytanie p. prokuratora, czy spoty- 

kał się z Arlukiem przed rozpoczęciem prze- 
wodu sądowego, Malinowski oświadcza, że 
owszem, razu pewnego spotkał Arluką i 0- 
powiedzial mu 0. wszystkiem. 

Dalszy przewód sądowy polegał na prze- 
sluchaniu niektórych biegłych. 

Biegli pp: SWOBODA i KRZYŻANOW= 
SKI nie mogli dokładnie ustalić, jakie towa- 

ry podlegały. ocłeniu według taryży celnej ło- 
tewskiej. 

Wyjaśnienia ich były niewyrażne, poza- 

tem zamiast rzeczowych odpowiedzi, wcho- 
dzili w ocenę faktów dokonanych. 

Takie orzeczenie p. biegłych 
sprzeciw ze strony obrony. 

Jutro przemówienia stron. 

wywołało 

25 POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERJI 
W NAJSZCZĘŚLIWSZEJ KOLEKTURZE 

K. Gorzuchowskiego 
50 premji po 10.000 

Znacznie zwiększona ilość wygranych 

CERA 1/4 
1/2 

całego 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą Konto pocztowe 80.365, 

AAAAAAAAih AAAAAAAMAAAAAAAAAAMAAASAAAAAASAALAAAAAAAAAAAMAAAAA 
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Zł. 

iosu 10 zł. 

20 zł. 

40 zł. 

w. wesoła komedja „Miłość czuwa* po ce- 
nach propagandowych od 20 gr. do 2 zł. 

— jedyny występ chóru „Echo* na Po- 
hulance. Jutro, w poniedziałek 2 mają .o g. 
8-ej w. odbędzie się tylko jeden koncert 
świetnego zespołu śpiewaczego „Echo”. 

Chór „Echo* wykona cały szereg utworów 
znanych kompozytorów, jak Chopin, Zieliń- 

s. Gruberski, Maszyński i inn. 
— Pepołudniówka niedziełna. Dziś, w nie 

dzielę ! maja o godz. 4-tej pp. po raz ostat- 
ni w sezonie ukaże się głośnasztuka węgier- 
ska „Mam lat 26“ po cenach popołudniowych 

— Premjera w Teatrze na Pohulance. We 
wtorek 3-go maja o godz. 8-ej w. odbędzie 
się premiera rozgłośnej sztuki Rostworow- 

iego „Niespodzianka. 
— NA BIEDNE DZIECI. 

   

  

   

W poniedziałek 2 maja br. o godz. 7-ej. 
w. odbędzie się w lokalu Zakładów wycho- 
wawczych Pok nąd dziećmi (ul. Jakóba 
Jasińskiego 20/22) uroczysty wieczór ku 
uczczeniu Święta Narodowego. 

Program wieczoru: odczyt o konstytucji 
3-go Maja, deklamiacje, popisy muzyczne, o+ 
raz fantazje sceniczne dziatwy Sierocej z 
gniazdka Św. Teresy od Dzieciątka Jezus — 
Ww części drugiej starsza młodzież zakładowa 
odegra okolicznościową baśń Henryka Zbierż 
chowskiego pt. „Czapka niewidka i pałeczką 
nieruchomka*. W czasie przerw orkiestra — 
Wstęp od 2 zł. do 50 gr. Młodzież szkolna 
płaci połowę. Bilety przy kasie. Dochód na 
cele sierocych zakładów Wit. T-wa Opieki 
nad dziećmi. 

— Rewja w Ognisku Kolejowem. Jutroj 
w poniedziałek, 2 maja r. b. o godzinie 26 
w Sali Ogniska Kolejowego, ul. Kolejowa 19 
zostanie wystawiona po raz ostatni 2-ga 
Wielka Rewja Kołejowa w 20 obrazach p.t. 
„Na ślepym torze!!* z udziałem p.p.: Wan- 
dy Biszewskiej, Tchorzanki, Rymkiewiczów- 
ny, oraz p. p. Konstantynowicza, Lwicza, 
Rewkowskiego, Radwana, Świętochowskie- 
go, Szemberga i innych. Orkiestra Jazz!! Ku 
plety!!! Monologi!!! Tańce!!! 

Wszystkim tym, którzy jeszcze nie zdą- 
żyli powyższej Rewji zobaczyć, radzimy po 
śpieszyć się z kupnem biletów, albowiem wi- 
dowisko powyższe należy do jednych z naj- 
bardziej udanych przedstawień Ogniska. 

Ceny miejsc od 50 groszy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Noc w raju. 
Hollywood: Puszcza. 
Casino: Puszcza. 

Pan: Noce kaukaskie. 

