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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Kok XVI

DZIENN  
 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 24-ej.

 

Telefon Redakcji.

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

  do 16 i od
 

 

 

  

    

Wilno, Niedziela 17-go styeznia 1932 r.

 

lena wileiu 20 gl.

Мр 3;

 

zagramicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ŻYCIE”
 

POD ŁASKAWYM PROTEKTORATEM J. MAGNIFICENCJI REKTORA U.S.B. PROF. DR. A. JANUSZKIEWICZA, DZIEKANA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO U.S.B. PROF. DR. W. JASIŃSKIEGO

i KURATORA KOŁA MEDYKÓW PROF. DR. ST. K. WŁADYCZKI.
odbędzie się 7 lutego 1932 r. w SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO

BAL MEDYKÓWX-ty DOROCZNY
10 PROC. DOCHODU PRZEZNACZONE DLA NAJBIEDNIEJSZYCH M. WILNA.

 

DZIŚ w lokalu Ogniska Akademickiego
(Wielka 24)

 

 

MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
Początek o godzinie 21. — Stroje dowolne. — Wstęp 2 zł. — Akademickie 1 zł.

PRZED KUNFERENCJĄ ROZBROJENIOWĄ.
Podział na komisji.

—

Sprawy ruskie w komisji budżetowej
Sejmu.

Przemówienie ministra Pierackiego.—Zńamienna odpo-
wiedź ukraińców.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj Komisja Budżetowa Sejmu obradowała od
тепа 40 późnej nocy; najgłówniejszym momentem było ośwladczenie

Iządu w sprawie rusklej.
Minister Pieracki wygłosił dtuże przemówienie, w którem wy-

Powiedział się za współżyciem obu narodów i pedkreślił, że Rusini
mają wszelkie warunki rozwoju gospodarczego i kulturalnego, czego
objawem jest rożwój spółdzielni, których w r. 1919 było 570, a w

r. 1930 przeszło 3900.
Młodzież ruska ma całkowitą swobodę uczenia się w języku

ojczystym, a „Proswita* posiada przeszło trzy tysiące placówek.

jeżełi chodzi o rozwój życia sportowego młodzieży, to rząd nie ma

nic przeciw temu, byłeby działalność towarzystw obracała się w ra.
"mach statutów i byleby pozbawioną była wpływów politycznych

_ Со do innych zagadnień politycznych i oświatowych rząd prze-

prowadza studja,”ale nie powziął jeszcze decyzji.

W odpowiedzi na deklarację ministra Pierackiego odpo-

wiedzieli dwaj posłewie ukraińscy: Matczak i Baran.
Oświadczyli eni, że społeczeństwo ukraińskie wobec rze-

czywistości obecnej nie jest podatne do psychologicznych eks-

perymentów ministerstwa.

We środę odbędzie się w Sejmie dyskusja
nad wnioskiem o votum nieufności.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We środę w Sejmie będzie omawiany wniosek
O votum nieufności dla rządu.

Rano odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji spraw zagra-
nicznych.

Senat zbierze się we czwartek, a w przyszły wtorek komisja

budżetowa senatu przystąpi do rozpatrzenia budżetu.

Nowy naczelnik wydziału w Ministerjum
Oświaty.

(Teletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Naczelnikiem wydz. sztuki w departamencie kul-
tury i sztuki Ministerstwa Oświaty mianowany został dawny redaktor

„Tygodnika Ilustrowanego" i były sekretarz „Teatrów Miejskich

w Warszawie p. Władysław Zawistowski. >
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Senat francuski o armji sowieckiej.

PARYŽ (Pat). Komisje spraw

zagranicznych i wojskowych Sena-

tu wysłuchały wczoraj szczegóło-

wego sprawozdania o sytuacji mi-

litarnej Rosji sowieckiej. Referent

sen. Eccard skonstatował, że do-

tychczas rząd sowiecki nie dostar-

czył Lidze Narodów wyjaśnień

swej sile zbrojnej, jakich udzieliły

inne narody. Informacje, podane

komisjom przez p. Eccarda i gen.

Bourgeois, stwierdzają, że Rosja
sowiecka znajduje się w okresie

wykończenia kompletnej organi-

zacji swej armji narodowej, zdol-

nej do zaopatrzenia się w materjał

również wyłącznie narodowy, któ-

rego podstawa przemysłowa roz-

lokowana jest między Uralem
Zachodnią Syberją. Armja liczy

około 1 miljona żołnierzy w sile

aktywnej oraz 3 miljony ludzi, któ-

rych można zmobilizować nie-

zwłocznie na wypadek wypowie-
dzenia wojny. Plan pięcioletni z
punktu widzenia dróg komunika-
cyjnych, materjałów transporto-
wych, rozwoju efektywów robot-
tniczych obu płci należy trakto-
wać jako plan przyspieszenia u-
zbrojenia narodowego Rosji so-
wieckiej.

Obydwie komisje upoważniły

swych przewodniczących do zwró-

cenia uwagi prezesa Rady Mini-

strów na doniosłość skonstatowa-
nych danych i na konieczność dla

delegacji francuskiej w Genewie

zakomunikowania powyższego
konferencji dla spraw rozbrojenia.
Na zakończenie komisja wyraziła

chęć wysłuchania exposć nowego
rządu przed otwarciem przyszłych
konferencyj w Genewie i Lozan-
nie.

Konferencja ministra Tardieu.
PARYZ. Pat. — Minister wojny

Tardieu odbył wczoraj konferencję

z wiceprezydentem Najwyższej
Rady. Wojennej gen. Weygandem

oraz szefem sztabu generalnego
gen. Camelot. Minister Tardieu

"ZARZĄD OKRĘGOWY STR
no: swych członków oraz przyj

i ofiar na rzecz Stronnictwa,

* pełnione listy do Sekretarjatu w
-19, zaś

zatrzymuje na stanowisku szefa

gabinetu wojskowego gen. Recuin

który pełnił te same funkcje przy

zmarłym ministrze Maginot. Skład

gabinetu wojskowego pozostaje

bez zmiany.
duraAO1

ONNICTWA NARODOWEGO
aciół Stronnictwa, którzy otrzymali

by łaskawie zechcieli nadsyłać wy-

Wilnie przy ul. Orzeszkowej 11 m.

zebrane pieniądze wpłacać na Konto P K. O. Nė 180,785.

Za wszelkie ofiary skladamy serdeczne „Bėg zaplač“.

kle na karnawał oraz

| Modne lakiery czółenka zo obuwie narciarskie

` poleca Polska Wytwórnia Obuwia *"**
| pantof. atłas `17,99, \/. NOWICKI Lakiery męsk. 32,00

o : prunel. 11,90] Wilno, Wielka 30 M. '|, buty na skórze 24,80

т z lamy 22,00| Kalosze, śniegowce, R na gumie 22,80

" buciki na ślizg. 24,80
„|, bue. na aumie

wojłoki.
16,80| 10/„—rabat świąt—10'|5 - „—_па дштие 24,70

M. kamasze na skórz. 25,80

GENEWA (Pat.) Sprawa we-
wnętrznej organizacji konferen-
cji rozbrojeniowej jest obecnie
przedmiotem narad między Se-
kretarjatem Ligi a poszczególne.
mi rządami. Jednem z głównych
zadań jest sprawa komisyj, jakie
mają być ukonstytuowane. Se-
kretarjat opracował projekt, któ-
ry przewiduje następuiące komij
sje: 1) zbrojeń lądowych. 2) тог-
ską, 3) lotniczą, 4) budżetowę
oraz t. zw. komisję konferencji.
Zwraca uwagę, iż nie figuruje tu
komisja polityczna, która zda-
niem niektórych rządów powinna
być najważniejszą komisją kon-
ferencji. Przeciw projektowanym

 

komisjom wysuwane są pewne
objekcje. Należy przypuszczać,
iż _ definitywna decyzja w
tej sprawie zapadnie na po-
czątku konferencji. Co się ty-
czy
według powszechnych przewidy-
wań w kołach ligowych pierwszy
tydzień poświęcony będzie na
dyskusję generalną, = poczem
ukonstytuowawszy komisje, które
ewentualnie też przeprowadzą
dyskusję generalną na temat
przydzielonych im zagadnień,
konferencja edroczy się na parę
tygodni i zbierze się ponownie
w maju po wyborach w Prusach
i we Francji.

przebiegu konferencji, to

 

DANCING TOWARZYSKI

 

= «Czemu mnie zdradziłaś?» x:owazystes pa. E
— na *J., bo jest elegantszym  Gusłowny krawat, szal, rękawiczki, =

= wszystko nabywa zawsze w sklepie z

= FRANCISZKA FRLICZKI =
e Zamkowa 9, tel. 6-46. 607—2x S
 

Lloyd George szykuje się do ataku.
LONDYN (Pat). Lloyd George

kończy lat 69. Sędziwy przy-
wódca liberałów angielskich, któ-
ry przed trzema miesiącami po-
ważnie był chory, obecnie po-
wrócił już do zdrowia i szykuje
się do gwałtownego ataku na rząd.
Lioyd George prowadzi obecnie
poufne rokowania z przywódcami
Lobour Party co do skencentro-
wania ataku w lzbie Gmin na ga-

 

Przed konferencją w Lozannie.
КОМЕС REPARACJI.

GŁOS GOSPODARCZYCH KÓŁ
ANGIELSKICH.3

LONDYN (Pat). Znakomity an-
gielski ekonomista prof. Keynes
ogłasza w dzisiejszym numerze ty-
godnika „New Statesman* zna-
mienny artykuł pod tyt.: „Koniec
reparacyj?' Autor pisze między
innemi:

Nadeszła chwila działania dla
mężów stanu świata. Aczkolwiek
jest teoretycznie słuszne, że sy-
tuacja obecnie wytworzona jest
rezultatem całego kompleksu wy-
darzeń, wśród kórych reparacje i
długi wojenne są tylko szczegó-
łem, to proste rozumowanie nie
może iść tą drogą, lecz pójdzie
drogą uproszczenia faktów, zą-
dając zmiany tego, co wydaje się
być w obrębie możliwości naj-
łatwiejszem do wykonania. Key-
nes, występując gorąco za zniesie-
niem reparacyj i długów wojen-
nych, uważa, że w tym kierunku
polityka brytyjska powinna iść
zdecydowanie, stwierdza jednak,
że nie uważa, by sytuacja dojrzała
już w tym lub następnym miesiącu
w Lozannie do ostatecznego poro-
zumienia. Czas i naturalny bieg
wydarzeń wciąż jeszcze czynią

swoje. Nie należy im przeszka-
dzać. Tak się składa — podkreśla
Keynes — że odroczenię na czas

krótki jest stosunkowo łatwe gdyż
Niemcy powinny rozpocząć wy-

płatę 15 lipca, dle długi wojenne

wobec Ameryki płatne są 15 gru-

dnia. Wobec tego możliwe jest

przedłużenie Niemcom morate*jum
na dalszych 5 miesięcy, bez naru-

szenia naszej własnej pozycji wo-

bec Ameryki. Decyzje, jakie

prawdopodobnie powzięte będą w

Lozannie, mogą wobec tego wyra-

zić się: 1) w obietnicy sojuszników
uczynienia Niemcom w ciągu roku

bieżącego dokładnej, prostej pro-

pozycji definitywnego skreślenia

zobowiązań Niemiec, 2) w porozu-

mieniu się co do tego, by w ciągu

dalszych 6 miesięcy badać roz-

wój kryzysu gospodarczego, za-

nim propozycja ostatecznie zosta-

nie uczyniona, 3) w przedłużeniu

moratorjum dla Niemiec do 15

grudnia i odroczeniu konferencji

lozańskiej na 6 miesięcy.

* Wobec autorytetu prof. Key-
nesa, można, uważać artykuł po-
wyższy za wyraz opinii gospodar-

czo uświadomionych -kół angiel-'

skich, tem bardziej, že w/g wia- +

domości z wiarogodnych źródeł,.

gabinet brytyjski poważnie trak-

tuje przyjęcie powyższych trzech

dezyderatów, jako wytycznej linji

delegacji brytyjskiej w Lozannie.
LAZ SRITIS alisOASZACOO CZE)

Popierajcie Polską Maclerz

Szkolną.

CZY ZOSTANIE

BERLIN. W miarę zbliżania
się terminu konferencji lozańskiej,
Niemcy lansują coraz uporczywiej
wiadomości, jakoby rzekomo Fran-
cja pragnęła odroczyć konferencję,
ponieważ chciałaby uprzednio u-
zgodnić stanowisko swe z Anglją
w sprawie reparacji. Pisma nie-
mieckie twierdzą, że Francja pra-
śnęłaby za wszelką cenę porozu-
mieć się z Anglją kosztem Nie-
miec. Jednocześnie jednak pod-
kreślają z rozczarowaniem, że do-
tychczasowe zabiegi Anglji, aby
pozyskać Francję dla siebie, nie
udały się. Anglja znajduje się wo-
bec tego, pisze się tutaj, w bardzo
trudnej sytuacji i występuje rze-
komo z własnym projektem, by
konferencję lozańską po kilku-
dniowych obradach odroczyć z
tem, iżby do końca roku bieżącego
zagwarantować Niemcom osta-
teczne rozwiązanie kwestji repa-
acji, co w terminie logiki nie-
mieckiej rozumieć należy jako
skreślenie reparacji. Tymczasem
odnosi się wrażenie, że to właśnie
Niemcom zależeć ma na odrocze-
niu konferencji, ponieważ nadzieje
na uzyskanie prawdziwie niemiec;
ko-anglosaskiego frontu w Lozan-
nie zupełnie się rozwiały, wobec
czego Niemcy chciałyby zyskać
na czasie. Znamienne jest, że na-
wet prasa nacjonalistyczna, która
dotąd była przeciwna odroczeniu,
dziś, powołując się na głosy prasy
angielskiej, mówi spokojnie o od-
roczeniu jako o konkretnej możli-
wości.

LONDYN. W angielskich ko-
łach politycznych wyrażany jest
pogląd, że po utworzeniu nowego
gabinetu francuskiego odpadła
możliwość odroczenia konferencji
reparacyjnej, która wobec tego

ODROCZONA?

rozpocznie się 25 b. m. w Lozan-
nie. Delegaci angielscy zamie-
rzają wyjechać na konferencję
23 b. m. Przypuszczają, że konie-
rencja potrwa do 2 lutego i w ten
sposób zbiegnie się z otwarciem
powszechnej konferencji rozbroje-
niowej. W nadchodzący wtorek
i środę odbędą się posiedzenia ga-
binetu, na których wydane będą

ostatnie zarządzenia w sprawie
konferencji reparacyjnej i rozbro-
jeniowej. Na konferencjach tych
omawiane będą także sprawy cel-
ne i taryfowe.

ROZBIEŻNOŚĆ STANOWISKA
ANGLJI I FRANCJI.

PARYŻ (Pat). Według infor-
macyj „Petit Parisien' różnica po-
między stanowiskiem Francji i
Anglji w sprawie sposobu rozwią-
zania zagadnienia odszkodowańi
długów wojennych jest bardzo
znaczna. Rząd francuski jest zda-
nia, że jest rzeczą niemożliwą zre-
zygnowanie z otrzymanych od-
szkodowań bez odpowiedniej rezy-

gnacji ze strony Stanów Zjedno-
czonych w zakresie długów wo-
jennych, podczas gdy rząd angiel-
ski jest zwolennikiem całkowitego
skreślenia i odszkodowań i długów
wojennych bez jakichkolwiek za-
strzeżeń. Wobec tego osiągnięcie
porozumienia między rządami
Francji i Anglji jeszcze przed kon-
ferencją lozańską wydaje się nie-
prawdopodobne. W związku z tem
„Petit Parisien“ opowiada się ka-
tegorycznie za odroczeniem kon-
ferencji do 1 lipca, t. j. do terminu
wygaśnięcia moratorjum Hoovera.

