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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-eį,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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_ PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Ii. 4 gr. 86,
zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 25 gr., za
łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 28 gr. Ogłoszenia

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej. Terminy
druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane.

onto czekowe w P. K. ©. Nr. 80187.
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utro 1-go lutego rb. w Salonach Kasyna Garnizonowego pod protektoratem Prezesa Rady

Akademickiej Pana Marszałka Raczklewicza I J. M. Re-
ktora U. $. B. Prof. Dr. Al. Januszkiewicza odbędzie się

Naczelnej do spraw Pomocy Młodzież: XIII-ty Doroczny Bal Ogólnoakademicki
wstęp 8 zł. dla akademików 4 zł
Przyjdź na Bal, bo pozbawisz siebie
największej przyjemności karn awału

 

POD PROTEKTORATEM JWP. GEN. DYWIZJI INŻ. ALEKSANDRA LITWINOWICZA

DOWÓDCY O.K.III w OSTATNIĄ SOBOTĘ KARNAWAŁU, DNIA 6 LUTEGO B. R.

ODBĘDZIE SIĘ
W DOLNYCH I GÓRNYCH SALONACH OFICERSKIEGO KASYNA GARNIZONOWEGO

4 orkiestry. — Wspaniałe dekoracje. — Moc oryginalnych niespodzianek.
Pozostałe bilety do nabycia w Z. O. K. (Wileńska 33).

RADYCYJNY BAL DOROCZNY
ZWIĄZKU OFICERÓW I PODOFICERÓW REZERWY

— Rozlosowanie biłetu loterji państwowej wśród gości. — Stroje balowe. — Kotyljon-moderne z upominkami dla pań.
Początek o godz. 10-ej.

 

PODZIĘKOWANIE
Przewielebnym Ks. Ks. St. Jasińskiemu St. Maciejewi-

czowi, St. Miłkowskiemu i F. Styczkowskiemu. Pani H. Ro-
dziewiczowej, Dyrekcji i Nauczycielstwu Gimnazjum im.
E. Orzeszkowej jak rownież Ulczenicom tegoż Gimnazjum,
Kierownictwu, Doktorom i Siostrom Kliniki Chirurgicznej

U.S.B. oraz wszystkim tym, którzy w dniach choroby i śmierci.
śp. córki naszej ANCI MALEWICZÓWNY

okazali pomoc i współczucie najserdeczniejsze „Bóg zapłać*

składają Niepocieszeni Rodzice.

Sprawy polskie w Radzie Ligi.
(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Genewy donoszą, że Rada Ligi Narodów po
referacie p. Sato odrzuciła zarówno petycję ukraińską w sprawie pacy-
fikacji, jak również petycję księcia Pszczyńskiego w sprawie podatków.

Sprawa stosowania reformy rolnej w Polsce została na wniosek
referenta p. Sato odroczona do następnej sesji Rady Ligi. Jak wiadomo,

Podczas obecnej sesji Rady rząd niemiecki obstawał za natychmiasto-
wem rozpatrzeniem tej sprawy przez Radę, a następnie przy ustalaniu
porządku dziennego stanowczo sprzeciwił się zdjęciu jej z porządku
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Fabryka czekolady

A. PIASECKI S. A. Krakow
zawiadamia Sz. Odbiorców, że z dniem 1 stycznia
1932 r. powierzyła zastępstwo swej firmy na woje-
wództwa Wileńskie, Nowogródzkie, Białostockie
i Poleskie wraz ze składem konsygnacyjnem

w Wilnie

firmie D.-l. Przemysłowy EOMONG LANGNER i S-ka Sp. kt.
Warszawa.

Oddział wWilnieul 3 Maja Nr.3
dokąd prosimy P.T. Odbiorców kierować Swe cenne zlecenia

а. П|||||||||||||Ш||||И|||||||||||||ШЩН||||||||||||Ш||||||||||||"7

Wybory we Francji będą w maju.
„Łe Matin" donosi, iż wybory będą się 22 maja, zaś wybory u-

„j
i
A
A
A

комомклт ЁA TA
Z powodu dłuższej niepogody i trwającego karnawału

wysprzedaliśmy niektóre artykuły

gumowe oraz taneczne pantofelki
zawiadamiamy naszą Szanowną Klijentelę, że dziś w nocy

otrzymaliśmy nowy transport 2000 par
brakującego sortymentu, tak, że od poniedziałku 1 lutego hędzie-

my mogli wszelkim wymaganiom naszej Szanownej Klijentell

zadość uczynić.
 