Stylowy: Gehenna miłości. 

Światowid: Odrodzenie. 

Ognisko: „W szponach djablicy“. 
Miejskie: Tajny kurjer. 

Lux: Skąd niema powrotu. 

Światowid: Przed wyrokiem. 

Ognisko: Pocałunek kochanki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE - 
— Zabity przez: pociąg. Dnia 30-go 

kwietnia rano na szlaku kolejowym 
Bezdany — Wilno pociąg osobowy 
Nr. 715 przejechał pewnego przecho- 
dnia, którego tożsamości nie zdołano 
ustalić Nieznajomemi koła pociągu ob* 
cięły nogi oraz zimiażdżyły klatkę pier- 
siową. Zwłoki pozostawiono, aż do 
przybycia komisji śledczej. 
— POCISK ROZSZARPAŁ CHŁOP - 

  

CA. Piotr Leszczewski, parobek mą- | 
jątku Tęczyno gm. krewskiej, znałażi 
w polu pocisk artyleryjski, który przy- 
niósł do domu i począł nim manipulo- 
wać. W trakcie rozbierania pocisku 
nastąpił straszliwy wybuch. Odłamki 
rozrywającege się pocisku ewarpay 
Leszczewskiego na strzępy. 
(Dokończenie kroniki wiłeńskiej na str, 4.ej) 
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RAID SAMOLOTÓW SOWIECKICH 
WILNO. W rejonie Dzisny i Łużek zau- sowieckie po pewnym czasie skierowały się 

ważono wczoraj eskadrę samolotów sowiec- w kierunku północnym na Połock. 

kich, która odbywała raid manewrowy w re- W raidzie powietrznym brało udział 12 

jonie rzeki Dzisny i pogranicza. Samoloty samolotów wojskowych. 

Uciekają z przymusowych robót 
WILNO. Wczoraj rano w rejonie odcinka włościan Białorusinów, oraz jeden strażnik 

granicznego Darnowszczyzna w pobiiżu Do- sowiecki, Włościanie zbiegli z robót poinych, 

imaniewicz na teren polski przedostało się 14 gdzie byli przymusowo zatrudnieni. 

Prezes, rodzice 
i dlaczego? 

Człowiek na wyższem stanowisku społecz- 
nem. Pan kierownik, pan naczelnik, czy też 

skiemu Konard. 
W meczu dzisiejszym otrzymamy 

odpowiedzi na następujące pytania:— 
czy Bagiński nauczył się punktować i 
posługiwać lewą ręką, czy Łukmin 

  

pan prezes. Powiedzmy — pan prezes, Ten 
tytuł jest najbardziej elastyczny, najchętniej 
nadawany zasłużonym obywatelom na u- 
wieńczenie ich owocnej pracy. Pan. prezes 
więc, czcigodny starszy pan. 

Na czem owocna praca pana prezesa po- 
legala? Jak daleko zaszła, że aż wczoraj za- 
wieszono go w czynnościach i że policja roz- 
poczęła dochodzenie? 

W odpowiedniej rubryce będzie napisane 
tak: za deprawowanie (czy też gwałcenie) 
nieletnich. Pan prezes tedy zostanie napięt- 
nowany zasłużenie. Dojdzie do sądu i zosta- 
nie skazany zasłużenie. 

Ale w tej ponurej sprawie, która jest zna 
miennym przyczynkiem do historji naszych 
dzisiejszych obyczajów, uderza ostro inny 
szczegół: podobno rodzice owych uwiedzio- 
nych dziewcząt, podobno same „ofiary uwo- 
dziciela*, mimo że policja śledcza zna naz- 
wiska ich wszystkich, nie chcą tej policji 
udzielić żadnych wyjaśnień i wogóle zaprze- 
czają, by z czcigodnym starszym panem coš- 
koiwiek wspólnego miały. Dlaczego to czy- 
nią, aczkolwiek wiadome jest, że prezes do- 
konywał swych praktyk od dłuższego czasu? 

SPORT 
DZIš WIELKI Mecz bokserski 

1K.P. (ŁÓDŹ) CONTRA WILNO 
Dziś od 6 wieczór obserwować bę 

dziemy w sali Teatru Łudowego przy 
ul. Ludwisarskiej wałki najlepszych 
bokserów Okr. Wileńskiego w spotka- 
niach z rutynowanymi zawodnikami 
najsilniejszej drużyny Łodzi — 1.К.Р. 

Podawaliśmy już skład gości, — 
dziś więc tylko ograniczymy się do 
poinformowania zainteresowanych — 
kto z pośród naszych pięściarzy bro- 
nić będzie honoru Wilna. 