Dziennik zapewnia, że rząd fran-
cuski skłania się coraz bardziej do
tego poglądu.

aaaslaisii a i

Propaganda rozbrojeniowa Niemiec.
BERLIN. Pat.—Związki i orga-

nizacje niemieckie wyłoniły ko-
mitet, którego zadaniem ma być
specjalna propaganda tezy nie-
mieckiej w kwestji rozbrojenio-
wej. Komitet wydał odezwę, zwra-

cającą s'ę do konferncji rozbro-

jeniowej z. żądaniem uwzględnie-
nia tezy niemieckiej w kwestji

rozbrojenia. Odrzucenie przez

Krwawe starcia
w Berlinie.

BERLIN. Pet. — Wczoraj wie-

czorem odbyło się w Berlinie 15

zgromadzeń narodowo - socjali-

stycznych, w czasie których dosz-

lo do krwawych starć. 20 osób
policja aresztowała.

konferencję żądań niemieckich—
podkreśla odezwa—zwalnia Niem-
cyz przyjętych na siebie zobowią-
zań rozbrojeniowych. Z chwilą tą
Rzesza Niemiecka odzyska swo-
bodę działania. Celem Niemiec
musi być uzyskanie równości
zbrojeń, odpowiadającej wymaga-
niom
niemieckiego.

bezpieczeństwa państwa

binet Mac Donalda z chwilą, gdy
rząd pod naciskiem kół konser-
watywnych wniesie do Izby pro-
jekt ustawy, wprowadzającej w
Wielkiej Brytanji powszechną ta-
ryfę celną. Momentu tego spo-
dziewają się w drugiej połowie
lutego, a wystąpienie Lloyd Ge-
orgea będzie wówczas oczeki-
wane z wielkiem napięciem.
RALAEA E FR ESSRRT,

Nota litewska do rządu
Rzeszy.į

KOWNO. Pat.—Posel litewski
w Berlinie dr. Szaulis wręczył w
ministerstwie spraw,zagranicznych
notę piotestacyjną, która wymie-
nia fakty niedopuszczalne w sto-
sunkach dwóch zaprzyjaźnionych
państw+ :
i Między innemi nota wymienia
fakt  prowadzenia pertraktacyj
przez oficjalne czynniki niemiec-
kie z przedstawicielami kraju
kłajpedzkiego,g

gDalej podkreśla, iż podobne
postępowanie, zarówno pod
względem politycznym, i praw-
nym, może być przeszkodą na
dredze normalnego i przyjaznego
rozwoju stosunków - pomiędzy
dwoma sąsiedniemi państwami.

KWESTJA WYBORU NOWEGO
BURMISTRZA KOWNA. |
KOWNO (Pat). W dniu wczo-

rajszym odbyło się posiedzenie
frakcji litewskiej rady miasta
Kowna, na którem była omawiana
sprawa kandydatur na burmistrza
miasta. Zgłoszono 2 kandydatury:
Wiłejszysa i Stanajtisa, żadna
jednak z tych kandytur nie zdo-
była zdecydowanej większości.
Wynik głosowania był niespo-
dzianką i wywołał następujący
incydent: Jeden z radnych oświad-
czył, iż kto głosował przeciwko
vandydaturze Stanajtisa, ten nie
może byč zaliczony do grona
prawdziwych Litwinów. Znany
śpiewak opery kowieńskiej Pe-
trauskas, który jest również rad-
nym m. Kowna, poczuł się tem
powiedzeniem dotknięty i po о-:
stre wymianie słów opuścił zebra-
nie. *
(TTTITTTLEKT S

Zwyžka cen na bawelnę.
ŁODZ. Pat. — Naskutek wpro-

wadzenia ceł na surowce włó-
kiennicze oraz w związku ze zbli-
żającym się sezonem letnim, na
rynku włókienniczym w Łodzi
tendencja na przędzę bawełnianą
znacznie się wzmocniła, co spo-
wodowaio zwyżkę cen.

DRSUPBETA TRORERNNNSSZNA

Wielki brak ubrań i obuwia daje
się odczuwać w szeregach bied-
nych Tow. Pań Miłosierdzia św.

* Wincentego a Paulo, to też zwra-
camy się z gorącą prośbą do Sz.
Społeczeństwa o składanie tako-
wych do biura św. Wincentego —
Młynowa 2, od godz. 10—1 w poł.

óg zapłać zgóry tym, którzy nie |
lą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.

 

KOMUNIKAT KLUBUMŁODYCH
Dziś w niedzielę dnia 17 w lokalu własnym (ul. Orzeszkowej 11)

odbędzie się

DANCING TOWARZYSKI
Początek o godz. 18-ej. Wstęp za zaproszeniami, które można otrzy-

mać w Sekretarjacie codziennie od godz. 19-ej do 2l-ej.
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Dodatki z kuźni B. B.
(Na marginesie forum brzeskiego).

Sąd są,sb w Warszawie

wydał 13-go bm. w sprawie 11-tu

b. więźniów brzeskich wyrok w

pierwszej instancji. Sędzia Lesz-

czyński, jeden z trzech członków

sądu, zgłosił zdanie odrębne za

uniewinnieniem wszystkich oskar-

żonych. Ława obrońców wniosła

odwołanie się do Sądu Ape-
lacyjnego. Wyrok nie jest jesz-
cze prawomocny. Sprawa sądowa
toczy się w dalszym ciągu. |

Pisma sanacyjne wypowiedzia-
ły, w związku z ogłoszeniem wy-
roku, uwagi swe o sprawie i o roz-
rawie. Są to uwagi godne uwagi.

oczepiają one bowiem do wyro-
ku sądowego swoje wyroki mocno
doraźne.

Próba narzucenia społeczeń-

stwu takich dodatkowych wyrocz-

ków jest zabiegiem uproszczonym
w sposób bardzo gruboskórny.
Rachuba na przemytnictwo pojęć

i osądėw, doczepianych pokątnie

do wyroku sądowego, zawiedzie.

Tego, co powszechnie wiadomo i
co także w rozprawie sądowej zo-

stało oświetlone i udowodnione,
ani się nie wydrze z świadomości

ogółu ani nie zastąpi kleconemi

naprędce doróbkami do wyroku

sądowego.
> —

Odrazu pełny rozpęd wzięło
główne pismo obozu rządzącego
(Gaz. Pols. nr. 14):

„Proces zakończony tym wyrokiem,
poprzedzony był niesłychnaną rozmia-
rami, zuchwałością i cynizmem, propa-
gandą, obliczoną na nastrojenie opinji w
interesie oskarżonych i na przedstawie-
nie ich za niewinne ofiary gwałtów i
bezprawia władz administracyjnych. .*

O tem, czy więźniowie
brzescy byli ofiarami czy nie, wy-
rok Sądu Okręgowego w Warsza-
wie z dnia 13-go bm. wogóle nie
mówi i tem się nie zajmuje. Istnie-
je w tej sprawie wyrok, ale inny.
Mianowicie Sąd Apelacyjny w
Warszawie orzekł dnia 29-$go paź-
dziernika 1931 w sprawie skargi
obrońców b. więźniów brzeskich
przeciw sędziemu śledczemu De-
mantowi o nieprawne osadzenie
więźniów w areszcie wojskowym
i tolerowanie stosunku do nich
władz dozoru więziennego. Sąd
Apelacyjny w Warszawie uznał,
że w postępowaniu sędziego De-
manta są cechy występku służbo-
wego, nadające się do wytoczenia
mu postępowania dyscyplinarne-
go, mówiąc w swem orzeczeniu

(Nr. akt. Sądu Apelacyjnego w
Warszawie III, L. k., 0.206/31):

„„W myśl przepisów, zawartych w
Rozporządzeniu Min. Sprawiedliwości w
przedmiocie organizacji więziennictwa
(Dz. U. 64 i 20 z roku 1928), więźniowie
śledczy, czy karni, winni być osadzeni
w tych więzieniach, które są przeznaczo-
ne dla więźniów cywilnych, a które znaj-
dują się w kompetencji Ministęrjum Spra
wiedliwości; że wobec tego sędzia śled-
czy Demant, z chwilą zaaresztowania
przez siebie wspomnianych wyżej osób,
znajdujących się już w jego dyspozycji,
winien był, jednocześnie z wydaniem po-
stanowienia o zaaresztowaniu, zarządzić
przetransportowanie zaaresztowanych do
właściwego więzienia, w myśl $ I. Rozp.
Min. Spr. z dnia 22. VI. 1928 r. (Dz U.
Nr. 64/28 r.), tembardziej, że i $ 1 tym-
czasowego wojskowego reś. więziennego
z dn. 29. X. 1919 r. wyraźnie wskazuje,
że więzienia wojskowe służą do prze-
trzymywania osób, podlegających sądow-

_ nictwu wojskowemu, a $ 19 tegoż regu-
laminu dotyczy jedynie rozmieszczenia
tych więźniów... że, wobec zaznaczenia
w pierwotnej skardze obrońców wymie-
ED oskarżonych, iż „o faktach bi-
cia Sędzia Demant był powiadomiony,
gdyż b. poseł Kiernik komunikował mu
o tem, a nawet pokazywał ślady pobi-
cia”, i wobec brzmienia art. 240 K B. K.
w związku z art. 50 i 51 Regulaminu kar-
nego (Dz. U. N. 42, r. 29) należy uznać,
że w czynie Sędziego śledczego Demanta,
który nie sporządził protokółu o tych
gwałtach na osobie więźnia Kiernika, o
ile istotnie o tem był powiadcmiony, mo-
źżna dopatrzeć się jedynie uchybienia służ
bowego, które może dać podstawy do
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
przeciwko niemu.”

Oto rezczywisty wyrok sądowy
w sprawie niezgodnego z prawem
osadzenia b. więźniów brzeskich
w _ więzieniu  wojskowem w

Brześciu i w sprawie postępowa-
nia, jakiego byli tam ofiarami.

Co wobec tego jest zuchwa-
łością i cynizmem? Czy twierdze-
nie, poparte dziś orzeczeniem Są-
du Apelacyjnego, że b. więźniowie
brzescy byli ofiarami postępowa-
nia, niezgodnego z prawem? Czy
też raczej, w związku z wyrokiem
Sądu Okręgowego innej zupełnie
treści, próba przemycania twier-
dzenia, jakoby oni nie byli ofia-
rami?

 

Równocześnie zjawia się też
usiłowanie stworzenia nowego wy
biegu. W sprawie b. więźniów
brzeskich najistotniejszą dla całe-
go społeczeństwa rzeczą był, jest
i będzie... Brześć. Dlatego ze zdu-
mieniem czyta się (Gaz. Pols.
nr. 14):

„Sąd pozostawił oskarżonym i ich
obrońcom niezmierną pełnię śiodków ob-
rony i swobody słowa.” Ё

Jest to znowu bardzo licha i
przesadna rachuba na stabszą pa-
mięć czy na słabe głowy ludzkie,
bo przecież wszyscy mają żywo w
umysłach owe słynne zajścia od
samego początku rozprawy, gdy
oskarżeni dawali swe wstępne
wyjaśnienia 27-go i 28-go paździer
nika ub. r.:

„P. Dubois. — W Brześciu p. De-
mant nie pozwalał...

Przewodniczący s. Hermanowski —
Kwestja traktowania w Brześciu nie wią-
że się z aktem oskażenia, ponieważ to
nie może być sprawdzone.

P. Mastek. — Aresztowano mnie w
nocy, przemocą, prawie w negliżu... (za-
czyna mówić o Brześciu...)

Przewodniczący s. Hermanowski. —
Odbieram Panu głos.

P. Ciołkosz. — A to, co przechodzili
śmy w Brześciu...

Przewodniczący s. Hermanowski. —
Proszę tego nie poruszać

P. Ciołkosz. — ...(skonfiskowanej...
Przewodniczący s. Hermanowski. —

Odbieram Panu głos.”
Dnia 29-go października, gdy

p. Bagiński zaczął mówić o
Brześciu, przewodniczący p. Her-
manowski odebrał mu głos, a p.
Mastka, który wtrącił zdanie o
tem, co było w Brześciu, wydalił
z sali rozpraw, poczem ława o-
brońców w kilku wystąpieniach
kolejnych zażądała swobody mó-
wienia przed sądem o tem co by-
ło w Brześciu, lecz Sąd odrzucił
to żądanie.

Gdy sprawa Brześcia wypły-
nęła w grudniu 1930 i styczniu
1931 w Sejmie i w Senacie, ze
strony BB. odsyłano ją do Sądu.
Lecz w rozprawie b. więźniów
brzeskich zakazano mówić o
Brześciu, a dla kraju jest to właś-
nie najważniejsze. Mówienie wo-
bec tego o pełni swobody słowa
nie jest wprawdzie zakazane, ale
jest całkowicie chybione.

więc

Przedziwnie również brzmią
takie uwagi po wyroku (Expr. Por.
nr. 14):

_ . „Podkreślaliśmy już, iż jakikolwiek
będzie wyrok, skazujący, czy uniewinnia
jący, w niczem nie może zmienić dzisiej-
szej polskiej rzeczywistości. Dobrze te-
dy, że proces ten wreszcie się skończył,
a wraz z nim rozpłyną się ponure dymy,
dobywające się z niewygasłych ognisk,
namiętności. Dobrze, że wyschnie źró-
dło, z którego płyną niesprawiedliwe su-
gestje o naszym kraju, wykoślawiające
obraz życia publicznego w Polsce."

Wartoby się zastanowić nad
znaczeniem tych oświadczeń, a w
szczególności wstępnego zdania.
Powiedziano tam zupełnie wyraź-
nie, że wyrok sądu także uniewin-
niający, a zatem stwierdzający
niewinność oskarżonych, nie zmie-
niłby dzisiejszej polskiej rzeczy-
wistości. W zdaniu tem mieści
się treść niezmiernie wymowna.
Kto jednak tak mówi, niewiadomo
skąd czerpie przekonanie, że wy-
rok skazujący w pierwszej instan-
cji kończy sprawę, że rozpłyną się
ponure dymy, że wyschnie źródło
itd. Ani prawdy ani życia nie
wtłoczy się w takie niewybredne
uproszczenia.

Stanisław Stroński.

| ima a T ТОН АСЕВНаЕС

Obrona rodziny czynem

P. Boy-Żeleński w „Wiado-
- mościach Literackich" wylewa ku
beł pomyj na głowy kleru za jego
protesty przeciw ustawie mał-
żeńskiej.

„Ale jaki — pyta — ma cel ta wal-
ka, w której często nawet pastorał zmie-
nia się w widły; jaki cel to agitowanie

| mas, to podawanie w pogardę państwa,
które ci nieboracy ledwo nauczyli się
znać i szanować? Kogo to ma oszukać?
Nie rząd, bo każdy rząd wie najlepiej,
jak się robi takie nastroje i takie opinie.

у Ta fala demagogji, kłamstwa, oszczer-
stwa, antypaństwowego podjudzania pły;
'nie bez żadnej przeszkody w pismach i
na wiecach; ba, nawet radjo oddano jej
na usługi”.