=0d 19 złotych z
= kostjumy narciarskie treningowe są już do nabycia ==

2 W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ =

= FRANCISZKA FRLICZKI =
= Zamkowa 9, tel. 6-46. 607—2k =
 

 
 

dziennego.

  

do parlamentu francuzkiego od

Air

zupełniające 29 maja.

 

W PRZEDEDNIU WOJNY
Strzały armatnie w szanghaju
—panikaw Lidze Narodów.

ALARMY WOJENNE.
Wczoraj po południu otrzyma-

liśmy wiadomość z Londynu, na-

daną przez agencję Reutera, a

więc źródło poważne, o wypowie-

dzeniu wojny Japonji przez Chiny.
Aczkolwiek wiadomości po-

dobnej treści można było oczeki-
wać każdej chwili, to jednak wy-

wołała ona ogromne poruszenie

w całem mieście, a jedno z pism

„wileńskich, pohopne do wszelkich

sensacyj, pośpieszyło czemprę-

dzej wydać dodatek nadzwy-

czajny.
Jednakże, w kilka godzin póź-

niejj ta sama agencja Reutera

odwołała swoją pierwszą wiado-

mość, redukując ją do stwierdze-
nia, iż wojna nie została wypo-

wiedziana, lecz jedynie rząd chiń-

ski w Nankinie postanowił wypo-

wiedzieć wojnę Japonii.

Niebawem i ta wiadomość spot-

kała się z zaprzeczeniem. Miano-

wicie, delegacja chińska przy Li-

dze Narodów oświadczyła, iż
uchwały podobnej rząd Chin nie

powziął.
“ Nie oznacza to jednakże, by
nie należało 'się mówić o wojnie

na Dalekim Wschodzie.
Faktycznie wojna już jest i

trwa od dłuższego czasu, to też

stan ten może być w każdej
chwili „zalegalizowany”.

Jakie będą następstwa takiej

legalizacji?
Odpowiedź na tego rodzaju

pytanie daje nieograniczone pole

dla domysłów inajfantastyczniej-

szych nawet dociekań.
Narazie jednakże czytelnik

nasz musi zadowelić się pozna-

niem faktów, które ten nastrój

alarmów wojennych wytworzyły.

SRATEEWOSŁRFOZNEZ|TREANCOWNIENI

Czy jesteśczłonkiem
‚ , LOPP?

Trzecią znižką cen
i modnego obuwia

Depesza, która wywołała panikę.
я LONDYN (Pat). Reuter podaje: Chiny wypowiedziały wojnę
aponji.

Pierwsze sprostowanie.
LONDYN (Pat). Agencja Reutera, prostując swą poprzednią wia-

domość o wypowiedzeniu przez Chiny wojny Japonji, donosi obecnie

z Nankinu, że rząd chiński postanowił wypowiedzieć wojnę Japonii.
Agencja Reutera podaje również, że londyńskie koła urzędowe nie

otrzymały dotychczas oficjalnie wiadomości o postanowieniu rządu

chińskiego wypowiedzenia wojny.

Zaprzeczenie delegacji chińskiej.
GENEWA (Pat). W/g ostatnich wiadomości, delesacja chińska

przy Lidze Narodów zaprzecza wiadomości, że Chiny postanowiły wy-
powiedzieć wojnę Japonii.

Jak przyjęto depeszę Reutera na posie-
dzeniu Rady Ligi Narodów.