A więc: waga musza — Bagiński, 
który ostatnio wykazał znaczną popra 
wę formy; kogucia niezawodny 

„ Łukmin, piórkowa — Znamierowski, 
lekka — Matiukow, półśrednia — wi 
cemistrz Polski, chluba boksu wileń- 
skiego, Pilnik, o ile lekarze orzekną, 
że może on już stawić się na ringu. 
Jak wiadomo, Pilnik przebył niedaw- 
no grypę, co musiało odbić się na sta 
nie jego zdrowia. Ewentualnym zastęp 
cą Pilnika byłby Poliksza. 

W wadze średniej wystąpi, nieod- 
wołalnie — jak zapewniają władze 
związkowe — Wojtkiewicz, a w cięż- 
kiej, przeciwko Tomkowi Konarzew- 

  

5) 

rzeczywiście jest niezawodny, czy Po- 
liksza dorósł do zastępowania Pilnika, 
i wreszcie — czy Wotkiewicz wrócił 
już do starej formy. (t) 

Radlo wileńskie 
NIEDZIELA, 1 MAJA 

9,00 Cicha msza z Ostrej Bramy z muzy- 
ką organową. 

9,50 Transm. nabożeństwa z cerkwi wo- 
łoskiej we Lwowie. 

12,15 Poranek z Filharmonji 
skiej. 

14,00 

Warszaw- 

„Pogadanka o łąkach" — dialog 
ława Makowskiego z red. Romual- 
ckowiczem. 

14,20 Aud. rolnicze z Warsz. i muzyka 
ze Lwowa. ? 

‹ Audycja żołnierska z Warszawy. 
Aud. dla dzieci z Warsz. 

5 Pogadanka gospod. z cyklu „Kobie 
ta ma głos” — wygłosi Marja Dąbrowska. 

17,30 „Dar Narodowy 3-go Maja* 
Warsz., wygł. Wł. Sołtan. 

5 Koncert z Warsz. 
19,00 Litewska aud. liter. Utwory p. Se- 

majte. 

19,20 „Poradnia wychowawcza nr. 13*— 
prowadzi wizytator J. Ostrowski. 

19,45 Słuchowisko z Warsz. 
20,15 Koncert z Warsz. 

21,35 Kwadrans literacki z Warsz. (Jerzy 
Ostrowski). 

21,50 Recital wiolonczelowy Emanuela 
Feuermanna (trasmisja z Warsz.).. 

22,40 Komunikaty i muzyka taneczna z 

    

    

  

   

  

  

   

   

PONIEDZIAŁEK, 2 MAJA 
5 Transm. z sali Rady Miejskiej w 
Akademja krajoznawcza z okazji — 

ia jubileuszu Towarzystwa Krajoznaw 
czego. 

11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Kom. meteor. 
14,15 Muzyka operowa z płyt. 
15,25 Odczyty dla maturzystów z War- 

SZAV 1) z działu „Historja”, 2) „Życie go 
spoda ziem polskich* — wygłosi dr. W. 
Lipiński. 

16,20 Lekcja francuskiego z Warsz. 
16,40 Codz. odcinek powieściowy. 
16,50 Koncert dia młodzieży (Mozart 

płyt) Objaśnia Zofja Ławęska. 
17,20 „Tam, gdzie polują z gończemi..* 

— feljeton wygł. Michał K. Pawlikowski. 
17,30 Muzyka lekka z Warsz. 
18,50 Wil. kom. sport. 

19,00 „Litwini w Prusach" — odczyt li- 
tewski wygł. Antoni Gasztowt. 

19,20 „Ciotka Albinowa mówi!* — mo- 
nolog humorystyczny. 

19,35 Program na wtorek i rozm. 
20,00 „Głośnik w гайо“ — feljeton z 

Warsz. wygł. inż. K. Znaniecki. 
20,15 Operetka z Warsz. („Smok i 

lewna* — Oscara Straussa). 

   
   

  

   

   

z 

kró- 

  

Nadeszły 

   
Li AM UA 

DRUSKIENIKI 
Zdrojowisko nad Niemnem i leśna stacja 

klimatyczna. 

Sezon letni od 15 maja do 30 września. 

5%-owa solanka do kąpieli z nowego źródła 
i niskoprocentowa  „Solanka Druskienicka“ 
do picia oraz znakomita borowina Druskie- 

nicka. $ 
LECZĄ: gościec, choroby przemiany materji, 

ES 

„M. Gordon 

5-350 

22,15 „Pogoda życia” — feljeton z Wat- 
szawy wygł. W. Grubiński. 

22,30 Komunikaty i muzyka taneczna z 
Warszawy. 