A nażaliwszy się dość na to, -
nawet „postępowe“ i socjali-

rze-jektu, żeby kleru „nie mieć
isz-<ciw sobie”, grozi następnie

Panją.
й „Wogóle — pisze — gdyby wnosić

— й tego, co znajduje wyraz w naszych
: pismach, możnaby nabrać przekonania o
| niesłychanem wręczг sklerykalizowaniu

° naszego d Niewątpliwie, biorąc ze-
wnętrznie, Polska jest klerykalna. Kina
ani dancingu nie otworzy nikt bez kro-
idła i święconej wody. Ale klerykalna

była do ostatnich czasów i Hiszpania;
pod tą DAmogą się kryć nie*

„antypanstwowym““.
Przedewszystkiem trzebą z o-

burzeniem odeprzeć twierdenie p.
Boy'a-Żeleńskiego jakoby protesty
przeciw ustawie małżeńskiej były
akcją „antypaūstwową“. Jest to
oburzające, że się ktoś wogóle w
Polsce ośmiela traktować obronę
chrześcijańskiej rodziny jako czyn
„antypaūstwowy“... Dokądże w
takim razie idziemy? | na czem
chcemy oprzeć państwo, jeśli
chrześcijaństwo w głowach wpły-
wowych ludzi kombinuje się z
antypaństwowością' ?
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2 prasy.
Już budzi się świadomość

Zapewne ci, którzy byli przed
dwoma tygodniami w Domu Lu-
dowym przy ul. Metropolitalnej
na odczycie prezesa Akademickie
go Odrodzenia p. Stommy — pa-
miętają jeszcze, z jakim to aniel-
sko - rozbrajającym optymizmem
twierdził on, iż żydzi, jako nie za-
mieszkujący zwartego terytorjum,
nie mają żadnego interesu w oder-
waniu od Polski jakiejś połaci
kraju, a znowuż, ponieważ ży-
dzi już się rozczarowali w Sowie-
tach (prześladowanie wszelkiego
nacjonalizmu, a więc i żydowskie-
go), w Anglji (Palestyna i Arabi),
wreszcie w Niemczech  (Hitle-
ryzm), więc pozostaje im tylko
oprzeć się o silną Polskę.

Jakby w odpowiedzi na tę pol-
sko-żydowską sielankę p. Stommy
znajdujemy w Nr. 2 Myśli Narodo-
wej ciekawy artykuł p. K. R. p. t.
„Już się budzi świadomość”.

Zaznaczywszy na wstępie. jak
to już w czasie wojny światowej
żydzi panicznie obawiali się po-
wstania państwa polskiego i jakie
czynili wysiłki ku zapobieżeniu
skutkom tegoż, autor przechodzi
do czasów ostatnich:

„Kiedy w lutym 1929 r. odbyła się w
Warszawie konferencja przedstawicieli
prasy żydowskiej, p. dr. Leo Bramson,
zo światowej organizacji „Ort* (Ber-
in

„zastanawiał się nad przyczynami
kryzysu ekonomicznego żydów w Pol-
sce i wskazał, że główną tego przy-
czyną nie jest judo-fobja. Społeczeń-
stwo żydowskie trawi choroba, która
wpływa bardzo silnie na sytuację: my
posiadamy za dużo kupców, mv nie
mamy dobrze wyszkolonych rzemieśl-
ników, my nie rozporządzamy dosta-
tecznemi kredytami... Przytem nasuwa
się zajmujące zjawisko: różne zdoby-
cze społeczne, každa dobra reforma
państwowa, która jest pożyteczną dla
innych obywateli, jest złą dla żydów”.
(„Moment“) — Warszawa, Nr. 44
1929 r.).
Jeżeli każda dobra reforma pań-

stwowa, jak stwierdza ten wybitny dzia-
łacz żydowski, jest złą dla żydów, to
czyż żydzi mogą przychylnie zapatrywać
się na dobre reformy państwowe w Pol-
sce, czyli na rozwój Państwa Polskiego.

Kiedy w dniu 20 grudnia 1930 roku
odbyła się w New-Yorku konferencja
między ambasadorem polskim przy rzą-
dzie St. Zjednoczonych A. P. i przedsta-
wicielam „American Jewish Committee“
w sprawie poprawienia położenia ludno-
ści żydowskiej w Polsce, p. dr. Cyrus
Adler, prezydent tego komitetu żydow-
skiego, m. in. powiedział:

„W ciągu ostatnich lat, kiedy
Polska poczęła rozwijać się w sposób
nowożytny, wytwarza się jednocześnie
położenie bez wyjścia dla żydów pol-
skich. Dzięki np. ruchowi spółdziel-
czości, której teoretykiem i twórcą
był żydowski mąż stanu Luzzati, i w
której żydzi na całym świecie biorą
duży udział, w Polsce niesłychanie
zaostrza się położenie ekonomiczne
żydów”. („Hajnt” Nr. 291 1930 r.. Żat).
Jeżeli nowożytny rozwój Polski wy-

twarza „położenie bez wyjścia dla žy-
dów polskich”, to czy mie staje się dłą
żydowstwa koniecznością zamknięcie
Polsce możności nowożytnego rozwoju,
aby w ten sposób znalazło się „wyjście”
dla żydów w Polsce?

Czy nie staje się dla żydostwa ko-
niecznością wykrojenia z ciała Polski
szmału ziemi o rdzennej, najtęższej lud-
ności polskiej?

Nie trzeba zapominać, że p. dr. Cy-
rus Adler jest jednym z trzech następ-
ców p. Luis Marshall'a, który stojąc
właśnie na czele wymienionej organizacji
„American Jewish Committee“ podykto-
wał w 1919 r. w Paryżu zwycięskim pań-
stwom koalicyjnym m. in. rozciągnięcie
na Polskę „traktatu o mniejszościach”...

I czy nie jest znamienne, że zupeł-
nie wyraźnie o zmianie granic Polski na
rzecz Niemiec konferowali w r. 1926 z
ramienia „Anglji* p. sir Alfred Mand,
wybitny syjonista, a z ramienia „Nie-
miec”, p. Albrecht Rechtberś, żyd wy-
bitny przemysłowiec w Nadrenii...

Czy nie jest również znamienne, że
podczas pobytu p. premjera Lavala w

„dziło do głowy rozmyślne

St. Zjedn. A. P. w październiku 1931 r.,
kwestję nie narośli pruskiej na ciele pol-
skiem, a kwestję „korytarza polskiego”
i Śląska Górnego podniósł oficjalnie nie
kto inny, jak żyd, senator Borah?

P. sen. Borah jest to jeden z naiwy-
bitniejszych wodzów żydowskich w za-
kresie światowym, występujący zazwy-
czaj w sprawach najważniejszych dla ży-
dów (kwestja zwrotu żydom Erec Izrael
(Palestyny), uznanie Sowietów „de jure”,
załagodzenie  zatargu  žydowsko-nie-
mieckiego kosztem Polski i inne).

Kończy autor słowami:
W Polsce budzi się świadomość wła-

ściwych celów żydostwa i już obecnie,
chociaż do czasu nie mówi się o tem
głośno, nie jednostki, lecz liczne rzesze
wiedzą dobrze, iż projektowany nowy
rozbiór Polski byłby zgodny z planami
polityki żydowskiej.

A za świadomością idzie decyzja, że
rozwiązanie zagadnienia żydowskiego nie
może dokonać się kosztem Polski“.

Niebezpieczne. pomysły

W prasie sanacyjnej propaguje
się od kilku tygodni pomysł zmniej
szenia wszystkich wierzytelności
odpowiednio do spadku cen, jaki
nastąpił w ciągu ostatniego roku.

Jednym z autorów tego pomy-
słu jest były minister skarbu Ma-
tuszewski. Nie jest więc to dzien-
nikarski jeno figel, któryby można
zbyć wzruszeniem ramion. Wi-
docznie są jakieś „sfery”, serjo o
tem myślące.

Jak zaznacza na łamach „Kur-
jera Lwowskiego” prof. St. Grab-
ski:

„są to sfery czwartej brygady —
które w czasie radosnej twórczości zbyt
skwapliwie korzystały z hojnie im udzie-
lonych kredytów i za pożyczane na wy-
soki procent pieniądze rozszerzały i mo-
dernizowały swe przedsiębiorstwa, a dziś
nie mają dochodów wystarczających na-
wet na spłatę swych zobowiązań dłuż-
nych.

Czas dłuższy łudziły się one, że za-
stój na rynkach zbytu minie niezadługo.
Zapowiadano oficjalnie poprawę kon-

junktury już na wiosnę roku przeszłego.
Ale zapowiedzi optymistyczne i nadzie-
je zawiodły. Coraz więcej firm zawiesza

wypłaty, bankrutuje albo poddaje się pod

nadzór sądowy i układa się z wierzycie-

lami, by zadowolili się uzyskaniem jakiejś

części należnych im sum zwalniając

dłużnika od reszty jego zobowiązań,
Jeszcze zaś więcej jest przedsiębiorstw,
które z dnia na dzień wydobywając wsze-
lakiemi sposobami pieniądze na są

procentów i prolongując swe weksle —
żyją w ciągłej trosce, czy lada dzień nie
słaną przed katastrofą.

Więc nęci je myśl — czyby zamiast

układów z wierzycielami po katastrofie,
nie zapobiedz jej, uzyskując naprzód już
zmniejszenie swych długów.

Mówi się mianowicie: gdy ceny to-

warów spadają — przez to samo pie-
niądz zyskuje na wartości; zatem rośnie
wartość sum dłużnych na korzyść wie-
rzycieli, a niekorzyść dłużników; to jest
niesprawiedliwe; by zapobiec krzywdzie
dłużników należy więc odpowiednio do

spadku cen względnie wzrostu wartości
pieniędzy zredukować wszystkie wie-
rzytelności”.

Przyznać trzeba, że szczególna
to logika.

Jeno, że ci sami, co dziś w ten spo-
sób rozumują, byliby do głębi oburzeni
gdyby ktoś, w czasie wzrostu cen — a

rosły one ciągle od 1924 po 1929 — wy-

stąpił był z pomysłem podwyższenia

wszystkich wierzytelności, bo gdy ceny
rosną — to pieniądz traci na wartości,
a zatem i wartość sum dłużnych maleje

i jest to niesprawiedliwą krzywdą wie-

rzycieli.

Autor artykułu z wielką eru-

dycją wykazuje następnie waha-

nia się cen w ciągu wieków i koń-
czy:

I przez wieki nikomu nieprzycho-
zmniejszanie

nagromadzonych oszczędności, gdyż zda-

wano sobie sprawę, że podrywając zna-

czenie pieniądza jako środka gromadze-

nia bogactw pozbawi się go również nie

zbędnej na to, by był miarą wartości, od-

porności wobec zmian zaofiarowania i za-

potrzebowania. A wtedy zniknie jedyna

w ciągłych wahaniach cen, trwała pod-
stawa rachub i przewidywań gospodar-
czych. °

___

Burza na Dalekim Wschodzie
ZAJĘCIE TUN-LAO

I BEJ-DŽENU.
MOSKWA (Pat). Wojska ja-

pońskie po stoczeniu bitwy ż sil-
nemi oddziałami partyzantów chiń-
skich zajęły wczoraj Tun-Lao. In-
ne oddziały wojsk japońskich za-
jęły Bej-Dżeń na pograniczu pro-
wincji Że-He.

KREDYTY NA WOJNĘ MAN-
DŻURSKĄ.

7” WIEDEŃ (Pat). Dzienniki wie-
deńskie donoszą z Tokio: Rząd
japoński postanowił zaciągnąć no-
we kredyty w wysokości 6 miljo-
nów jen na utrzymanie wojsk ja-
pońskich w Mandżurji. Od po-
czątku kampanji mandżurskiej Ja-
ponja wydała na ten cel 31 milj.
jen.

ODPOWIEDŹ JAPOŃSKA NA
NOTĘ 0Y

TOKJO (Pat). Nota bNz
w odpowiedzi na notę Stanów
Zjednoczonych, dotyczącą paktu 9
państw, wręczona dziś rano am-
basadorowi amerykańskiemu w
*Tokjo, potwierdza ponownie, że
Japonja trzyma się polityki drzwi
otwartych w Mandżurji, ubolewa-
jąc równocześnie, że polityka ta
skazana była na poważne niedo-

magania naskutek dezorganizacji,
panującej na całem  terytorjum
Chin.

JAPONJA_ NIE PODPISZE
PAKTU O NIEAGRESJI

Z SOWIETAMI.
TOKJO (Pat). Minister spraw

zagranicznych Japonji Yoshizawa
przyznaje, że w czasie jego prze-

jazdu przez Moskwę Litwinow

sondował jego zapatrywania w

sprawie paktu nieagresji. Według

powszechnej jednak opinji, panu-

jącej w Tokjo, Japonja odmówi

podpisania jakiegokolwiek paktu

o nieagresji ze względu na inte-

resy, jakie oba kraje posiadają w
Mandżurji. Zresztą opinja japoń-
ska jest zdania, że traktat Kelloga,

który podpisały już oba kraje, od-

powiada całkowicie temu samemu

celowi, który miał pakt nie-
agresji. 3

STOSUNKI DYPLOMATYCZNE
JAPONII I CHIN POD ZNAKIEM

ZAPYTANIA.

TOKJO (Pat). Biuro Reutera
donosi: Nikt nie bierze tu na
serjo wiadomości, jakoby chiński
rząd narodowy zdecydował się na
zerwanie stosunków dyplomatycz-
nych z Japonją. Ale gdyby nawet
Chiny wykonały swą pogróżkę,
japońskie koła miarodajne już
dają do SP: że Japonja
i w tym wypadku pozostawi w
Chinach ych kosulów.

KOMISJA ANKIETOWA
DLA SPRAW MANDŻURII.

GENEWA (Pat). W związku z
ukonstytuowaniem się komisji an-
kietowej dla spraw Mandżurii, w
skład której wchodzą przedstawi-
ciel Stanów Zjednoczonych, Fran-
cji, Anglji i Niemiec, delegat Pol-.
ski przy Lidze Narodów złożył w
sekretarjacie generalnym notę, w
której rząd polski wyraża ubole-
wanie, że okoliczności nie pozwo-
liły na udział w tej komisji przed-
stawicielom innych państw, niż
wielkich mocarstw, ze szkodą dla .
idei współpracy międzynarodowej,
opartej na szerszej platformie,
która jest jedną z podstaw paktu.

Wjakifsposób pewien kolejarz uleczył się z reumatyzmu.

Dla kolejarza rzeczywiście niepoję-
tem jest, gdy nagle przy wskakiwaniu na
stopnie wagonu druga noga odmawia mu
posłuszeństwa i równocześnie odczuwa
jakąś niesamowitą sztywność w stawach
i krzyżu. To są pierwsze objawy reuma-
tyzmu. „Nie niogłem poprostu zrożu-
mieć” pisze nam pan A. Buk. Siemiano-
wice, Matejki 14 „skąd nagle wzięła się
taka sztywność w krzyżu i kolanach.
Gdy chciałem jak zwykle wskoczyć do
ruszającego pociągu, zaledwie z wielkim
wysiłkiem udawało mi się utrzymać na
stopniu. Początkowo przypuszczałem, że
przyczyną tego jest zwykłe nadwyrężenie
mięśni, ale nacierania i rozmaite wypró-
bowane przezemnie lekarstwa nie przy-
niosły mi żadnej ulgi. Przeciwnie! Szcze-
gólnie słotne i zimne dnie dawały mi się
we znaki — bóle były wprost nie do
zniesienia. Na służbę szedłem wówczas
jak no tortury. Latami całemi męczyłem
się tak okropnie, dopóki pewnego razu
nie zwrócono mi uwagi na Togal. 7awie-  
 

dziony jednak tyłoma próbami naturalnie
odniosłem się z niedowierzaniem i do te-
go zalecanego mi leku. Lecz dzięki Bogu
dziś nie żałuję doprawdy tej ostatniej
próby, gdyż odrazu po zażyciu odczułem |
dobroczynne działanie tych tabletek. |
Wkrótce też powoli bóle ustąpiły, a teraz |
już zupełnie pozbyłem się tej straszliwej |
choroby. Tak więc dzięki Togalowi od-
zyskałem swe zdrowie!”
świadczenia poczyniło tysiące cierpią-
cych, którzy przyjmowali Togal przy
reumatyzmie, podagrze, rwaniu w sta-
wach, bólach w krzyżu, bólach nerwo-
wych głowy, grypie, przeziębieniach i po-
krewnych cierpieniach. Ponieważ Togal
w zarodku zwalcza te niedomagania,
przeto nawet w chronicznych wypad-
kach osiągnięto przy pomocy tego środ-
ka nadspodziewanie pomyślne rezultaty.
Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych —
Ocz W aptekach. Wydz. Zdr Publ.

arszawa.