(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Genewy donoszą, że wiadomość o rzekomem
wypowiedzeniu wojny Japonji przez Chiny nadeszła o godz. 12 m. 40,

gdy Rada Ligi obradowała nad sprawą zatar$u pomiędzy Japonją

i Chinami.
Właśnie delegat Japouji, p. Sato, reterował punkt widzenia swego

rządu i dowodził, że zastosowanie art. 15-40 Rady Ligi jest w danej

sytuacji i warunkach niemożebnością, gdyż stosunki panujące na terenie

zatargu są wręcz odmienne od europejskich.
W tem miejscu przemówienie Sato przerwało nadejście depeszy

o wypowiedzeniu wojny.
Wiadomość ta wywołała tak wielką konsternację, iż korespon-

denci nie zawahali się określić ją mianem paniki. р

- NIE RZĄD, LECZ KUOMINTANG ZAPOWIADA WOJNĘ.
LONDYN (Pat). Wiadomość oa partji Kuomintangu, reprezentują-

postanowionem jakoby przez rząd cej partję rządową, zdecydował
nankiński wypowiedzeniu wojny
Japonji wywarła w Londynie ol-
brzymie wrażenie. W kołach rzą-
dowych nie ukrywają troski o dal-
szy rozwój wypadków w Chinach,
aczkolwiek Foreign Oflice nie 'o-
trzymało dotąd potwierdzenia po-
danej przez Reutera wiadomości.
W/g informacyj, nadesztych @‹
Londynu w ciągu popołudnia, po-

dana przez Reutera wiadomość

okazała się nieco wyprzedzającą
wypadki, albowiem rząd nankiński
nie postanowił wypowiedzieć woj-
ny, lecz wydział wykonawczy

spodziewamy się przekonać Sz. Klijen
telę iż najtań. źródło zakupu gwarant.

st Polska Wytwórnia Obuwia.
Dam. 1, but. na gumie 15,90 ||, NOWICKI || M. '|ę but. na gum.

elka ”„ skėrze 16,80 Wilno

Pantofle atłas. jedwabne 16,90 Kalosze, sniegowce| »
18,00 Wojłoki.„  gemzowe

21,70
ww „  Skórze 22,60
R 6 ję: аНОГ 2000

Kamasze na skórze 24,60
 

ogłosić coś w rodzaju wojny świę-
tej przeciwko inwazji japońskiej,
Akcja militarna, jaką rząd nankiń-

ski podejmie. w wykonaniu tej
uchwały Kuomintangu, może jed-
nak doprowadzić do formalnego
wypowiedzenia wojny. W. Londy-
nie przypuszczają, że pewne wy-

"jaśnienie sytuacji nastąpi w ciągu
niedzieli. W każdym razie w ko-
łach politycznych żywią przeko-
nanie, że chaos w Chinach doszedł
do punktu kulminacyjnego i wy-
maga bardzo szybkich i stanow-
czych decyzyj międzynarodowych.
Otwarcie konferencji rozbrojenio-

wej w tych warunkach uważane
jest za bardzo niefortunne i w
związku ztem w Londynie mówią
o możliwości odroczenia konieren-
cji po dokonaniu we wtorek o-

twarcia na 4 lub 5 dni, aż do wy-
jaśnienia sytuacji w Szanghaju.

DZIELNICA CHIŃSKA SZANG-
HAJU W PŁOMIENIACH.
SZANGHAJ (Pat). Dziś dnia

30 b m. o godz. 5.30 nad ranem
według czasu lokalnego większa
ązęść Sza-Pei, chińskiej dzielnicy
Szanghaju, stoi w płomieniach, do-
chodzących do wysokości od 20
do_30 metrów. Pożar stopniowo
zbliża się do koncesji międzyna-
rodowej. Odgłosy strzałów kara-
binów maszynowych ani na chwilę
nie ustają.

WZNOWIENIE WALK.

SZANGHAJ (Pat). O godzinie
7 min. 30 rano rozpoczęła się
gwałtowna strzelanina w chiń-
skiem mieście Nantao, położonem
na poładnie od dzielnicy fran-
cuskiej. Również wszczęto kano-
nadę w Sza-Pei.

Argumenty
dyplomacji.

PROTEST ANGLJI I AMERYKI.
WASZYNGTON (Pat). Agencja

Reutera donosi, że Stany Zjedno-

czone i Wielka Brytanja zaprote-

stowały przeciwko okupacji Szang

haju przez Japończyków.