OFIARY 
Rudolf Chołowiecki 
Witold Górecki 
Józef Wojniłowicz 

  

Razem zł. 
należnych djet za posiedzenie Komisji Roz- 
jemczej do Spraw rolnych na pow. nieświes- 
ki w dniu 17 marca br. — przekazują Admi- 
nistracji „Slowa“ na rzecz bezrobotnych. 

T4.50 
   

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,, 

Dziat Pošrednictwa 
Handlowego 

przy B'urze Reklamowem S. Grabow 

skiego — Garbsrska 1 tel, 82 

Zawiadamia, že ma do sprzedania w 

różnych dzielnicach miasta domy w 

cenie od 6000 zł. i wyżej. 

Poleca również place, folwarki i działki 

ziemi. 

Intormacje na miejscu. 

TYTYVYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYVYYVYYTY 

ZAWIADOMIENIE. 
Rada giełdowa Giełdy Pieniężnej w Wil- 

nie zawiadamia pp. Członków, że w dniu 
12 maja 1932 r. o godz. 17-tej odbędzie się 
w lokalu Giełdy, Mickiewicza 8, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Członków Giełdy z na- 
stępującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie. 
2. Odczytanie protokółu Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Członków Giełdy z 
dnia 28 maja 1931 roku. 

3. Sprawozdanie Rady Giełdowej z czyn- 
ności Giełdy Pieniężnej w Wilnie za r. 1931. 

4. Zatwierdzenie protokółu Konnisji Rewi- 
zyjnej oraz sprawozdania rachunkowego za 
rok 1931. 

5. Uchwalenie preliminarza na rok 1932. 
6. Wybory: 

' a) 3 członków do Rady Giełdowej 
b) 3 członków do Komisji Rewizyjnej. 
c) 5 członków do Komisji Dyscyplinarnej 

oraz 3 zastępców. 
d) 7 członków do Komisji Rozjemczej. 
7. Wolne wnioski. 
W razie nieprzybycia na oznaczoną go0- 

dzinę dostatecznej ilości członków — drugie 
Zebranie odbędzie się tegoż dnia o godzinie 
18-tej w tymże lokalu, bez względu na ilość 
zebranych członków. 

GIEŁDY PIENIĘŻNEJ W WILNIE. 
RADA GIEŁDOWA 

Meble 
' powócześte 

pierwszorzędnej jakości 
z gwarancją. 

CENY ZNIŁONE — POLECA FIRMA 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wileńska 23. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 

rew., W. Cichoń, zamiszkały w Wilnie, ul. 

Wiwulskiego Nr. 6-19 na zasadzie art. 1030 
U. P. C. ogłasza, że w dniu 12 maja 1932 r. 
od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Zamko- 
wej Nr. 5 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do 
Sklepu Galanteryjnego „Zachęta* wyrobów 
Serca Jezusowego i składających się z wy- 
robów galanteryjnych, oszacowanych na su- 
mę zł. 2.572 gr. 98. 

Komornik W. Cichoń. 

   

  

  

  

  

Akc. 

Niemiecka 26, 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 8-go z zibą w Wilnie, przy ulicy 
Bernardyńskiej Nr. 3 m. 3., zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 11 maja 1932 r., o @. 
10 rano w Wiłnie przy ulicy Wielkiej Nr. 21 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do fir. „Uniwersal* w osobie Leji Feinsznej- 
derowej majątku ruchomego, składającego 
się z 30 latarek karbidowych niklowanych, 
do rowerów, nowych i 20 żarówek do radjo- 
odbiornika A. 410 fir. Philipsa, oszacowa- 

  

choroby nerwów, choroby serca, choroby żo- nego na sumę zl. 525— 
łądka i jelit, choroby kobiece i dzieci, choro- 

by górnych dróg oddechowych. 
, Nowoczesne urządzenia lecznicze, Zakład le- 

czniczego stosowania słońca, powietrza i ru- 
chu, pływalnia, kaskadówki, plaża nad Nie- 
mnem. 

Ceny bardzo zniżone! 
Informacyj udziela w Druskienikach — Ko- 
misja Zdrojowa, w Warszawie — Związek 
Uzdrowisk Polskich, $-to 
434—38. 

Krzyska 

KAKA  i 

    Wilno, Niemiecka 3 
Warszawa, Nalewki 40, tel. 11.76.35 

Oddział Lids, Suwalska 22, tel. 136. PKO. 20439. 
Ciągnienie 1-e] kłasy rozpoczyna się już dnia 19 maja. 

Cenirala; 

    

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

17, tel. 

Komornik A. Rubom. 

AAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA 

ŽĄBAJEIE @ 
we wszysikich aptekach i 

składach apiecznych znanego 

środka od odcisków 

l Prow. A. PAKA. 
  

   

  

     

9, tel. 13-17. P.K.O. 80998. 

  

ostatnie nowości 
WIOSENNEGO i LETNIEGO SEZONU męskie i damskie | 
w wielkim wyborze CENY WYJĄTK?TWO NISKIE. 

ukała „DZIECKO POLSKIE” 
(pryw. powsz. przygotow. do gimn ) 
otwiera u siebie starszą klasę, odpo: 
wiadającą poziomem  I-ej kl. g'mn. 
Wstępne egzaminy odbędą się 16-go 

1 17 czerwca, 
Podania przyjmują się w godz. 1—3 pp. 

ul. Mickiewicza 11 — Н 
(wejście gdzie Kino „Lux*). 

Tamże potrzebne będą do- 
bre —idecwe siły naucz. do 
Szkoły i Przedszkola, a 

pożądane muzykalne. Zgłaszać się 
zawczasu. 

b EH TP EB CB TE GD GH GB TB SB CWEB GR 

FABRYKA 
"Sao MEBLI 

V. BILENATN I b-a 
Spółka z ogr. odp. 

£ | Wlino, ul. Tatazska 20, 
1 dom v lasny. Istnieje od 1843, 

Jedalnie, sypislaie, salony, 
4d gabinety, łóżka niklowane i 

$ angielskie, kredensy, stoły, 
szafy, biurka, krzesła dębowe 

  

  

       

wo 

  

Jutro premjera! Wielki monumentalny f Im! Najpotginiejszy twor techmki genjuszu ludzkiego 

„PLAN W'? 
Dramat oficera z „Intelligence Service*, który pod grozą śmierci w czasie Wielkiej Wojny dok: nywuje | na niemie- 

mieckiem terytorjum bohaterskich czynów wywiadowczych, Żywiołcwy wybuch tajnych f.bryk amenicji. 
Nad program: Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie Świąt, o godz. 2 ej. 

Dziś. Dźwiękowe 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dźwięki 
widno Casino) Najpiękniejszy polski film p. t. kino Hollywood 

PUSZCZA — 
scenarjusz w-g powieści Józefa Weyssenhoffa z udziałem najnowszych gwiazd polskiego ekranu Jny Benity, 

Niny Grudzińskiej i Jerzego Marra Nad program; Arakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe kino 

„PAŃ 
Wielka 42, tel. 5-28. 

  

      
   

    

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Nad program: Aktuslne dodatki dźwiękowe. 

Dziś! wielka symtonja śpiewu i tańca! Najpiękniejsze tańce grusińssie! 
wykonany przez członków rodziny carskiej przebywających na wjgnaniu w Paryżu 

NOCE RAURAŚSKIE 
Dramat arystokracji rosyjskiej i gruzińskiej w emigracji. W rolach głównych GINA MAKES JACQUES CATELAIN 

Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.15. Na 1-szy Seans ceny zniżone. 

wSŁeshSwielowy Ssziagier dźwiękowy - ы 

| 

  

Kino-Teatr 

„ŚWIATOWID" 
Mickiewicza 9.   

fABRYXA CHEMICZNO-FARMACEU 
„AP.KOWALSKI WARSZAWA. 

  

  

Pierwszorzędna chrześcijańska | 

PRACOWNIA KRAWIECKA 
ubiorów damskich, męskich, wojskowych i uczniowskich 

| przy ul. MICKIEWICIĄ 19 m. 1 (parter) 

pod firmą „ELEGANCJA" 
Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzonych materjałów 
  

www. gz 

OSTRZEŻENIE! Ė 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

małowartościowe piwo w używane buteiki 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

«w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 

— Konsumentów o 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsylikatami I Ž 
prosimy nważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy = 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
ua oryginalna etykietę ! korek z tirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel, 18-62 Е 

.ПШНШШМ|Ш(ШПШШШМШМШ!ШШПППМШПШИИПШ!|ППШ[Ш!ЩПШШ№|!|1|Ш|П|№И|!ШП|Ш|!Ш№ 

Ea GABINET 
Skład manufaktury, Kosmetyki 

jedwabiu i sukna Leczniczej 

CALEL NOZ|||„Cedib 
J. Hryniewiczowej 

Wilno, ul. Niemiecka 19, (Wielka 18 m. 9) 
tel. 8-90 został przeniesiony 

= : Е ž % na ul, Mickie- powiadamia Sz. Publiczność, iż ZET NOG 
w tym tygodniu otrzymano 

ostatnie nowości 
wiosenne i letnie. 

CENY NIEZWYKLE NIZKIE. 
Prosimy przekonać się. 