ODEZWA
Do Polskiego Społeczeństwa Chrześcijańskiego.

Wobec ogólnego tak ciężkiego kryzysu gospodarczego, gdy tysiące i setki
bezrobotnych i ich rodzin w Polsce, a miljony takich nieszczęśliwych na całym

świecie przymiera głodem, zdawałoby się, iż sumienie każdego człowieka, a tem

bardziej sumienie w grupie społecznej, zakaże ludziom wydatków na kosztowne
i huczne bale i zabawy publiczne.

Wśród nas jest tyle nędzy i biedy, tylu potrzebujących nie wskutek win
własnych, lecz wskutek win dzisiejszego ustroju gospodarczego, który zanadto od- |

biegł od myśli Bożej.

Naprawdę, wobec $rozy sytuacji, nie wypada stroić się w jedwabie, -

Wołamy do wszystkich ludzi dobrej woli, gdy tak wielka nędza wśród nas, |
obróćmy te pieniądze, które byśmy wydali na zbytkowne zabawy — na chleb dla
tych, którzy są go pozbawieni! Bale i zabawy już zapowiedziane lub przygotowane, |

ograniczmy do rozmiarów najskromniejszych!
Wśród skromnych zabaw tanecznych powstrzymujmy się od obcych naszej |

kulturze i rodzinnym tradycjom, egzotycznych tańców, wykraczających przeciwko _
idei prawdziwego piękna, a obrażających przyzwoitość. Nie postępujmy niebacznie,

chwytając bez wyboru wymysły ludzi o pojęciach pogańskich, spekulujących na sła-
bościach duszy ludzkiej, a najczęściej rozmyślnie godzących w zasady skromności

i moralności chrześcijańskiej.

Zwracamy się do młodzieży. Zwracamy się do was, którzy najchętniej się

bawicie, dla których rozrywka taneczna jest rzeczą godziwą i słuszną.

Uczyńcie ofiarę. Ofiarę tem piękniejszą, że przyjdzie wam z trudnością.

Trzeba nam solidarności, Wy, młodzi, potraficie występować solidarnie, gdy chodzi
o osiągnięcie postawionych sobie celów.

Wykażcie, że równie solidarnie potraficie być w obliczu etyki. Wzywamy do
solidarności na tem polu całe społeczeństwo.

Zamiast zbyt hucznych zabaw — chleb głodnymi!!

Ufamy, że wszyscy szlachetni i zacni nasi rodacy, a zwłaszcza młodzież chętnie
da posłuch naszemu wezwaniu.

Archidiecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej

w Wilnie

(—) St Białas — Prezes

(—) Ks. Fr. Kafarski — Dyrektor

Archidiecezjalny Związek
T-w Dobroczynności „Caritas'*

(7) A. Sawicki — Prezes.

 

ESZKICE I OBRAZKI.
O JEDNYM SPRYCIARZU,

KTÓRY CHCIAŁ WYNALEŹĆ ZŁOTO.

Bodajto!
Ludziska mają pomysły szczęśliwe.

I robią pieniądze...

Znalazł się taki jeden spryciarz. któ-

ry naczytał się o Twardowskim, że kręcił
bicze z piasku i pomyślał:

—Dlaczegóż to ma być Dunikowski
głupszy od Twardowskiego? Tamten

kręcił bicze z piasku niewiadomo jak

i dlaczego — ja z piasku wykręce złoto...

Słówko tu rzucone, tam szepnięte
i ludziska haczyk połknęli...

Do tego demonstracja jakiegoś bar-

dzo ciekawego i mądrego aparatu...

Ot, naciska się śrubkę i złoto go-

towe...

Posypało się złotko...

Nie tyle coprawda z aparatu co

z ludzkich kieszeni, do kieszonki genjal-

nego wynalazcy...

A tu nagle hop!
Policja...

Wiadomo, jak zawsze, pełna braku

zaufania do ludzi genjalnych...
Powiada taki sergeant paryski:
— Pokaż no, brateńku, jak ty to

robisz? į
Coś tam zastrzeszczało w aparacie,

a złotka niema.
Zanim zatrzeszczało drugi raz, już

alhemikus siedział w kryminale.

Bo ludzie, jak ludzie...

Wierzyli w Cagliostra w XVIII stu-
leciu, wierzą w Dunikowskiego w. XX.

A ci spryciarze fabrykują sobie

złotko — na ludzkiej głupocie tłoczone.
"W takim naprzykład Wilnie roi się

od fabrykantów złota, za halami targo-

wemi...

Bardzo prosto!...
Stoliczek i trzy karty.

Jakiś opryszek woła, jak głcśnik

Philipsa:
— Czerwona wygrywa, czarna prze-

grywa! Hopr..
I już przystają ludziska i złotko

się sypie...
Ale cóż tam Wilno, wiadomo, pro-

wincja... Warszawa, to prawdziwe Klon-

dyke dla tych traperów i poszukiwaczy

złota...
Słyszałem sam, że jeden spryciarz

u Loursa, sprzedał jakiemuś bałwanowi
siedzącego opodal brodatego prezesa

trustu łódzkiego, jako okaz do Panopti-

cum, twierdząc, że ów ma małpi ogon-

I ten kupił, kupił za gotowkę!...

Cóż to była za wspaniała wsypa, gdy
się okazało, że ten łódzki prezes wcale

małpiego ogona nie posiada.
O kolumnie Zygmunta i parcelacji

Łazienek niema co i mówić, bo to stary
kawał. к

Mnie samemu proponowano sprze-

daż wspaniałych terenów naftowych —

na placu Łukiskim, co dlatego tylko do

skutku nie doszło, że projektodawca

osiadł „na Łukiszkach”.
„Albo ja sam...
Pisuję na cudzym papierze i cu*

dzym atramentem, a za to mi płacą,

a prokurator na to nic... '

Wogóle uważam, że ten paryski

Dunikowski to skończony kapcaz — wy-

Katolicki Związek Polek
Archidiecezji Wileńskiej

(7) Marja Mieczysławowa Jeleńska,

Prezeska

Katolicki Związek Mężczyzn

Archidiecezji Wileńskiej
() Х. Olszewski — Prezes

Związek Młodzieży Polskiej w Wilnie
(—) WŁ Piasecki Płk. — Prezes.

Kolumny, które
grożą usunięciem

Dnia 16 b. m..o godz. 5-ej wie-
czorem w małej sali miejskiej w
obecności Jego Ekscelencji Arcy-
biskupa Jałbrzykowskiego i Bi-
skupa Michaikiewicza, oraz z u-
działem świata artystycznego i
naukowego Wilna, wygłosił uła
dr. Stanisław Lorenc.

Tematem odczytu była Bazy-
lika, prace konserwatorskie w niej
poczynione, oraz wykład o znale-
ziskach w podziemiach.

Wykład ilustrowano przezro-
czami, które po raz pierwszy da-
nem było obejrzeć szerszej pu-
bliczności wileńskiej,

Dr. Lorenc niezmiernie cieka-
wie naszkicował historję powsta-
nia i budowania katedry, omówił
w formie dla niefachowców zro-
zumiałej sprawę fundamentów Ba-
zyliki, oraz szczerby, jakie poczy-
nił czas w ich kostrukcji.

Usłyszeliśmy o postępach prac
konserwatorskich przy naprawie
fundamentów, oraz sprawę szcze-
lin, które zarysowały się na skle-
pieniach t. zw. „kanału odwadnia-
jącego".

Niezmiernie ciekawie omówił
prelegent sprawę odnalezienia
grobowca królewskiego, jego po-
łożenie w pobliżu presbiterjum,
oraz dalsze prace, jakie się do-
konuje przy zachowaniu zwłok
królewskich.

Dowiedzieliśmy się, że mimo
ogromu prac, jakich nad zabezpie-
czeniem całości Bazyliki dokona-
no, niebezpieczeństwo katastrofy
runięcia całego frontonu, ściany
południowej i chóru katedry, nie
zostało zażegnane.

Prace trwają nadal.
Dzięki źródłom technicznym,

któremi rozporządza wiek i-
siejszy, uda się z pewnością zapo-
biec katastrofie pękania i osuwa-
nia się murów, trzeba jednak na
to pracy wielkiej i wielkich na:
kładów pieniężnych.

Całe społeczeństwo winno te
mu dopomóc, łożąc wedle moż
ności złote i grosze.

Wilno nie może dopuścić, by
wielka świątynia i wielki monu-
ment narodu — miał„ać!

„D.

Czy jesteśczłonkiem
LOPP?

SI a "BA ЗЕЛОЛЬОНЕНЕЕРОЕЛИНаНЫЕ

silał się na jakąś cudaczną blagę alche-
miczną i chciał wyciskać z niej złoto...

Biedny, warjat!...

Wileńska Izba Skarbowa posiada
jakiś cudowny sposób wytłaczania złota
z ludzi, którzy bynajmniej na skarbonki

nie wyglądają...
I to jeszcze wiele złotal

M. Junosza,
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KRONIKA.
Wystawa w związkuz zaopatrzeniem

intendentury wojskowej.
Projektowane przez Komitet

Targów Północnych w Wilnie
zamiast |lł Targów Północnych
urządzenie „Wystawy w związku
# zaopatrzeniem _intendentury
wojskowej miałoby cbjąć wszyrt-
kie wyroby i materjały  zakupio-
ne przez pułki i inne jednostki
administracyjne armji. Wystawa
Ma na celu zetknięcie się z pierw-
Szemi źródłami zakupu z pomi-
nięciem (niepotrzebnego  pošre-

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zwrot legitymacyj spiso-

wych. Naczelny Komisarz Spiso-
wy m. Wilna zwraca się do Star-
szych i Okręgowych Komisarzy
Pisowych, którzy dotychczas nie

zwrócili legitymacyj z prośbą o
zwrot takowych w Centralnem
iurze Spisowem  Trocka 14, co-
iennie o godz. 9-ej do 3-ej i od

T-ej do 19-ej w terminie do 20 b.
m. Legitymacje są potrzebne jako
załączniki do wniosku o przyzna-
nie odznak za pracę honorową.

„ Podziękowanie, Miejska Ko-
misja Spisowa powołana celem
Propagandy II Powszechnego Spi-
su Ludności w m. Wilnie oraz ce-
a werbunku i szkolenia komisa-
zy spisowych stwierdza, że powo-
enie akcji spisowej i dobre wy-

miki spisu w m. Wilnie zawdzię-
za Przychylnemu stosunkowi ca-
ej ludności bez różnicy narodowo-
CI i wyznań oraz chętnej i solid-
ky Pracy inteligencji wileńskiej,
ttóra się podjęła honorowo peł-
nienią obowiązków komisarzy spi-
Sowych, Za powodzenie Il Po-
Wszechnego Spisu w m. Wilnie
Wszystkim biorącym czynny u-

iai w Spisie i całej ludności mia-
sta gorące podziękowanie w imie-
Riu Miejskiej Komisji Spisowej i
Władz pisowych składają

rezydent miasta
(2 5. Folejewski.

Przewodn. Miejsk. Kom. Spis.
(-) M. Gutkowski.

Naczelny Komisarz Spisowy
(7) T. Nagórski,

; SPRAWY SANITARNE.
3 45 piekarń zostanie zam-

kniętych w Wilnie, W ostatnich
Gniąch na terenie mm. Wilna spec-
Jalna komisja sanitarno-techniczna
Przeprowadziła ścisłą lustrację pie
karspołożonych w budynkach nie
Odpowiednich. W. wyniku kilku
dniowej inspekcji komisja uznała,

5 piekarū znajdujących się na
Ul. Żydowskiej, Zawalnej, W. Ste-
ańskiej, Nowogródzkiej, Szope-
d.wskiej i sąsiednich nie odpowia-
a

Ny być zamknięte. (a)
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

Promocja doktorska.
Ww poniedziaiex o godz. 13 wAuli
Kolumnowej Uniwersytetu odbę-
dzie się promocja Magistra Se-
Weryna Wysłoucha na doktora
Prawa. Wstęp wolay.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Mianowanie Komisarza

Koła ;Medykow. Kurator Kola
Medyków prof. dr. St. Władycz-
ko wyznaczył tymczasowym pre-
zesem koła medyków p. Lewan-
dowskiego Henryka.
— kcja uświadomienia

Religijnego Akademickich So-
dalicyj Marjańskich podaje do
Wiadomości, że w niedzielę dnia
7 stycznia br. o godz. 4 po poł.

| w lokalu przy ul. Wielkiej 64 od-
| będzie się zebranie z referatem
Pt. Paradoksy katolicyzmu.

Goście mile widziani.
— Zarząd Koła Prawników

St. U. S. B. niniejszem zawiada-
mia, iż w poniedziałek dnia 18
bm. odbędzie się odczyt kol.

gr. Henryka Dembińskiego pt.
„Struktura Bratniej Pomocy i
usprawnienie Administracji”, zaś
dnia 19 bm. (wtorek) odbędzie
się zebianie Sekcji Naukowo Ba-

| dawczej z referatem kol. Jana
Janczewskiego pt. „Polsko-Nie-
mieckie Stosunki Gospodarcze.
Obydwa odczyty odbędą się w
lokalu Koła o godz. 20'ej. Wstęp
wolny.
— Koło Etnelogiczne Stu-

 dentów U. 5. B. Dnia 18 stycz-
nia br. w poniedziałek o godz. 16
Ww Zakładzie Etnologji U. S. B.
(Zamkowa 11) odbędzie się ze-
branie naukowe z referatem kol.

t Stankiewicza na temat: „Kul-
tura duchowa ludu białoruskiego
|w twórczości Elizy O:zeszkowej*.

wolny — goście mile wi-
dziani.
— Poranek w Akademic-

kiem Kole Łodzian odbędzie się
dziś o g. 11,30 w lokalu P. M. S.
Wileńska 23 na którym p. dr.
Ludwik Bar wygłosi ciekawy od-
Czyt na wielce aktualny temat:

| „Łotwa i Polacy*.

| „Astronomja

— Koło Mat.-Fiz. i Astr Słu-
chaczy U. S.B. urządza cyk! od-
zytów
astronomii.

poświęconych _ historji
Pierwszy odczyt p &
w _ Starożytności”

głosi mgr. Wiktor Ehrenfeucht
niedzielę 17 b. m. o godz. 12 w

sali Seminarjum Matematycznego

 

ganiom sanitarnym i win- _

dnictwa, co przyczyniłoby się do
obniżenia cen i ułatwiłoby doko-
nanie tranzakcji z pierwszorzęd-
nym towarem. Ostateczna decy-
zja w sprawie urządzenia tego
rodzaju wystawy zależy od wyż-
szych władz wojskowych. Przypu-
szczalny termin otwarcia Wysta-
wy projektowany jest jest na po-
jowę września r. b,, kiedy wojsko
wróci z obozów. (1)

(Zamkowa 11). Wstęp wolny Go-
ście mile widziani.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zebranie Koła by-

łych wychowanek gimn. ss. Naza-
retanek odbędzie się dziś o $. 4-ej
po poł. w sali gimnazjum.
— W Kole Pol. Mac. Szk. im,

T. Kościuszki przy ul. Turgiel-
skiej 2, stud. U. S. B. p. Gloksin
W. wygłosi dziś bardzo ciekawy
odczyt o Tatrach i Zakopanem.
Odczyt będzie ilustrowany obra-
zami świetlnemi. Początek o godz.
6 m. 30. Wstęp bezpłatny.