POGOTOWIE FLOTY STANÓW
ZJEDNOCZONYCH.

MANILLA (Filipiny) (Pat). No-
wych 8 kontrtorpedowców otrzy-
mało rozkaz być w pełnem pogo-
towiu dla udania się do Szang-
haju.
NOWY YORK (Pat). Flota

azjatycka Stanów Zjednoczonych
otrzymała rozkaz, w myśl którego
ma być gotowa w każdej chwili
do odpłynięcia do Chin w obronie
interesów znajdujących się tam
obywateli amerykańskich.

OBYWATELE STANÓW WOBEC
MOŻLIWEJ EWAKUACJI

NANKIN (Pat). Konsulat Sta-
nów Zjednoczonych zawiadomił
obywateli amerykańskich, aby
przygotowali się do ewakuacji
Nankinu

ZAPEWNIENIA JAPONJI

WASZYNGTON (Pat). Rząd

japoński zapewnił raz jeszcze rząd

Stanów Zjednoczonych, że Japonja

uszanuje jaknajšcišleį nienaruszal-

ność koncesyj międzynarodowych

w Szanghaju.

Alarmy wojenne
w Czechosłowacji.

Na czwartkowem posiedze-

niu sejmowej komisji wojsko-

wej oświadczył narodowo-de-

mokratyczny poseł Szpaczek,

iż należy liczyć się z wybu-

chem wojny w najbliższej

przyszłości Jeżeli do wojny doj.

dzie, Czechosłowacja weźmie

w niej udział.

Poseł Szpaczek zapytuje

ministra obrony narodowej,

czy bierze odpowiedzialność
za należyte wyposażenie armii

oraz domaga się, aby poświę-

conc uwagę najnowocześniej-

szym środkom obronnym,
mianowicie samolotom, gazom

i bakcylom.
Przemówienie posła Szpacz:

ka wywołało sensację oraz

wrzawę na ławach komuni-

stycznych w izbie poselskiej.

EEETOWEKCERESZOSE KKNSAZOCA BALA2 SA) ZNAЫЕВЭ ТО TAS

- Na terenie Ligi Narodów.
RADA LIGI CZEKA NA RAPORT

GENEWA (Pat). Po wyczer-
paniu porządku dziennego toczyła
się dalsza dyskusja nad konfliktem
japońsko-chińskim. Sekretarz ge-
neralny zakomunikował, że zapro-
ponował przedstawicielom  rzą-
dów, zasiadających w Radzie a po-
siadających reprezentantów w
Szanghaju, by ci ostatni utworzyli
komisję na miejscu i zbadali przy-
czyny i możliwość załatwienia spo-
ru. Możliwy jest udział przedsta-
wiciela Stanów Zjednoczonych,
o ile rząd amerykański wyrazi swą

zgodę na udział w dyskusji natury
prawnej. Przedstawiciel Japonii
kwestjonował w dalszym ciągu
możliwość natychmiastowego za-
stosowania art. 15, podkreślając,
że zastosowanie to wywoła nie-
zadowolenie opinji w Japonji. Inni
członkowie Rady podnosili, że jest
niemożliwe, aby art. 15 nie został
zastosowany, gdy jeden z człon-
ków Rady tego żąda, Tymczasem
Rada oczekiwać będzie na raport
z Szanghaju.

JAPONJA GROZI WYCOFANIEM Z LIGI NARODÓW.

TOKIO. Pat. — Minister spraw
zagranicznych powiadomił amba-
sadora angielskiego, iż Japonia
nie podejmie żadnych działeń na
terenie koncesji międzynarodowej
bez porozumienia się z władzami
lokalnemi. `