   

Gospodyni 
religijna z refe.encjami 
potrzebna na zaścisnku 
Kościół, kolej blisko 

_ Zgłaszać się: p. Dry- 
światy, skrzynka pocz, 
Nr. 2, pow. Brasław- 
ski, Warunki listownie, 

Skład Fortepienów, Plania, Fisharmocji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 5, m. 11 

  

  

Młoda Krawcowa 
poszukuje stałej posa- 

idy, może zarządzać 
domem, opiekować się 

AŻAAAAAANAAAŁAAAKAĆ: KAAAŃŁO KAÓAAAAŁAAAAAAŁ 
SRS ZEREERREKKEMIE ERSTE EDZRODAC 

Lekarze Kosmetyka 
TTT IIA PSA IRONKNIT ITS, 

nie poszdę na wyjazd. 
Posiada bardzo dobre 
rełerencje. Zgłoszenia 
że Adm. „Słowa* dla 

    

  

  

Dziś wielka premiera, Pierwszy raz w Wilnie cudowny dramat erotyczny p. t. 

Przepiękna spopea niezmierzonej miłości, Wspaniałe sceny na tle egzotycznem. 
krezcj, dawno niewidziana OLGA CZECHOWAi WARWICK WARD. 

ANONS: 

ERB AOŃEWAAOSZE 
-_ Posady 
EET TA TT TAI, ZRIZWIAEE KTTRZEZYKIECENCA 
TWYYSYTYYYYYYYYYYYYYY VYVYVYVYVYVYYVYVYTYY sianie sprzedaje 

— można nieszmotną* 

dziećmi, przyjmie chęt- 

\ У К О КЛЕ Х 
W rolach gł. w swej najnowszej 

Jaż wkrótce „HURAGAN* (dźwiękowy) 

©896866©$86©660©8066561 

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie poda- 

je do wiadomości, iż poczynając od dnia 6 maja 1932 r. na pod- 
stawie par 14— I pkt. r. 16 — V. pkt. Regulaminu Prze- 
wozu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Nr. 93 poz. 721 za 1931 r. 
Kolejowe Przedsiębiorstwo dowozowe C. Hartwig S-ka Akc 
zarząd w Poznaniu będzie: 

a) Zwozić i dostarczać odbiorcom przesyłki drobne v 
kich kategoryj (ekspresowe, pośpieszne i zwyczajne); 

b) Na żądanie nadawców odwozić na kolej przesyłki 
drobne, zgłaszane do zabrania i odwózki z lokalu na= 
dawcy, lub dostarczone w tym celu przez nadawców | 
do łokalu przedsiębiorstwa i załatwiać w epstwie 
nadawców wszelkie formalności, połączone z nadawa- 
niem przesyłek do przewozu koleją. 

O ileby odbiorca nie życzył korzystać z usług przedsię- 
biorstwa dowozowego, to stosownie do' pkt. 27 par. 16 Re 
minu Przewozu, winien zawiadomić o tem ekspedycję 
Wilno pisemne, przed nadejściem przesyłki. 

Od zwózki wyłączone są: 
a) Przesyłki, które w myśl obowiązujących па kok 

Państwowych regulaminów i postanowień taryfowych, 
mają być załadowane przez nadawcę, lub wyładowa- 
ne przez odbiorcę; 

b) Przesyłki, które kolej, w myśl regulaminu przyjmuje 
do przewozu warunkowo, przesyłki uszkodzone, prze- 
syłki, grożące uszkodzeniem w czasie zwózki, wreszcie 
przesyłki, podlegające ocieniu, lub opodatkowaniu, oraz 
żywe zwierzęta bez klatki; 

c) Przesyłki, których odbiór własnemi środkami zastrze 
gli sobie odbiorcy (par. 16 pkt. 27 Regulaminu Pr 
wozu), oraz przesyłki, które stosownie do zastrzeżenia 
nadawcy w liście przewozowym, mają pozostać na 
składzie kolejowym do czasu zgłoszenia się odbiorców. 

Opłata za zwózkę i dostawę wszelkiego rodzaju pr: 
łek drobnych ze stacji Wilno, względnie z miasta na stację W 
no, będzie pobierana podług cennika, zatwierdzonego przez Dy- 
rekcję Okręgową Kolei Państwowych w Wilnie i wywieszonego 
w Ekspedycjach: Towarowej, Pośpiesznej i Ekspresowej st. 
Wilno tow. i osob. 