Tamże w przedszkolu jest kil-
ka wolnych miejsc, na które przyj-
mują się dzieci od 4 do 7 lat.
— Zarząd Stowarzyszenia „O-

pieka Polska nad Rodakami na

Obczyźnie” podaje do wiadomo-
ści, iż dochód z dwóch przedsta-
wień „Dzieci dla dzieci”, oraz
dancingu u Zielonego Sztralla w

dniu 31 grudnia r. ub. wyniós.
493 zł. 51 gr.

Na tem miejscu Zarząd składa
serdeczne podziękowanie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do za-
silenia kasy.

ODCZYTY.
— W Ośrodku Zdrowia (ul.

Wielka 46) odbędzie się o godz.
6-ej wieczorem odczyt dr. J. Zien-
kiewicza p. t. Zapobieganie gruźli-
cy u dzieci. Wstęp bezpłatny.

RÓŻNE.
—Podziękowanie. Składam serdecz-

ne podziękowanie Zarządowi Stowarzy-
szenia b. Wychowanek i Wychowanków
Gimnazjum przy Kościele św. Katarzyny
w Petersburgu, szczególnie zaś Pani
Prezesce Kossowskiej za zorganizowanie
i wzorowe prowadzenie akcji dożywiania
niezamożnych uczniów Szkoły Ćwiczeń
rzy Wyższym Kursie Nauczycielskim.
Saidi dziękuje za dożywianie w
okresie świątecznym. а

Kierowniczka Kursów.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
„Dziewczę z Chin'* — w Teatrze na

Pohulance. Dziś o godz. 8 wiecz. ostatni
występ Teatru Miejskiego z Grodna z
arcyciekawą sztuką egzotycznego autora
M. Lengyel'a „Dziewczę z Chin*. Rolę
tytułową odtworzy p. Z. Ustarbowska,
wielkie pole do popisu aktorskiego ma
dyr. Opaliński jako „Lu-Wang-Ho*” a No-
wosielski i Dzwonkowski w rolach chiń-
czyków. Świat europejski reprezentują
pp. Hryniewicz-Winklerowa, Smoczyński,
Lodziūski, dyr. Krokowski, ktėry sztukę
reżyserował, Strona dekoracyjna da
możność w całej pełni błysnąć wielkim
talentem malarskim Janowi Hawryłkie-
wiczowi, który jednocześnie projektował
kostjumy. Ilustracja muzyczna wybitne-
go angielskiego kompozytora Ketelbey'a.
Zniżki ważne.

MW poniedziałek o godz. 8 wiecz.
świetna Rewja Sylwestrowa ostatni raz
po cenach o 50% niższych.
— „Burza w szklance wody* prze-

niesiona do Lutni, Dziś o godz. 8 wiecz.
wesoła komedja „Burza w szklance
wody”. Z powodów repertuarowych, mi-
mo dużego powodzenia „Burza w szklan-
ce wody” za parę dni ustępuje miejsca
nowej sztuce.

NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI.
„Rywale* — w Teatrze na Pohu-

lance, Dziś o godz. 4 pp. Teatr Miejski
z Grodna daje przedstawienie świetnej
sztuki Andersona i Stallings'a „Rywale”
w przeróbce Jerzego  Kossowskiego,
osnutej na tle działań wojennych, zawie-
ruchy wszechświatowej. Ceny zniżone.
— Wileńskie „Rewellersy* w Teatrze

Lutnia. W niedzielę o godz. 4 pp. —
przedstawienie śpiewno-muzyczne .Re-
wellersy“ — po cenach o 50% zniżo-
nych. W programie utwory nigdzie do-
tąd niewykonywane.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 17 stycznia 1932 x.

10.15. Tr. nabożeństwa z Poznania.
11.58. Sygnał czasu.
12.15, Poranek symfoniczny z Fil-

harmonji Warsz.
14,00. Aud. rolnicze z Warsz
15.25. Mikrofon w Mensie Akade-

mickiej podczas obiadu. Reportaż pro-
wadzi Halina Hohendlingerówna.

15.55. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka z płyt.
16.40. „Wartość odżywcza  pokar-

mów roślinnych* — odczyt z Krakowa,
муй!. В. Skarzyński.

17.00. „Kobieta ma glos!“
17.15.

odczyt wygłosi Włodzimierz Korsak Tr.
na wszystkie polskie stacje.

17.30. „Kró! Stanisław August“ —
(w 200-ną rocznicę urodzin) — odczyt z
Warsz. wygł, H. Mościcki.

17.45. Koncert z Warsz.
19.20. „Co się dzieje w Wilnie?" —

pogad. wygł. prof. M. Limanowski.
19.40. Progr. na poniedziałek,

"19.45. Słuchowisko ze Lwowa.
-20.15, Recital Fortepjanowy Stani-

sława Szpinalskiego.
21.40. Kwadr. liter. z Warsz.
21.55. Recital skrzypcowy S. Fren-

kla ż Warsz.
22.40. Kom. i muzyka taneczna z

Warsz.

Poniedziałek, dnia 18 stycznia

11.58. Sygnał czasu.
13.40. Uniwersytet rolniczy z War-

szawy-
14.35. Progr: dzienny. х
1440. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. „Przeciążenie czy nieróbstwo

— odczyt z cyklu dla nauczycieli, wygł.
wizytator Jerzy Ostrowski. Tr. na wszy-

„Rok myśliwego w Polsce"— +

 

APEL Z
Czy kto z was, czytających te sło-

wa, zna szmał naszego kraju, rozciąga-
jący się nad Prypecią i jej dopływami,
zwany Polesiem?

Polskie dwory utrzymały w nim pol-
ską kulturę i tradycję, podczas kiedy za-
mieszkujący go lud wiejski w części tyl-
ko pozostał katolickim, a w dużej więk-
szošci, po skasowaniu Unji w 1839 r.,
został zmuszony do przyjęcia prawosła-
wia, i niestety dotąd prawosławnym po-
został.

Za czasów niewoli kościoły nasze zo-
stały zamknięte i zamienione na schyz-
matyskie cerkwie; tu w najbliższym nas
rejonie, na przestrzeni 26 mil, zostały
tylko następujące kościoły: Pińsk, Ja-
nów, Kobryń, Brześć; były to ogniska
rozsiane tak rzadko, że zaledwie mogły
utrzymać przy życiu duchowem tych, co
do Katolicyzmu należeć nie przestali;
o zdobywaniu nowych dusz i myśleć nie
można było. Zresztą była niewola. Księ-
ża, którzy mieli odwagę wyspowiadać
takiego, który, zapisany do prawosławia,
prawosławnym byś nie chciał, ryzyko-
wali wolność, bo groziło im zesłanie.

Przyszła wojna, a z nią niepodległość
naszej Dans kościołów przybyło, —
niektóre dawniej zabrane na-cerkwie, jak
w Horodcu, zostały zwrócone Katolicyz-
mowi, inne jak w Drohiczynie Poleskim
i Bezdzieżu powstały z ofiar i gorliwości
społeczeństwa. Ognisk jest już więcej,
ale one nie wystarczają.

Ktoś, kto w noc ciemną w lesie za-
błądził, sam do ogniska palącego się,
choćby niezbyt daleko, nie trafi: trzeba,
żeby ktoś inny, drogę znający, rękę mu
podał i na drogę wiodącą do ogniska
skierował. I lud nasz dotąd po lesie się
błąka.

Względem Polski przyjął on posta-
wę wyczekującą; rząd rosyjski otaczał go
specjalną opieką, często przeciw polskim
dworom; panowanie 'rosyjskie wspomina
więc dobrze i trzyma się odpornie, cze-
kając, czy Polska okaże dość siły i mą-

GRETZIDINETNEKODOWE 3@лиООИЕНЕевД
stkie polskie stacje.

15.45. Aud. dla dzieci: „Złoty du-
kat” opowiadanie Michaliny Mossoczo-
wej opracowała dla radja Ciocia Hala.

16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieścio

wy.
16.50. Muzyka z płyt. Mozart —

Kwartet nr. — 8 d-dur.
17.10. „Astronom, który wierzy tyl-

ko w materję“ — odczyt ze Lwowa, wvgł.
prof. K. Ajdukiewicz.

17.35. Muzyka lekka z Warsz.
18.50. Wileński komunikat sporto-

wy.

19.00. „Odziaływanie Normanów,
Gotów i Słowian na rasę litewską — od-
czyt litewski, wygł. P. Gozutis.

19.20. Muzyka z płyt.
19.25. „Co nas boli?“ — przechadz-

ki Mika po miešcie.
19.35. Progr. na wtorek.
19,45. Pras. dzien. radj, z Warsz.
20.00. Najmłodsze lata F. Chopina—

felj. z Warsz. wygł. dr. H. Torabielska.
20.15. Operetka z Warsz. „Wesoła

para“ — C. M. Ziehrera).
2215. „Rewja paryska“ — felį z

Warsz. wygł. J. Warnecka.
22.30. Kom. i muzyka taneczna z

Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO
Mikroion w zupie.

Niedziela, 17. I, godz. 15 m. 25.
W cyklu t. zw. reportażów z życia, w
których wyspecjalizowała się w ostat-
nich latach Rozgłośnia Wileńska i które
zdobyły sobie zasłużone powodzenie
wśród radjosłuchaczy, usłyszymy repor-
taż z wileńskiej Mensy Akademickiej.
Głosy młodzieży obojga płci, zgromadzo-
nej przy stole obiadowym, brzęk naczyń,
śmiechy 1 krótkie djalogi między współ-
biesiadnikami a kierowniczką transmisji
p. Haliną Hohendlingerówną, złożą się na
oryginalne, obfitujące w szereg momen-
tów radjofonicznych słuchowisko.

Feljeton dla myśliwych.

Godz. 17,15 (na całą Polskę). Za-
służony badacz fauny puszcz litewskich
i ceniony literat p. Włodzimierz Korsak,
który niedawno obchodził 25-letni jubi-
leusz swej twórczości pisarskiej, wy-
głosi interesujący feljeton p. tt ,Rok
myśliwego w Polsce", Zainteresuje on
nietylko sfery łowieckie, gdyż wszyscy
miłośnicy przyrody znajdą w tym od-
czycie wiele ciekawych spostrzeżeń.

Koncert Szpinalskiego,

Niedziela, 17. l, godz. 20,15. Jeden
z najbardziej utalentowanych pianistów
polskich młodego pokolenia p. Stanisław
Szpinalski wystąpi przed mikrofonem wi-
leńskiego Radja z własnym recitalem.
Na program koncertu złożą się utwory
Bacha, Chopina, Mendelsohna, Scarlat-
tiego, Wagnera i Schuberta.

Nadmiar pracy czy lenistwo?

Poniedziałek, 18. 1., godz. 15,25 (aud.
na całą Polskę). Od szeregu lat toczy
się w kołach pedagogicznych dyskusja
na temat racjonalnego programu naucza-

nia w szkołach średnich. ŹZ jednej strony
ucząca się młodzież i jej rodzice narze-
kają na przeciążenie uczniów pracą,
z drugiej strony wykładowcy szkół wyż-
szych stwierdzają brak należytego przy-
gotowania młodzieży, kończącej gimnazja
do studjów akademickich. Dlaczego po-
wstają te tak sprzeczne opinje i jak wy-
flada ta sprawa w swej istocie — o tem
ędzie mówił w odczycie p. t. „Przecią-

żenie czy nieróbstwo” Jerzy Ostrowski,
wizytator szkół. średnich w wileńskim
okręgu szkolnym.

WYPADKI
— Wstrząsający wypadek

w szpitalu Sawicz. Wstrząsający
wypadek zdarzył się wczoraj w
szpitalu Sawicz. Mianowicie nie-
jaka Marja Szkil, lat 42 przeby-
wająca na kuiacji w szpitalu Sa-
wicz, idąc po schodach z górne-
go piętra dostała ataku epilepsji,
wskutek czego spadła ze scho-
dów i doznała złamania podstawy
czaszki. Wezwane pogotowie ra-
tunkowe w stanie beznadziejnym
przewiozło. Szkilową do szpitala
żydowskiego. a
SUSEIKT EROWWOCI |

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”,
Na kościół św. Teresy w Kamionce:

TOK. zł. 5.

Na sparaližowanego
T. Kali 2* ы а

Na nagrobek ś. p. St. Wacławskiego:
Tołłoczkówna Janina zł, 2—, |.

nauczyciela:

я

* dziękowanie

POLESIĄ.
drości, żeby i on ją mógł uznać już na
zawsze za swoją Matkę i Panią.

Prawosławie upada coraz bardziej;
stało się wiarą martwą, zamkniętą w
zimnych formach, wiarą, której nikt już
nie kocha, która nikogo nie zagrzeje i nie
powiedzie w górę. Lud tkwi przy niej
z przyzwyczajenia, i co najgorsze, przy
tej martwocie, tak już na rzeczy duszy
zobojętniał, że niebardzo pragnie czegoć
lepszego, niebardzo wierzy, żeby coś
lepszego być mogło.

My, katolicy, też jesteśmy daleko od
tego, czem Katolicyzm być powinien,
i my jesteśmy obojętni, wiara nasza nie
opromienia nam życia, po odbyciu prak-
tyk religijnych, o ile jeszcze je odby-
wamy, wracamy do życia codziennego ze
wszystkiemi naszemi wadami, wiara na-
sza nie przeistacza nam duszy, i dlatego
nie pociąga do siebie, nie służy przykła-
dem. Wszystkim nam trzeba misjonarzy,
apostołów, którzyby wśród nas przyszli
pracować; trzeba świętych, którzyby śla-
dami patrona naszego Błogosławionego
Andrzeja Boboli, przyszli budzić ducha,
świecić przykładem, nauczać, pociągać;
którzyby byli gotowi na wszystko, na-
wet na śmierć za Wiarę.

Ruch pewien pod tym względem za-
czyna się robić, w niektórych rzadkich
jeszcze bardzo punktach osiadły zakon-
nice, ale my, ludzie miejscowi, mamy
wrażenie, że dla warunków tutejszych
trzeba czegoś zupełnie specja!nego i no-
wego, i o początku takiej nowej zupełnie
pracy chciałabym tu w kilku słowach
opowiedzieć.