WALKI W. MANDŽURJI,

MOSKWA. Pat.—Z Pekinu do-
noszą, že wojska chinskie nisz
czą tory kolejowe w różnych
punktach południowego odcinka
kolei wschodnio-chińskiej. Na
rozkaz dowództwa wojsk chiń-
skich wysadzone zostały-w po-
wietrze mosty kolajowe. Funkcjo-
narjusze kolei wschodnio chińskiej
usiłujący zapobiec niszczeniu to-
rów kolejowych i mostów, zo-
stali aresztowani przez żołnierzy
chińskich. Wszystkie powyższe
środki, stosowane przez dowódz-
two wojsk chińskich stoją najwi-
doczniej w związku z cyrkularzem
dowódcy wojsk chińskich okręgu
kolei Wschodnio-Chińskiej gen.
Din-C'eu,  wystosowanym do
wszystkich konśulów w  Charbi-
nie. Gen. Din Czeu zapowiada
w tym cyrkularzu o swej dyspo-
zycji, stawiania zbrejnego oporu

—lo|

T-rzystwo GIMNASTYCZNE „SOKOL“
w sall własnej w dniu 1 lutego urządza

Wi jieczór Kostjumowy.
Za najładniejsze kostjumy wyznaczono nagrody.

Do tańca przygrywa wyborowa orkiestra salonowa.
Początek o godz. 22. — Koniec rano.

Stroje wieczorowe i kostjumy.
Wstęp dla Panów 2 zł., dla Pań 1 zł. 50 gr.

105 na rzecz bezrobotnych.

Przedstawiciel ministerstwa
spraw zagranicznych dał jedno-
cześnie do zrozumienia, iż w
razie powołania się na art.
10 1 15 statutu Ligi Japonja
mogłaby być zmuszona do
wycofania się z Ligi Narodów.

przeciw gwałtom wojsk japon
skich, które przemocą zawładnęły
pociągami kolei wschodnio-chiń-
skiej w celu transportowania
swych wojsk.

ODEZWA CZANG-KAI-SZEKA,

SZANGHAJ (Pat.) W depeszy
do dowódców wojskowych w ca-
łym kraju marazałek Czang Kai-
Szek oświadcza, że losy Chin są
w niebezpieczeństwie. Każdy, kto
posiada uczucia patrjotyczne, nie
może dłużej: znieść ucisku Ja-
pończyków. Nadazedt cza—głosi
depesza—w którym rząd i jego
armja powinny stanąć w obronie
nie honoru i egzystencji narodu
chińskiego. Gotowi jesteśmy wal-
czyć i ponosić raczej ofiary, niż
ugiąć się drzed Japończykami,
którzy pogwałcili umowy i niszczą
pokój światowy.
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DOOKOŁA PAKTU
O NIEAGRESJI.

Zamieściliśmy na temat po-

wyższy artykuł jeszcze przed pa-

rafowaniem traktatu, co nós zwa-

Inia z obowiązku powtórnego roz-

patrywania sprawy merytorycznie.

Dzisiejsze uwagi nasze poświęcić

pragniemy naszej kampanji praso-

wej, która rozgorzała dookoła pa-

ktu, zwłaszcza po jego parafowa-

niu.
Na pierwszem miejscu wymie-

nić tu trzeba prasę niemiecką, któ-

ra zdradza wielkie poirytowanie,

jednak stara się je zamaskować ta-

kiemi argumentomi, jakoby Polska

nic na traktacie nie zyskuje, gdyż

nie gwarantuje on nienaruszalności

naszej granicy zachodniej.

Jest to świadome poplątanie

pojęć: co innego bowiem traktat

o nieagresji, co innego sojusz od-

porny. Gdyby pomiędzy Polską a

Rosją zawarty został taki sojusz,

Rosja istotnie musiałaby zagwaran

tować nasze granice i wrazie po-

gwałcenia ich np. ze strony Nie-

miec czy Litwy, pośpieszyć nam z

pomocą Ponieważ iednak wszel-

kie podobne umowy oparte są na

wzajemności, więc też w razie np.

zaatakowania Rosji przez Japonję,

Polska musiałaby wysłać swe puł-

ki na Daleki Wschód.

O tak ścisłym sojuszu pomię-

dzy Polską a dzisiejszą, Rosją so-

wiecką oczywiście nie może być

mowy i nic podobnego nie było

planowane.