DYREKTOR KOLEI PAŃSTWOWYCH 

Letniska 
, 3, 4,1 6 pokojowe | 

w lesie sosnowym. Bli- 

   

    

  

        

  

stacji 

  

   

    

   

  

  

Rower 
dobry kupię natych- 

ю 

  

sko rzeka i jezizio. miast, sprzedaję tanio 
Możliwy pensjonat — 2 aparaty fotograficzne 
Komvmikacja ant: bu- z objekt „Zeiss Tessar“, 
Sowa. Maj. Mesyna R z podw wvciąg, miecha 
przy szosie do Nie- Piją nina !)rozm 10x15 „Con: 
menczyna, loformacje zupełnie nowe (wielo- tessa Nettel* z mig 
tel 10-28 lub w nie-fetnia gwarancja) zł, Sztorkowa i teleobjek- 
dziele w Mesynie. 1.200. «ilowska 4, H.tywem 9x12 „Etui Pa- 

Abelow. tent* z samoswyzwala. 
AKA A MMA O. «= czem. Przyrządy foto- 

PIANINO graticzne mogę sprze- Lokaie dič osobno — oglądać 
od godzicy 5 wiec, 
Skopówka 6—19 

Zagraniczne w dobrym 
się 

Sprzedaje się Špiesznie, Tatarska 22, 
dom m. 2, 

Do wynsjęcia mieszka* 
nie, Targowa 9 m. 10. 
———— 

Mi 

  

77" FORTEPIAN 
znsnej marki w dosko 

ESZKANIE nałym stanie, śpiesznie 
do sprzedania za zł, 

DO WYNAJĘCIA 550. Wielka 36, m 
4 pokoje z kuchnią, 11. 

Okazyjnie 
różne pozostałe z 
licytacji rzeczy oraz 
samochody sprzeda* 
je t:nio Lombard 
ul Biskupia 4, tel. 
14-10 od 9—2 i do 

  

    

  

  

    

wygody, elektryczność, mame 5—7 po poł. 
Antokol — Piaski Nr. 9 PIANINO MAAAASAAAAAAAAAABAAA, 

(róg Gołębiej) „Szródera* w b. do- MEEENEENENASKESKANA 
*i a brym stanie, okazyjnie 

Mieszkanią 1 edrogo Dei — Różne 
z i 4 po. + 4, m. 15. nn] 
wszelkiemi wygodam 
nowoczesnemi, wanna Jaja kur Wdowie H. $. 
na miejscu do wy- hojnie wspartej przez 
najęcia. Wilno, ul, rasowyh ogłoszenie braknje je 

Słowackiego 17 Sapieżyńska 11— 1. szcze 75 zł. na ostate- 

            

czne opłacenie maszy- 
DOKTOR 6 ABI N ET я 5 роко! Dzierżawy ny — Tow. Pań Miło- 

zeldowicz Przedstawicieli ; kuchnią, I piętro, mniejszej lnb większej sierdzia św, Wincente- 

chor. skórne, wene- Racjonalnej | sgentėw poszukuje ejektryczność, zlew, — 7 inwentarzam (można go 4 Paulo uprzejmie * » kosmatykį “i? natychmiast w celu Antokciska 56, m. 3,62) Poszukuję. Zglo- przeto prori o pomoc, 
ryczie, harzadow mo- Zorganizowania dorocz- — 3 szenia Wilno Pioro-by zapswnić przysz- 

> od 9—-4do 1, łecznicze uej spryedaży artykułu Trzy pokoje mont 20—1. Drozdo-łość biednej wdowy i 
5—8 wiecz. WILNO, piwnego. (10 litrów, , wicz, jej córeczek, 
DOKTÓR Mickiewicza 51—4 piwa za 1 zł. 20 gr. nt: — LAAAAAPAAAAAAAAAAA AA 

kobiecą domowym sposobem). "9, — Wielka 2770, Uwagal KRERENERZIWKAEZZŻN — ZELDOWICZOWA ; "BKO? "a онея я го kouserwa- Konto PKO 140248. MIESZKANIE Pod zastaw  nierucho- Zguby 
KOBIECE WENE- je, doske- Stałe wynagrodzenie moś:i miejskiej tylko a : E) a lub wysoka prowizja6 pokojowe luksusowe i RES EPA EYCZNB NAPZADOW nali,-odšwicžs, nsawa у P 3 w Wiluie można otrzy- YYYYYYVYYYYYYYYYYYY" 

„NARZĄDÓW jej zkazyi braki, Masaż przy sprzedaży na włs-3 pokoje z wygodami „c mniejsze sumy Zagini MOCZOWYCH _ kosmetyczny twarzy, Sty rachunek, Oferty! 5 pokoi bez wygod. natychmiast  Informa- НОНЕ ' 
od 12—2i e44—6 Masai ciais, elekirycz- kierować „Prosperitć*, Mickiewicza 37 u do- cje Dział Pośrednictwa na poczcie 
uj, Mieklawicza 24. eo E (ps„ Łódź, Leszno 22 zorcy. Handlowego. Biura Re- Mogły jedei zł. 