Dwa lata temu do jednej z wsi Piń-
szczyzny przyjechała, po uprzedniem po-
rozumieniu się z naszemi władzami du-
chownemi, pewna osoba, pobożna, star-
sza, i osiadła w prostej chłopskiej cha-
cie. Zajęła się dziećmi, chorymi, biedą
fizyczną i moralną; izdebka jej otwarta
jest dla wszystkich potrzebujących, zbie-
ra dla nich co może: odzież dla ubogich,
książki dla młodzieży, którą do siebie
zwołuje i uczy. Stała się ona tego za-
kątka opiekuńczym duchem. Własnem
staraniem, składkami, po które jeździła
w dalekie nawet strony, dźwignęła starą,
nawpół rozwaloną kaplicę; dach został
pokryty, ściany poprawione, wkrótce sta-
nął ołtarz, i w rok potem kaplica została
uroczyścieFołwieco i oddana do użyt-
ku wiernych.

Osoba ta nazywa się poprostu Sio-
stra Anna, ale my, co ją znamy, wiemy że
miała niegdyś szeroki dobrobyt, była
panią dużego majątku, i rzuciła wszyst-
ko, żeby tu, w zapadłym zakątku Pole-
sia, prowadzić śladami Błogosławionego
Andrzeja, cichą, ukrytą apostolską
pracę.

Pisząc te słowa, marzy mi się jedna
rzecz: Mój Boże, tyle jest kobiet, mło-
dych dziewcząt niebardzo wiedzących,
co z czasem swoim zrobić, jak życie za-
pełnić. Może są wśród nich takie, które
właśnie szukają drogi i chciałyby przy-
łożyć ręki do jakiej pięknej sprawy?
Niech posłyszą ten głos z Polesia, przyj-
dą i spróbują, a może dusza się w nich
rozpali ogniem serdecznej ofiary —
i zostaną. Jak mówiłam, punktów po-
dobnych jest więcej, mogłyby wybrać
i na razie dowolny okres czasu temu
poświęcić. Praca to surowa zaszczytów
w niej nie będzie, ale najpiękniejsze
sprawy tak się zaczynają, a to nie byle
co — życie poświęcić dla największych
dwóch umiłowań naszych, dla Pana
Jezusa i dla Polski,

(=) Jadwiga Skirmunttówna.

Sport
Žle się dzieje. :

We wszystkich miastach Polski tętni
życie gier sportowych. Każdej niedzieli
odbywają się liczne imprezy, które ścią-
gają do sal gimnastycznych tłumy spor-
towców.

WW Wilnie jednak jest nieco inaczej.
U nas wciąż martwota i wegetacja. Od
czasu do czasu zorganizuje się jakiś we-
wnętrzny turniej. Kilka osób przyjdzie
do sali i znów przerwa, znów bezczyn-
ność.

Przejeżdżał przez Wilno „Kaler“.
Teraz przejeżdża jeszcze jedna drużyna
estońska, którą nikt nie chce jednak za-
trzymać w Wilnie, chociaż na jeden
dzień, by rozegrać z nią zawody. Władze
gier sportowych mają tak ciasne ramki
swej działalności, że nie uważają nawet
za stosowne porządnie organizować za-
wodów wewnętrznych. Zawsze jakieś
protesty, zgrzyty, narzekania, walkowe-
ry i £ d.

Niezdrowa ta atmosfera odbija się
wyraźnie na ogólnym rozwoju tej gałęzi
sportu, która ma jednak dużą przyszłość
przed sobą.

Miejmy jednak nadzieję, że obecne
stosunki ulegną zmianie i że organizato-
rzy gier sportowych rozpoczną bardziej
intensywną, twórczą pracę, która może
nareszcie zacznie wydawać owoce.

Białystok walczy w Wilnie.
Dziś odbędzie się, jak wiemy, mecz

gier sportowych z drużyną Białegostcku.
Dwa lata temu na mistrzostwach

Polski w Lublinie drużyna Ogniska, jako
mistrz Wilna, z łatwością pokonała ze-
spół Białegostoku, ale od tego czasu
upłynęło już dwa lata. W przeciągu tego
okresu dużo zapewne się zmieniło, a jak
się zmieniło, to zobaczymy dziś jeszcze.

Mecz bokserski Warszawa — Wilno
transmitowany będzie przez radjo.
Mecz bokserski Warszawa — Wilno,

który odbędzie się dziś w sali teatru
przy ul. Ludwisarskiej 4 będzie transmi-
towany przez radjo wileńskie.

Zawody więc zyskają bardzo dużo
na powadze i przypuszczać należy, iż
organizatorzy dołożą wszelkich starań,
by mecz ten chociaż raz rozpocząć pun-
ktualnie bez względu na to, czy sala za-
pełni się publicznością czyteż „nie.

Ja. Nie.

BISRERODACYGIEDYRGABAZODi TROSKA
NADESŁANE.

„Do

Szanownej Dyrekcji Kursów
Maturycznych

„WIEDZA“
w KRAKOWIE

ul. Studencka 14/1.

Niniejszem uprzejmie zawia-
damiam, że cėrka moja Irena,
złozyła dnia. 9 listopada 1931 r.
egzamin z 7-miu klas Szkoły Po-
wszechnej przed Państwową Ko-
misją Egzaminacyjną w Krośnie.

_ Szanownej Dyrekcji jak i P.P.
Profesorom składam szczere po-

za należyte przygo-
towanie mej córki do tego egza-
minu w drodze korespondencji.

Ludwik Raczko
Jedlicze, Rafinerja,

Z POGRANICZA.
Ucieczka z Rosji cudzeziem-

ców.
Onegdaj rano

granicznym Stołpce na teren
polski przedostało się dwóch
osobników, którzy podali się za
zbiegłych więźniów. Jeden ze
zbiegów nazywa się Stompson
i pochodzi z Anglji, drugi zaś
jest narodowości czeskiej z za-
wodu kupiec. Obaj cudzoziem-
cy oświadczyli, iż zostali areszto-
wani przez G. P. U. w m. listo-
padzie na terenie m. Połocka,
gdzie bawili w sprawach handlo-
wych. G.P. U. obu cudzoziem-
ców oskarżyło о szpiegostwo
gospodarcze i utrzymywanie kon-
taktu z osławioną angielską orga-
nizacją wywiadowczą „Inteligence
Servis”, Aresztowanych cudzo-
ziemców początkowo władze osa-
dziły w więzieniu  połockiem,
a następnie przewiozły do Mń-
ska, gdzie po miesięcznym po-
bycie mieli być odtransportowani
do Moskwy. W drodze do Mos:
kwy aresztowanym udało się w
przebraniu kolejarzy zbiec i po
tygodniowej  tułaczce dostać
szczęśliwie do Polski. Obu cudzo-
ziemców zatrzymano, aż do wy-
jaśnienia sprawy. a
VARTAILENTATT

Przy dolegliwościach żołądkowo-kisz=
kowych, braku apetytu, atohji kiszek,
wzdęciach, zgadze, odbijaniach ogólnem
podrażnieniu, bólach głowy migrenowych,
zastosowanie 1 — 2 szklanek naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka-Józeła* wy-
wołuje doskonałe opróżnienie przewodu
pokarmowego. Żądać w aptek. i drogerj.

na odcinku

 

 

matka może dać swemu dziecku

PRAWDZIWY
BANAN

Stosunki ekonomiczne zmuszają
rząd do nakładania wysokich ceł na
banany. Z tego też powodu są
banany u nos owocem drogim i nie
dla każdego dostępnym.Po długich
pertraktacjach udało się nam uzy-
skać zniżkę cła na masę (miąższ)
bananową. Masę tę przerabia się
specjalnie dla nas z owoców banana.
Wten sposóbmożemydać polskiemu
dziecku tani, zdrowy I bogaty
w witaminy pokarm w postaci

sucHaRoPYnona w czekoladzie.

prawdziwy

BANAN
wczekoladzie

przewyższa siłą odżywczą
prawdziwe banany, gdyż
zawiera prócz banana też
znakomitą czekoladę.

Zatwierdzony przes: ”
Paistwowy Zakład Bodonia Żywności I Przedmiotów Użytku.

 

Z KRAJU.
Świętokradztwo.

W nocy z 14 na 15 bm. do
kaplicy katolickiej w  Niewiero-
wiczach włamali się niewykryci
sprawcy, którzy zrabowali z ołta-

rza obrusy i wota oraz rozbili
skarbonkę, skąd zabrali około
30 złotych ofiarowanych na od-
nowienie kaplicy. a

Aresztowanie sprawców zniszczenia linji telefonicznej
na szlaku Podświlje—Dokszyce.

W związku z niszczeniem linji
telefonicznej na odcinku Pod-
świlje — Dokszyce władze śled-
cze zarządziły energiczne docho-
dzenie w wyniku którego zatrzy-

mano dwóch sprawców tego Sa-
botażu.

Aresztowanych skierowano do
dyspozycji władz śledc:o sądo-
wych. a

Wypadek na linji kolejewej Dukszty—Druja w oświetleniu
oficjalnem.

Dyrekcja O. K. P. w Wilnie w
związku z zamieszczeniem w pra-
sie wileńskiej w dniu 15 stycz-
nia rb. wiadomości o rzekomej
katastrofie kolejowej na_ linii
wąskotorowej Dukszty — Druja
i załamaniu się mostu kolejowe-
go, nadsyła następujące  wy-
jeśnienia:
W dniu 15 stycznia rb. w pra-

sie wileńskiej zamieszczona zo-
stała wiadomość o rzekomej ka-
tastrofie kolejowej, spiętrzonych
wagonach, załamaniu się mostu
itd., co miało miejsce jakoby na
linji wąskotorowej Dukszty
Druja. Dyrekcja Okręgowa Kolei
Państwowych w Wilnie podaje
do wiadomości, że w dniu 11
stycznia rb. na linji kolei wąsko-
torowej Dukszty — Druja pomię-

dzy stacjami Opsą i Brasławiem
w rzerzywistości miał miejsce na-
stępujący wypadek.

Na dwóch wózkach  klonico-
wych ze sobą niezłączonych by-
ły naładowane długie kloce. W
jednym z wózków pękła obręcz
koła, skutkiem czego wózek
zszedł z szyn, a kloce rozsypały
się. To spowodowało, że następ-
ny wagon towarowy zszedł tów:
nież jednym wózkiem z szyn.
Pociąg odrazu zatrzymano. Jed-
nak ani wagony nie spadły z
toru, ani się spiętrzyły, ani most
nie runął, ani tabor nie został
uszkodzony. Z funkcjonarjuszy
kolejowych dotąd nikt do odpo-
wiedzialności nie został pociąg
nięty.

Macierz Szkolna w Wilejce.

Staraniem Zarządu „Polskiej
Macierzy Szkołnej”, tak jak co-
rocznie, i w tym roku zorganłzo-
wany został cykl odczytów popu-
larnych z dziedziny historji Pol-
ski, Krajoznawstwa, sądownictwa,
medycyny, weterynarji, rolnictwa
i nowych wynalazków.
W tym roku wyżej wymienia-

ne odczyty rozpoczęły się dnia
10 stycznia o godzinie 5:ej pop.
w łaskawie udzielonej sali Sądu

Wieś bojkotuje

Akcja bojkotowa sklepów ży-
dowskich przeniosła się z terenu
miejskich na wieś. Z pow. świę-
ciańskiego donoszą, iż mieszkańcy
poszczególnych gmin tego powia-
tu poczęli systematycznie bojkoto-
wać żydów. Włościanie nie czynią
zakupów w sklepach żydowskich.
Zdarzają się wypadki, iż na ryn-

Grodzkiego. Odczyty cieszą się
dużą frekwencją, gdyż są dostęp-
ne i zrozumiałe dła szerszego
ogólu słuchaczy.

P. P. prelegentom i prelegent
kom za łaskawe poświęcenie swe-
go czasu należy się wdzięczność
od społeczeństwa Wilejskiego, za
uświadamianie, w wielu praktycz-
nych i ciekawych rzeczach.

. F. J.

handel żydowski.

kach włościanie nie chcą sprzeda-
wać swych towarów żydom. Rów-
nież zanotowano szereg wypad-
ków bojkotu młynów żydowskich.
Ludność chrześcijańska czyni zaku
py w większości wyłącznie u swo-
ich. W ostatnim miesiącu. w. pow.
święciańskim uruchomiono 6 skle-
pów chrześcijańskich. a

Wielki pożar majątku Teresdwór w pow. postawskim.

Z pow. postawskiego donoszą,
iż nocy ubiegłej w majątku Te-
resdwór stanowiącym własność p.
Stanisława Oskierki z nieustalo-
nej przyczyny wybuchł pożar.
Ogień momentalnie przerzucił
stę «na młyn parowy, który w
szybkim czasie stanął w płomie-
niach.

Zarządzono
akcję ratunkową.

Po dwugodzinnej
walce z ogniem pożar
zlokalizować.

natychmiastową

uciążliwej
zdołano

Pastwą płomieni
—— —

Sala do wynajecia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.   

Czy jesteś członkiem

LOPP?

 

padł cały budynek młyna wraz z
urządzeniem i nagromadzoną mą-
ką. Straty sięgają przeszło 30
tys. złotych. Władze policyjne
wszczęły, dochodzenie celem u-
stalenia powodu pożaru. a

Prawo do uśmiechi:...
Uśmiech otwiera serca,

rozmowa wiąże ludzi: -

jedno i drugie odsłania

"nasze zęby... -

Tylko czyste, białe i zdrowe zęby
pielęgnowane codziennie rano i wie*
czorem dają prawo do uśmiechu ©

Dentosan
Pasta, mydełko, eliksir     

F
P
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L
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_Z Mińszczyzny.
Wybijanie koni w gospodarstwach

sowieckich w Mińszczyźnie.

okropnych warunkach. W ciągu
całych dni nie otrzymują pokar-
mu. Kotchoz „Krasnoje Znaimia“
w rejonie Połockim skupuje konie
u gospodarzy na mięso dla kar-
mienia świń. W rejonach Słuchim,
Kopylskim i Tołoczyńskim agenci,

Z pogranicza

umarł śmiercią
: 3 e DRaCóWE konie, Sław Jędrychowicz,

Stan gospodarki osławionych  Kotchoz im. Frunzego sprzed”ł na PRO A ii EEAN łacz polityczny.
kolektywów sowieckich ilustruje zabicie 12 koni bez żadnego wy- "YJ! na rzeźnię zupe'nie 20 Jędrychowicz

we i zdatne do pracy konie. Rady
gminne i rejonowe nie prowadzą
żadnej walki z wybijaniem koni,

nie kontrolują wykonania uchwał
rządu o zakazie uboju koni. Bez-
czynni są sąd i prokuratura.

Notatka powyższa dowodzi nie
tylko chaosu, panującego w ko-
lektywach sowieckich, lecz rów-

boru. W ciągu ostatnich dwoch więzieniu
miesięcy 30 kołchozów zwruciło
się z prośbą o pozwolenie zabicia
przeszło 300 koni. W rejonie
Uwarowickim kołchoz im. Kali-
nina samowolnie przeznaczył 15
koni na zabicie z pośród posiada-
nych 50-ciu. Przy sprawdzeniu

najlepiej następująca wiadomość
urzędowej agencji „Tass” w ой-
cjalnych „Izwiestiach“':

„MIŃSK, 12 stycznia (lass).
W szeregu rejonów Białorusi tajne
wybijanie koni pod wpływem agi-
tacji kułackiej nie ustaje. W koł-
chozach w rejonie Borysowskim

litewskim w

dnie w silnej
bieniu.

apatji

odsiadywał
szawelskim

karę ciężkiego więzienia za udział
w walkach przeciwko wojskom

suwalszczyżnie. W
ostarnich czasach Jędrychowicz
wpadł w melancholję że spędzał

Z Litwy.
Samobójstwo Polaka więźnia politycznego w Litwie.

donoszą,
więzieniu karnem w Szawlach

tragiczną Stani-
znany  dzia-

nicę” zodebrał sobie życie przez
powieszenie się na ręczniku. (a)

 

Nowa szkoła i przedszkole polskie
uruchomione w Kalwarji.