Co innego pakt o nieagresji,

ten gwarantuje, że w razie np.

wojny niemiecko - polskiej, Rosja

nie uderzy na nas z tyłu, podo-

bnież Polska obowiązuje się nie-

napadać na Rosję, o ileby ta zo-

stała zaatakowaną przez któregoś

ze swych sąsiadów.

Dla Polski zarówno jak i dla

Rosji posiada nawet taka umowa

wielkie znaczenie, o ile oczywiście

lojalnie będzie dochowaną.

Godna uwagi jest jednomyśl-
ność, z jaką cała prasa polska, za-
równo opozycyjna, jak i prorzą-

dowa powitała parafowanie umo-

wy jako wypadek pomylny.

Jedyny wyjątek stanowi wileń-

skie „Słowo”, gdzie Filip z Kono-
pi dziennikarstwa naszego, p. Wła

dysław Studnicki zajął stanowisko

wręcz przeciwne temu, jakie zaję-

ła cała pozostała prasa. P. Stud-
nicki wytacza przeciwko paktowi

literalnie ten sam argument, któ-

rym szermuje prasa niemiecka:
„Pakt bynajmniej nie śwarantuje nie-

naruszalnošci terytorjum państwa pol-

skiego ze strony innych państw”.

Ależ o takiej gwarancji wcale

. mowy nie było. Czyż p. Studnicki
uważa czytelników „Slowa“ za

tak naiwnych, by mieli się spodzie

wać, że w razie wojny z Niemcami,

Rosja przyśle nam na pomoc swe

czerwone pułki? Gdyby tak na-

wet było, to Polska musiałaby się

bardzo poważnie zastanowić, czy

bezpiecznem jest dla niej przyjmo-

wać podobną pomoc. W. istocie
chodzi o coś zgoła innego: śwaran-

cją nienaruszalności naszych gra-

nic jest nasza armja. Pakt o nie-

agresji ma nas zabezpieczyć przed
wojną na dwa fronty.

P. Studnicki twierdzi, iż pod-

pisując pakt o nieagresji z Rosją
tem samem „daje zwolennikom po

lityki rozbrojenia poważny argu-

ment presji na Polskę, — dla cze-
go Polska ma się nie rozbrajać,

skoro nie grozi jej niebezpieczeń-

stwo ze strony Rosji? P. Studni-

cki jest przeciwnikiem powoływa-
nia się na niebezpieczeństwo nie-

mieckie, gdyż „stałe podnoszenie

którego psuje nam kredyt między-

Możemy uspokoić p. Studni-
ckiego. że na niebezpieczeństwo

niemieckie powołuje się dziś pre-

mjer francuski, p. Laval, o niebez-

pieczeństwie niemieckiem pisze
prasa całego świata... nam powoły-

wanie się na niebezpieczeństwo

niemieckie kredytu nie popsuje, o

ile my sami nie popsujemy go so-

bie naszą gospodarką.
Dalej polemizuje p. Studnicki z »

bratnim organem konserwy sana-

cyjnej „Dziennikiem Poznańskim”

na temat traktatu handlowego,

który ma być zawarty po podpi-

saniu paktu o nieagresji i możli-

wych z tąd korzyści dla Polski.
Zgadzamy się z p. Studnickim pod

tym względem, że nie należy prze-

ceniać tych korzyści, czy to jed-

nak argument przeciwko paktowi?
W każdym bądź razie stwier-

dzić trzeba, że p. Studnicki ze swo

jem kategorycznem twierdzeniem:
„nie robimy żadnego interesu na

pakcie o nieagresji z Rosją" jest w

————

 

Po etatyzacji—komercjalizacja.
Nowy sposób ucieczki przed kontrolą.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji budżetowej

pos. Miedziński zarzucił opozycji

opracowaniu budżetu.

uchylanie się od współpracy przy

Na ten zarzut odpowiedział bardzo ost:o prof. Rybarski, poczem

cała opozycja opuściła posiedzenie.

Fakt ten wywołał wśród członków B. B. ogromne wrażenie, po-

głębione następnie przez oświadczenie jednego z leaderów sanacji,

posła Byrkę, który, jako przewodniczący komisji budżetowej, zamykając

jej obrady, wygłosić nader znamienne przemówienie.