el 277, mie), Natryski „PIOTMIO” UAŁAAAŁAAAAŁAAAAAAŁAA: > > = @ eden na 
— na* według proł. Spuk- = m = Mieszkania kasi SA zł. 500, z wystawienia Dr. Med. is, Wypadanie wusów, MLEĆNISKA 3.5 pokojowe z wy- Anieli Wyganowskiej z 

łupież.  Indywidnalne zzznmmawacuwzzcam Oda, Kasztanowa 4. Dom żyrem Wiesława Świa- 
Em.C helem dobierznie kosmetyków "FVYYVYYYTYYYYTYWYYY „m z ogrodem w Kolonii topełx-Mirskiego, El- 

Uroiog do kaźóej cery. Ost. Urocze Letnisko 4 pokoje *Fwileńskiej sprzedaje yy Szalkiewicz i Ma: 
zdobycie kosmety= Mi jscowość b. 
ki recjonsinej, 

Codzienuie cd g. 10—8 

Choroby nerek,  pę- "2 zdrowa 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm, 12 — 2 jeziorem. Park sosno- 

  

  

  a 

i t.p. Ceny znacznie zniżoue, 

Należy zapamię- rs SŁOWA” 
oraz do innych pism 

Nekrologi, komunikaty 
ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. tel. 82. 

Kosztorysy na każde żądanie, 

Drukarnia „Słowa* Zamkow: 

fa Žr 

i 5-7. Isgielloūska 8 W. Z. P: 68 wy, łódka, kąpiel, te- 
tel. 10-63. —— ris, łowienie ryb, ra- 

POPIERAJCIE kós, grzybobranie las 
DOKTOR suchy bliziutko, Cena 

L.0.P.P przystępua. = Porozu- 
mieč się Zawslna 60 
m. 10 od 9 -11 rano 

i 4—5 popoł. 

Druskieniki 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
kórne i moczopłciowe 

Wielka 21, 
tel. 921, od 9—1i3—8 

AAB r 

    

      
     

dwór na górze nadjęcja od zaraz ul. Dą- Kolejowa 64—-2, 

REEZEWACE PEGEGRA : 
<YTYYWYYYYYYSYYYYYWY DEZ zabudowań, 

Tanio sprzedam 
dwa tolwarki 50 ha w 
okolicy Wilus, 300 ha 
w pobliżu Bieniakoń. 

Hotel Europejski Jakóba Jasińskiego 16 Zawalnej 16 

ji Dworżeckiej-Bohda* —« 
nowiczowej, oraz jeden 
na zł. 1000, z wystaw. 
tejże Anieli Wyganow- 

z wygodami do wyna* się. Dowiedzieć się ul. 

browskiego Nr. 7. 

    

Tanio skiaj z żyr O 0] em Elwir. RA! sprzedaje się ogród SAkiewicz osie IKuPno owocowy i warzywny pocztą listem poleco- i SPRZEDAŻ © Poyierzchni 678 sąż. nym za pokwit. Nr. 320 
kw. równy i słoneczny, w dniu 11 kwietnia 

rz - ulicy "Żelazna Chztka na as imago Mikai nr 27. O_ warunkach Giedrojcia zem.%w Wil- 
dowiedzieć się w skle- nie przy ul. Jagielloń- 
pie spożywczym I. skiej Nr.3, m. 19, Po- 
Markuna przy ulicy wyższe weksle 

  

Dr. Kenigsberg Šulija „Mera“ B S uniewažnia się. 
— pensjonaty I. Gliń- R Ž 3 

choroby skórne, wene- skiej. Pokój т cslo Folwark bryczkę w dobrym sta- Zgubiony 
ryczne i wm dzienym utrzymaniem | 150 ha, powiat wi- ae Oterty = o aa Tuuciosy a 

toki Я > > 8 zł. (można i bez) leński dzi „ |adresem; ma achi. wydany przez agi- 
Mickiewicza 4 | uż UaurowiEs aa W sezonie| wia się T S Es mowszczyzns, poczta strat m, Wilna na imię 

tel. 10-90, PB b. będzie prowadzona | Informacje Kalwa- | Połoczany — W. Świę- Michała Krnpiūskiego, 
Przyjm. od 3—12i 4—8 WMA kuchnia dyetetyczna. | ryjska 2, m. 4, torzecki. unieważnia się.   
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Redaktor w z.: Witold Tatarzyūski