Staraniem Towarzystwa „,Po-
chodnia“ w dniu 10 b. m. w Kal-
warji uruchomiona została szkoła
polska wraz z przedszkolem dla
dzieci do lat 10. Do szkoły zapisa-
ło się 80 dzieci od lat 11 do 16, zaś
do przedszkola 60 od 6 do 10 lat.
Kierownikiem szkoły mianowany
został Zygmunt Piotrowski. Przed-

GIEŁDA!
WARSZAWA (Pat.) 16. l. 1932 r.
Waluty i dewizy:

Dolary8,9! —8,91—8,89.
Belgja 124,05 —124,36—123,74,
Gdańsk 173,85—174,28—173,42.
Holandja 358,75—358,85—359,70—357,90.
Londyn31,10—3!,15— 31,%3—31,03.
Nowy York 8,909—8,939— 8,899.
Nowy York kabeł 8,925—8,945— 8,905.
Paryż 35,06—35,15—24,97.
Praga 26,42—76,48—26,36.
Szwajcarja 174,30—174,73—173,83.
Włochy45,40>—45,63— 45,17
Berlin w obrotach niecficjalnych 211,90.
Tendencja mocniejsza

Bank Polski 102. Cukier 17,50. Lile
pop 13. Starachowice 5. 1

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillónowska 54. Stebiiizacyjna *3 War
szawska 36. Sląska 35 `

Dolar w obrotach prywatnych 8,921

  

  
  
     

daje się zauważyć tendencja po- okazało się, że tylko jeden koń W dniu 12 b. m.Ą po ostrym
nież braku pokarmu dla koni.był niezdatny do pracy. Konie

Takie są skutki kolektywizacji!
zbywania się koni pod pretekstem,

w tym kołchozie znajdują się wże „wszystko zrobi traktor". zaniugo na 10 cio-d

 

MIEJSKI  KINEKATOGRAĆ Od poniedziałku 18 stycznia w rolach głównych: JANE NOVA ł l
| | 1932 r. godz. 4, 6, 8! 10 «Cieniewięzienia»WILLI Rasas orklestra alanlgFe wy

Ostrobramska 5. niekiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

ZWT DEMASEK „Г SRT ETB| TS ELLTILAU NS SE TMTISRTYTME ROK RZECECZTERO СОА 

DŹWIĘKOWY Dziś! ostatni dzień! Gigantyczne dźwię- ini Rywalka Carowej Katarzyny II i kochanki
KIMO- HE L I 0 $> kowe arcydzieło wszechświatowej sławy Księżniczka Tarakanowa księcia Dei w RE "at prześliczna
TEATR « Edyta Jehanne, slynny amant Olaf Fjord I Rudolf Klejn-Rogge. Film, o ktėrym długo mówić I pamiętać będzie

Wilno. Wobec wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży dozwolony. Nad program: Dodatki dźwiękowe.
Na I-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4,6, 8 | 10,15.

ai ii OPTORZECEE TE лан 0,

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR | Jutro Premjera! Wielka sensacja! Ostatnie ar

„ulica Wlieńska 29, tel. 326.

 

na tle sł о-
66|| cydzieio Starnberga rež, „X-27“ i „Marocco“ Tragedja Amerykańsk wieści T.me

„H E L I O S W rol, główn. bohaterka obrazu „Ulice Wielk.“ Silvia Sidney i wielki aktor Philips Holmes. — Dodatki dżwię
i i Wileńska 28, tel. 926. kowe—Na 1 seans ceny zniżone.—Seanse o 4, 6, 8 i 10, 15 w niedz. od 2-ej.

 

 

 

Dziś ostatni dzień| Film, który wzruszył miljony! Niebywałe dźwiękowe efekty. Największe dźwiękowe ar-
cydzieło z Ramonem Ran Hr W rolach pozost May Mc Avoy, Betty Bronson I Carmel Myers. Nad program:
Novarro w filmie p. t.: Atrakcje dźwiękowe. Film, który kosztował miljony. Dla młodzieży dozwolone.

DZIS POCZĄTEK O GODZINIE 12 W POŁUDNIE Na 1 seans ceny zniżone. :
* UWAGA! Dia grup uczni szkół powszechnych | glmnazjum wstęp 40 gr.

TMS ManaiRNR>Anandas VAN TOSSDC SEOT BRITK SNES

w arcydziele«HOLLYWOOD»| „.egeępwicześc  Enil Janninqs 1 Olga ООО zesiczosen ULUBIENIEC BOGÓW
reż, E. Pommera. Nad program: Dedatki Bźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz,

DŹWIĘKOWY KUMO-TEATR
«<HOLLYWO00D>
MICKIEWICZA 3 22, tel. 15-28.

 

 

MICKIEWICZA 36 22. 4, 6, 8 i 10,15 w niedzielę od g. 2-ej.
AAMTT EPA DA EAZA IT AO si RTTNTS PAEART KERWTTROPOZKORCZORTООа кНЕВ

DŹWIĘKO- CASINO z udziałem światowej sławy tancerki Argentyny. Film
wyl Film najnowszej produkcji ParamouniuBłędne Ognie ten jest przebojem produkcji hiszpańskiej o przebogatej
wystawie i wspaniałych motywach śpiewnych. Akcja filmu odbywa się w Hiszpanji Nad program: Dodatek dźwięko:
wy „Роха“ i rysunkowy Flejszera. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o g 2. Na 1 seans ceny zniżone.

WE_KINO
Wielka 47. tal. 15-41.

il Dziśl Najnowszy 100 proc. przebój dźwięko-

DZWIĘK. KINO- OSTATNIE DNI! Ceny zniżone! Aby dać możność szerszej publiczności obej-
rear, GPAN» rzenia dźwiękowego arcydzieła w-g słynnej powieści Kaaa ! DA V I D G 0 L D E R

Ceny są znlžone. Początek seansėw punktualnie o g. 2, 4, 6, 8 110,30.

 

 

Zawiadamiamy, że najpopularniejszy już wkrótce wyświetlany będzie w naszym kino-teatrze. Cele. źliwienia
i najciekawszy film sezonu «AFRYKA MÓWI» młodzieży szkolnej obejrzenia tego” niebywale ciękkysgo: bli urządzać

będziemy poranki po cenach zniżonych. Uprasza
się o wcześniejsze zgłoszenia. Dyrekcja kino-teatru «P A N».

w wspaniałej ko-Buster Keaton Nye CZŁOWIEK, KTÓRY
Dziś król humoru / šmie-

chu, ulubieniec Wilna
KR ci Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godzi-

nie 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. — Ceny od 40 gr.

  

 

Rag „LUX“
ul. Miekiewicza Nr.. 11 tel. 15-62

  

 

Dziśj Największe i najpiękniejsze 100 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie p.t;
Maradu Potężny dramat wschodu w 14 akt. prawdziwy wybuch wulkanu konflikt uczuć żywiołów, źwierząt i

ludzi. Przepych erotyka i sensacja. W rolach gł. najpiękniejsza nowa gwiazda Rose HobartI Char-
les Bickford. Uwaga: Wspaniała realizacja kosztowała 12 miljonów dolarów i 6-tv miesiąc rekordowego powodze

nia i wyświetlania w Warszawie. “

KinosTsarx „S TILONY“ |
WIELKA 86.

 

 

DZWIĘ- Dziś w wielkim programie gigantycznym arcydzieło Wiktora Hugo nanowo nagrane jako potężny dźwiękowiec p.l-
KOWE ŚWIATOWID |[brwornik 1Notre-Dame W roli głównej, mistrz maski, ach Lon Chancy. Film bęłastiwy radadanai
KINO największe arcydzieła ekranu Anons! Już wkrótce wielkie przeboje: Arka Noego (dźwię

kowa) i „Wiatr od Morza”.
Mickiewicza 9.

 EROTYW EETREEIRC IERCYZOE LRLSBEI KC

OGŁOSZENIE.| Akusz |
uszerki Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego

w Wilnie wciągnięto następujący wpis dodatkowy
w dniu 18. XII. 1929 r. pod Nr. 376:

AA R. H. Sp. 376. II. Firma: „Spółdzielnia Wy-
JA LAKNEROWA twórcza Pecus z odpowiedzialnością udziałami

przyjmuje od godz. 9 do w Górańskich Porębach“.
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.* Na likwidatorów wyznaczono Stanisława Ko-

WZP69 zyro, zam. w Nowo Wilejce, ul. Kościuszki 4, Jana
Piątkowskiego, zamż w Wilnie, ul. Subocz 17, —

—— Sąd Wojskowy, i Bolesława Piórko, zam. w Nowej
areul. Nalesa RE mocy decyzji Sądu

ręgowego w ilnie ydziału Rejestru Han-
ŚMIAŁOWSKA dlowego z dnia 13. IX. 1929 r. zarządzono likwi-

przeprowadziła się. dację spółdzielni i wyznaczono  likwidatorów
Zamkowa 3 m. 3 — Tam- 2 urzędu.

OGŁOSZENIE.

 

  

   

    
   

  

   

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

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK zfirmą

AKUSZERKA

że gabinet kosmetyczny
poprawia cerę usuwa

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU Brodawki,U . Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego
Reprezentacja: W gry. S w Wilnie w dniu 1. VIII. 1931 r. pod Nr. 847.LNO, ZARZECZNA 19. TEL. 18—62.

LN KISSZROSZYK   
wciągnięto następujący wpis pierwolny:

R. H. Sp. 847. I Firma: „Kresowa Drukarni
w Wilnie — Spółdzielnia z ograniczoną odpowie-
dzialnością'. Siedziba w Wilnie, ul. Bakszta 2.
Odpowiedzialność członków za zobowiązania spół-
dzielni dwukrotna w stosunku do zadeklarowa-
nego udziału. Celem spółdzielni jest prowadzenie
zakładów graficznych na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej. Udział wynosi 250 złotych płatnych
jednorazowo przy przystąpieniu. Na dyrektora
spółdzielni powołano Jonę Mejłachowicza, na za-
stępcę jego Elżbietę Mejłachowicz — obydwóch

я z z Wilna, ul. Kijowska 4. Czas trwania spółdziel-
я ® ė ni — nieograniczony. Pismo przeznaczone do
OBYPŁUC ogłoszeń — „Dziennik Wileński'*. Rok ebrachun-

kowy — kalendarzowy. Zarząd jednoosobowy
w osobie dyrektora, zastępców 1, oświądczenie
woli w imieniu spółdzielni podpisuje dyrektor
spółdzielni, lub jego zastępca. W nieobecności
dyrektora działa jego zastępca. — Przepisy o li-
kwidacji są zgodne z odnośnemi przepisami usta-
wy o spółdzielniach z dnia 29. X. 1920 r.

Nr. 1904, 1905/VI.

„PIANINA
Sprzedaję na raty i odnajmuję

Kijowska 4. dujos, ;

NOWOŚĆ!  RADJO NOWOŚĆ!
Dość siedzieć ze słuchawkami na glowieI
Każdy może słuchać radjo na glośn.k.

Polecamy aparaty kryształkowe wraz ze wzma-
<niaczem, zasilanym z sieci oświetleniowej— Czy-
sty | silny odbiór.—Łatwa obsługa. — Aparaty te
nadają się do szkół, kasyn, świetlic, szpitali,
restauracji, kawiarń | do domu. — Ceny niskie.
Wileńska Pomoc Szkolna.
34—1 o Wilno, Wileńska 38.—Tel 941.

Baczność! Dalsza wielka zniżka cen! Bacznośćl
Z powodu ogólnego kryzysu zniżyliśmy nadal

ceny naszych towarów. W celu przekonania o ich
jakości i niskich cenach wysyłamy niżej podane
komplety, a mianowicie:

tylko za 16 zł. 50 gr.
1 swetr męski do ubierania przez głowę w

dobrym gat., 4 mtr. ilaneli na bieliznę w paseczki
w dobrym gat., 1 para kalesonów męskich tryk.
zim. w. dobrym gatą 1 koszulę męską w dobrym
gat., 1 koszulę damską haftowaną z dobrego bia-
łego płótna, 1 para reform damskich tryk. zim. w >
dobrym gat. 6 chusteczek kieszonkowych, 2 pary CH
skarpetek męskich zim., 1 para pończoch dam-
skich w dobrym gat. Odbiorca płaci 2.50 gr. tyt.
opłaty poczt.

tylko za 31 zł. 50: gr.
1 sztuczkę płótna bialego t. į. 17 mtr. w dob-

rym gat., 5 mtr. flaneli nadająca się na bieliznę
w różne paseczki, 6 mtr. płótna kremowego nada-
jące się na bieliznę oraz na prześcieradła, 6 mtr.
zefiru na bluzki 'i koszule męskie w różnych an-
gielskich deseniach, 2 mir. fartuchowe w dobrym
gat., 5 mtr. ręcznikowe w dobrym gat.

tylko za 35 zł. 90 gr.
3 mtr. bostonu na eleganckie ubranie świą-

teczne męskie got. „Nr. 100* w kolorze granato-
wym i czarnym, 3'/: tweedu wełn. „ostatnia no-
wość” na elegancką suknię damską we wszystkich
najmodniejszych kolorach i des., 1 poulower mię-
ski w różnych angielskich wzorach w dobrym
gat, 1 koszulę męską tryk. zim. w I gat., 1 parę
kalesonów męskich tryk. zim. w dobrym gat.,
1 koszulę damską zim. tryk. w dobrym gat., 1 para
reform damskich tryk. zim, 2 ręczniki waflowe
pełnej długości w dobrym gat., 1 para pończoch
damskich w dobrym gat., 2 pary skarpetek mę-
skich zim., 6 chusteczek do nosa, 1 szal męski
wełn. w dobrym gat., 1 krawat jedw. Doliczamy
do powyższych kompletów 3.50 gr. tyt. opakowa-
nia i epłaty pocztowej. й

Uwaga: Na žądanie wysylamy 1, koldrę wato-
wą z obustronnem pokryciem satynowem z czysto
ańwatą > 15 zł, 80 gr. Powyższe towary wysy-
amy za pobraniem poczt. po otrzymaniu listow- um nzyzzkzecewe05 z

ieni. Ai ; Mieszkanie5 pokoi Do aj od 1-go
Re ASORe1Še Mieszkania Satamoni 66. Kucie, iitogo A Ч й De wynajęcia 5-cio po-

przyjmujemy z powrotem. i pokoje noweczesne wygody, 0- MIESZKANIE 5 - CIO- kojowe mieszkanie, ze
Adresować prosimy: gródek do wynajęcia ul. POKOJOWE, wszelkiemi wygedami w

Firma „Centropol Włókiennicze* 2 mieszkania do wy Zekretowa Nr. 11 do- z balkonem, kuchnią i domu Nr. 6 przy ul.

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą | corocz-
nie, nie robiąc różnicy dia płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, P'YPY upor-
czywego, męczącego kaszluI t. p. śtosują

P. p. Lekarze:

„Baisam Thiocolan— Age“
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm fauopoczueie chorego
oraz. powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.1

LAROBEŃ STALI
mimo kryzysu może mieć kilku intel.
panów (i pańj.—Pierwszeństwo mają
ci, którzy się akwizycją już zajmowali.
Zgłosić się z dokumentami w dniu

18 i 19. Od 8—11 rano.

Mickiewicza 28—3.