Stwierdził on mianowicie, że cały budżet jest nieprzejrzysty, że

istnieją poza sumami obrotowemi Ministerstwa Skarbu jeszcze rozmaite

fundusze, które usuwają się z pod kontroli, a teraz po okresie etaty-

zacji zaczęto okres komercjalizacji, śdzie wprowadza się fundusze nie

podlegające niczyjej kontroli.

Jeżeli tak dalej pójdzie, to w tych wszystkich operacjach nie bę-

dzie w stanie zorjentować się nawet Ministerstwo Skarbu. Zresztą do

podatnika odnosi się tak, jakby go się chciało jaknajbardziejwyzyskać,

Świeżo przy projekcie noweli do ustawy o Monopolu Tytoniowym

mówi się o zamiarze wprowadzenia nowych sklepów państwowych,

przez co znów podcięłoby się szereg egzystencyj ludzkich.

Kończąc swe przemówienie, pos. Byrka podziękował członkom

komisji, a także opozycji i prasie za współudział w pracach komisji.

Budżet zamyka się w dochodach cyfrą 2.372.357.100 zł, w roz-

chodach -— 2.446.917.311 zł,
DEFICYT — 74.560.211 zł.

Bank Rolnv nie wstrzymuje kredytów.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Półoficjalrie zaprzecza się wiadomości, jakoby
Państwowy Bank Rolny wstrzymał udzielanie jakichkolwiek kredytów,

oraz prolongat dłużnikom Banku. Niema też mowy o bezwzględnem

ściąganiu przez Bank Rolny całości należności.

Naprężenie w Zaołebiu weglowem trwa.
(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Minister przemysłu i handlu, gen. Hubicki, za-

twierdził orzeczenie komisji arbitrażowej co do utrzymania dotychcza-

sowych płac w hutach żelaznych.
Przemysłowcy i robotnicy wypowiedzieli się przeciwko orzeczeniu

inspektora Maskego w sprawie obniżki 8% płac górników.
W kopalniach Zagłębia Dąbrowskiego pojawiło się obwieszczenie

przemysłowców, iż od 1 lutego będzie zastosowane obniżenie płac o 80/0
zgodnie z orzeczeniem.

Równocześnie obwieszczenie to wymawia pracę wszystkim urzęd-
nikom (pracownikom umysłowym). Ma to na celu redukcję poborów.

zz ZEPOREPKACB kas.GRDOWEWOYBENDWNEBCDOWEO ZO WCCZDKIOGK

Jak wyglądać będzie «Trzecia Rzesza»
według wynurzeń przywódców hackenkreuz'erów.

Wobec zachwiania się autory-
tetu Briininga niemieccy socjaliści
narodowi pozwalają sobie na róż-
ne energiczne występy przeciwko
obecnemu rządowi. rzywódcy
hackenkreuzlerów mówią obecnie
już tak, jakby byli panami Nie-
miec. Przed kilku dniami Goebels
odmówił składania zeznań jako
świadek przed sądem i występo-
wał tam nie jak świadek, ale roz-
kazujący dyktator. zaś inni
hackenkreuzlerzy bez skrupułów
wygłaszają właściwie takie groźne
mowy, z jakiemi niemiecka opinja
publiczna miała sposobność za-
poznać się po sensacyjnych wiado-
mościach o konferencji w Box-
heimie.
W tych dniach jeden z przy-