 

 

 

 

 

 

 

Tódź, Boweztóckai 14 najęcla 7-mio 19-cio po- wiedzieć się u dOZOTCy. wygodami. Całe piętro, GImnazjalnej obok Sądu
kojowe z wygodami ul. 1wejście oddwiekie, po- Okręgow. Gim. Lele-

— - Gimnazjalna 4 dowie- т koje słoneczne, kd i wela. 8171—1
dzieć się u dozorcy. 2 ładne pokoje duże. Okolica ładna i

TAŃCE KARNAWAŁOWE, Tango, Rumba, Fex-trot, 8166—0 bez mebli wydzierżawię. zdrowa. — Plaż - -pokojo-
i Wale Angielski wyuczam za 2 tygodnie P. BO- Wszelkie wygody, ewen- T = blisko: =Zwie- S Šias
ROWSKI, ui. Trocka 2. — Kurs rozpoczyna się tualna užywalnošė kuch- rzyniec, ul. Litewska 25, che i słoneczne, za 55 zł.26-go styczniao godz.8wiecz. Oplata za kurs 10 zł. MIESZKANIE do wyna- ni. Miekiewicza 48 m. 5. róg Gedyminowskiej, od miesięcznie "do wjnaję-
za mazura 5 zł. — Zapisy przyjmuję. Towarzystwo jęcia, 2 pokoje, kuchnia. 8185—0 mostu 3 min. drogi. cia. Nowošwiecka 6,

/Chrześcijańskie. 27—0 k Beliny 15. S194—1GNIASS 8191—0 8177—1

 

zatargu z dyrekcją więzienia i ska-

"we do wynajecia.

niową „ciem- ska.

szkole prowadzi Anna Kulikow-

(a)

 

| Miy UNDERWOOD

  
ri

M!ECZYSŁAW
Wilno, ul. Mickiewicza 24.

Duży słoneczny pokój
tmeblowany z wygoda=
mi i elek. do wyna!ęcia
Trocka 11 m.9. 8167—0

 

MIESZKANIE trzypoko-
jowe i sześciopokojowe,
odremontowane, z wygo-
dami do wynajęcia. Mic-
kiewicza 46. 8205—2

 

jest o 50 proc. tańszy 5

Dogodne warunki spłaty |“

4:0 rzędowy

doskonale

zastępując

normalny

ŻEJMO

U
O
D
O

AE
D

RÓŻNE I

 

MASKARADOW
damskie kostjumy

de wynajęcia

Wiine,Wielka 3 m. 10
7114—9

 

DO WYNAJĘCIA dwa
pokoje frontowe, mogą
być z używalnościa ku-
chni. Zygmuntowska 4,
m. 3. 8201—0

MIESZKANIE 5-pokojo-

Połocka 9, dow. w Nr. 4.
8197—1

POKÓJ do wynajęcia
(z  umeblowaniem lub
bez). Oglądać sodziennie
Sierakowskiego 21, m. 5,

8%00—0

 

DO WYNAJĘCIA miesz-
kania, 2 pokoje z kuch-
nią i 1 pokój z kuchnią.
Ul. Legionów 41—4

8202—0

DO WYNAJĘCIA 4 po-
koje z kuchnią i wygo-
dami. Zygmuntowska
4—411. (Do 11 rano i od
4 do 6 pp.). 8193—0

MIESZKANIE, zdatne
też na biuro, do wvna-
jęcia, przy ul. Mickie-
wicza 4. Źwracać się do
dozorcy. 8195—1

 

DWA POKOJE DUŻE,
jasne, suche, ciepłe, z
meblami lub bez, z uży-
walnością łazienki, w ra-
zie potrzeby i kuchni,
dla bezdzietnych, może
być i na biuro, do wy-
najęcia od 1-go lutego.
Oglądać od 10—12 rano
i od 3—5 po południu,
codzień oprócz świąt.
UL Mickiewicza 22 m. 12,
M. Tupalska. 8190—0

DO WYNAJĘCIA
LOKAL PARTEROWY,
złożony z trzech pokoi i

 

kuchni, z wodą i elek-
trycznością, na rogu ulic
Jezuickiej i Ludwisar-
skiej Nr. 11. Nadaje się
na restaurację, sklep,
biuro, pracownię, także
mieszkanie 2-pokojowe z
kuchnią, wodą i elek-
trycznością.  Dowiedzieć
się u dozorcy. 8207-—0

MIESZKANIE 5-cio-po-
kojowe do wynajęcia.
Mickiewicza - 1—6, tamże
wanna z piecykiem ole-
andry duże i inne rośliny
pokojowe do sprzedania.

28—0

 

3 POKOJE z balkonem,
przedpokój, kuchńia, w
ogrodzie. Tuż przyst. au-
tobusowy. Połocka 38,
obejrzeć codz. od 1—5 g.

8199—1

MIESZKANIE  7—9-po-
kojowe, nadające się pod
biuro, do wynajęcia. Do-
minikańska 8 m. 2, telef.

 

 

paczNośći P. P Oby-
watele, Lešniczowie,

amaterzy polowań nie
zbywajcie waszych tro
feówl Dajcie je usziachet-

nić, czem w trójnasób pod-
niesiecie ich wartość!

* Futra wyprawiam, farbu
ję i wykańczam. Poznań”
ska 2 parter L. Łopu
szański. 8120-0

OBIADY
ŚCIŚLE JARSKIE

od 1—2 zł. — z 2—4 dań
od 2—5 godz. Białe mię-
so dla przechodzących
na jarstwo i chorych
Zrzeszenie Jaroszów,

Orzeszkowej 11, m. 5.
8130—14

 

ODSTĄPIĘ  KAWIAR-
Ę z pełnem urządze-

niem,* dobrze prosperu-
jącą. Adres w Admin.
„Dz. Wil". 8192—0

DO SPRZEDANIA lub
wydzierżawienia  miesz-
kanie w Spółdzielni mie-
szkaniowej na Antokolu.
O warunkach dowiedzieć
się Zwierzyniec, Jasna
12 m. Ъ, 29—2

JAK ZOSTAĆ DETEK-

 
 

 

TYWEM?  Żądajcie na-
tychmiast bezpłatnej
broszury _ wyjaśniającej.
Wydawnictwo  „Detek-
tyw“, Warszawa, sk1zyn-
ka 892. 420—0

TS
й

| 269вх. |
 

Podaje się do
wiadomości,

że zagubiony został tytuł
wykonawczy, wydany
przez Sąd Apelacyjny w
Wilnie w dn. 6 czerwca
1931 r. za Nr. 1960, na
mocy wyroku z dn. 2
czerwca 1931 r. w spr.
Nr. I AC 323/29 z po-
wództwa firmy „Ryska
Gumowa Manufaktura
Kontynent" przeciwko
Adamowi Frąckiewiczowi
o 4.067,55 dol. am. i
938,90 zł. 8196—0

| 2.)
majątkowe

pro» z budynkami i
bez, ośrodki oraz 2

młyny wodne sprzedaje
1 Wileńska Spółka Parce-
lacyjna, ul. Mickiewicza 4
od 9—3 1>r

—— Dwztzędności
swoje złote i dolary ulo-
kuj na wysokie oprocen-

-- towanie. Gotówka twoja

11-80. 8198—2

NIEDROGO — słoneczny
pokój z wygodami. Mo-
niuszki 19, m. 3. 8180—0

POKÓJ SŁONECZNY,
umeblowany, z wygoda-
mi, opałem i światłem,
wejście nie krępujące.
Pańska 23, m. 12, Wej-
ście z Montwiłłowskiego.

8164—1

DO WYNAJĘCIA 2 PO-
KOJE UMEBLOWANE
z fortepjanem i używal-
nością kuchni. Podgórna
1, m. 3. 32—1
 

_3 pokoje
słoneczne, z wygodami

do wynajęcia. Mostowa

3-a, mieszkanie dwa, I-e

piętro, dozorca wskaże.
30—0

Mieszkania 3 — 4 i 5 sprzedam

jest zapezbieczona zło*
tem, srebrem i drogiemi
kamieniami. Lombard,
Biskupia 4, tel. 14-10.

617 —(0)

SPRZEDAM z powodu
wyjazdu na dogodnych
warunkach ładny domek
w okolicy kośc. Św. Pio-
tra, tylko dla rodziny
chrześcijańskiej. . Szcze-
góły: Kalwaryjska 6
m. 18 od 4do6. 31—1

500 DOLARÓW jest do

ulokowania na Nr. 1-szy

hipoteki miejskiej w Wil-

nie. Wiadomość: Biuro

Reklamowe $. Grabow-

skiego, Garbarska 1.
35—1

ZA 4500 DOLARÓW
dom murowa-

pokojowe ze wszelkieminy w kolonji Montwił-
wygodami przy ul. Ma-
kowej 5 do wynajęcia
dow. się u. dozorcy.

==
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarni

w

go, Mostowa 1.

łowskiej przy placu Łu-
kiskim. lochód czysty
9%, Zwracać się do do-
zorcy kolonji, Pańska 23,

8187—1

Redaktor

 

w źądaniu, 8,91', w płaceniu.

ceniu.

Leny Węglń zniżone!
związku z urządzeniem własnych składów

połączonych z torem kolejowym mam możcość

obniżenia cen

WĘGLA KOKSU
z pierwszorzędnych kopalń

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“

Rubel: 5,08 w żądaniu, 5,07 w pla-

     

 

Przedsiębiorstwo :
andl.- Przemysł M.Deull,Vin
BIURO — Jagiellońska Ne 3, tel. 8-11
Becznicawłasna-Kijowska 8, tel. 999. |
 

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
sosnowemi lasami. Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół, świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia, właściciel-
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.

FOLWARK 185 ha przy
Wilji sprzedam lub za-
mienię na dom w Wil-
nie. Worniany, skrzynka
poczt. Nr. 5. 8175—0

KUPIĘ DOMEK  drew-
niany w dobrym stanie
z ogródkiem lub placem.
Oferty do Administracji
dla Emeryta. 8178—0

Okazyjnie
palta, futre, ubrania, o-
buwie, pianina i wiele in-
nych pozostełych z iicy
tacji rzeczy sprzedaje
tanio Lombard, ul. Bisku-
pia 4, tel. 14-10 (od 9 do
2pp. i od 5 do 7w.)

18—9

 

 

Do sprzedania dom
„osobn'ak* w ogrodzie
w centrum miasta z wol-
nem komfortowem mie:
szkaniem i jeszcze inne-
mi budynkami. Wyjątko=
wa okazle, gdyż plac о-
kolo 560 sąžni, polcžo
ny w nallepsze| <zielni-
cy Wilna ma wielką przy
szłość. Billższa wiado
mość dia zainteresowa
nych (nie pośredników)
u Dyrektora Syndykatu
Rolniczego Zawalna 9

27—0

SKŁAD
Foriepianów,

ianin, |
Fisharmonji

K. DĄBROWSKA
(F-ra istnieje od r. 1874)
Wilno,ul Niemiecka 3 m.1

702—20

ODNROŻENIE
Oryginalna maść

(z kogutklem)

„ MROZOL *
leczy i gol ranki,
powstałe cd odmro-

żenia.
Sprzedają apteki|
składy apteczne.

 

MEBLE okazyjnie do na-
bycia. Ceny niskie. O-
glądać codziennie od
godziny 15—18. Mosto-
wa 5, m. 3. 8188—1

PIANINO
zagraniczne do sprzeda-
nia niedrogo.  Domini-
kańska 138.

  

chowiec poszukiwa-
ny do miasta powiatowe-
go Jako pracownik lub
wspólnik. Znajomość cu-
kiernictwa pożądana lecz
nie konieczna. Zgiosze-
nla nadsyłać: Szczuczyn
k'Lidy Rynek „Polska

Piekarnia". 23 0

Buchalter b'lansista
z długoletnią praktyką,
były cbrońca sądowy
obejmie natychmiast za-
rząd domami za miesz
kanie. Przyjmuje pracę
w zakresie prowadzenia
i sprawdzania ksiąg
handlowych, sporządza-
nia bilansów, prowadze=
nia meldunków, windy-
kacji weksli i innych.
Zgłoszenia do Admini-
stracji Dziennika pod
„Rządca . 8170-0

 

Poszukuję posady po-
kojowej lub do wszyst- |
kiego. Posiadam reko-
mendacje Bellny 5—21.

8182—0

 

Inteligentna panienka
przyjmie posadę do dzie*
ci, pokojewej lub do
wszystkiego Wileńska 26
m. 6 8162—0
DNASE

Szybko, tanio, solidnie
derabia stopy de ne|-
cieńszych pończoch
i skarpet, reperuje
wszelkle trykotaże
podnosi oczka eraz
posiada na składzie
pończechy i skarpety
z wlasnej pracowni.
Specjalna pracownia
pończoch | skarpet
Jadwiga Ostrowska
wilno, ul. Trocka Nr.1

8096—1 o

POSADY KUCHARKI
lub do wszystkiego po-
szukuję. Dobre šwiadec-
twa. Nieświeżska 14,
m. 12, Rałowicz. 8189—0

PANI PRAWDZIWIE
INTELIGENTNA,

bezwzględnie uczciwa,
znająca dobrze język
niemiecki, lubiąca dzieci,
znająca *się dobrze na
kuchni i gospodarstwie
domowem, otrzyma za-
raz dobrą posadę u
wdowca z 2 dziećmi na
wsi. Do pomocy jest
służąca. Referencje i
świadectwo zdrowia ko-
nieczne. Dowiedzieć się:
Skopówka 5, m. 4.

8186—0

POSZUKUJĘ POSADY
kucharki. Zgodzę się do
wszystkiego. Posiadam
poważne rekomendacje i
świadectwa. _Sierakow-
skiego 27, Mleczarnia.

8204—0

MŁODA INTELIGENT-
NA OSOBA, znająca się
dobrze na gospodarstwie
wiejskiem i krawiecczyź-
nie, poszukuje posady na
wyjazd. Garbarska 14-5.

8173—0

„MŁODA, ZDROWA 0-
SOBA, z dobrem świa-
dectwem skończonego
kursu  bieliźniarstwa i
krawiecczyzny, poszuku-
je posady na wyjazd do
dzieci z szyciem lub tu
w mieście jako przycho-
dząca z szyciem. Ko-
narskiego 3—7, Olechno-
wiczówna. gr—2

Dltwizytorów
do sprzedaży wiecznych
piór na raty — poszuku-
jemy. Warszawa, Sena-
torska 24, „Universal“.

2155—0

 

POTRZEBNA.
służąca w średnim wieku
do samodzielnego  pro-
wadzenia gospodarstwa
domowego przy małej
rodzinie. Zgłaszać się
tylko z dobremi świa-
dectwami w niedziele,
wtorki, czwartki i soboty
od 4-ej do 6-ej pp. So-
snowa -27, m. 2. 8174—1

 

| LOKALE |

Lokal z urządzeniem,
nadający się na jadło-
dajnię, masarnię lub
sklep blawatny, w naj-
lepszym punkcie miasta
powiatowego zaraz do
odstąpienie; z dobrym
fachowcem mo;liwa jest
spółka. Informacji udzie-
la Stanisław Nowix Szczu-
czyn kLdy ul. Wileń-
ska. 24-0k

 

DO WYNAJĘCIA
LOKAL

przy ul. Mickiewicza, od-
powiedni na cukiernię,
przedsiębiorstwo handlo=
we it. p. Wiadomość w
Biurze Reklamowem S,
Grabowskiego, _ Garbar-
ska 1. 32—0

вЕ ощ

odpowicdzialny: JAROSLAW NIECIECKI,
; Ł

 

 
 