wódców narodowych socjalistów
niemieckich w Kasei Elsner von
Gronow na publicznem zgroma-
dzeniu tamże przedstawił publicz-
ności obraz upragnionej „trzeciej
Rzeszy”, która zwiastowana bę-
dzie ludności niemieckiej w chwili,
kiedy hackenkreuzlerzy obejmą
rządy. Mówca poruszył również
kwestję wyborów prezydenta i po-
wiedział, że z wyborów tych na
czoło państwa musi wyjść czło-
wiet, który w najkrótszym czasie
uskuteczni „trzecią Rzeszę”.
Wszyscy politycy, którzy w ostat-
nich latach kierowali polityką
niemiecką, pociąśnięci zostaną do
odpowiedzialności sądowej. Kto
świadomie wystąpi przeciwko no-
wym władzom, karany będzie
śmiercią. Ojciec sześciorga dzieci
w „trzeciej Rzeszy” będzie szano-
wany, podczas gdy ludzie stanu
wolnego (nieżonaci) nie będą mieli
żadnych wpływów. Wszyscy u-
rzędnicy, którzy dotychczas pro-
wadzą księgi gospodarstwa pań-
stwowego, zostaną zwolnieni, a ich
miejsca zajmą mężowie zaufania
partji ale nie ci, którzy wybili się
krzykiem, lecz ci, którzy do wpły-
wów doszli drogą usilnej pracy
i ofiarności.

Dale; w mowie swej Elsner von
Gronow zaznaczył, że moc prezy”
denta będzie ograniczona. Prezy-
dent Rzeszy podlegać będzie we-
dług planu  hackenkreuzlerów
pewnego rodzaju senatowi, skła-

dającemu się z 20 członków. Po
proklamacji „trzeciej Rzeszy” na-
tychmiast utworzone zostanie woj-
sko narodowe. Na czele armji
stanie marszałek Rzeszy. W! woj-
sku służyć będą tylko ci Niemcy,
którzy zgłoszą się jako ochotnicy,
bowiem hackenkreuzlerzy chcą
obywatelom przyznać prawo słu-
żenia w wojsku a nie zaprowadzić
obowiązek służby wojskowej. Le-
galne będą tylko wyznania chrze-
ścijańskie. Co stanie się z Żydami,
mówca nie powiedział. Zniesione
zostanie prawo rzymskie, nazy-
wane również prawem rzymsko-
żydowskiem.  Žniesiona zostanie
dalej waluta złota, a na jej miejsce
ustanowiona zostanie waluta opar-
ta na wydajności pracy. Dowóz
i wywóz uregulowany zostanie
tak, że znacznie zaostrzone zosta-
nie ustawodawstwo celne, przy-
czem zśóry zaznacza się, że bilans
roczny wykazywać ma aktywę w
wysokości 3 miljardów marek, aby
z nadwyżki tej mogły być spłacone
długi zagraniczne Niemiec. Pod
tem rozumieć należy oczywiście
długi prywatne, a nie reparacje.

Mowa Elsnera von Gronowa
ma jeden rys charakterystyczny.
Sądzić bowiem można, że skiero-
wana była przeciwko Hitlerowi,
którego przeciwnicy w ostatnim
czasie wysuwają się na pierwszy
plan. Mówiąc o ludziach, którzy
wybili się krzykiem, miał on na
myśli zapewne Hitlera a jeśli po-
wiedział Gronow, że szanowani
będą ojcowie sześciorga dzieci, to
i w tem dopatrywać się należy
wystąpienia przeciwko Hitlerowi,
który aczkolwiek nie jest młody,
przecież dotychczas jest stanu
wolnego, chyba, że na gwałt by
się ożenił i intensywnie przyczy-
niał się do pomnażania rodu nie-
mieckiego.
"ABEZRZTTROW USTRZECZRERECIEJ

Krwawe rozruchy
w Bombaju.

BOMBAY. (Pat). Przy
pedzeniu
policję zapomocą lasek gume
wych 200 osób odniosło rany, a
jedna została zabita.

roz-

p alnl aŽa

manifestantów przez.”

Słusznie pisze na ten temat
„Słowo. Pomorskie'':

„Niema już dziesiaj wśród naszych

dypiomatów. żadnego „moskalofila* —

przeciwnie, nasi urzędowi politycy nale-
żą do przeciwników Rosji, którą uważa-
li za największego wroga Polski. Dla-

tego obóz „piłsudczyzny* wszedł przed
wojną w przyjazne stosunki z Austrją

i Niemcami, ażeby zwalczać Rosję. To
nastawienie polityczne trawało dosyć

długo.

całej prasie polskiej całkowicie o-
dosobniony, co mu zresztą nie po

raz pierwszy się przytrafia.
Stałość przekonań jest niewąt-

pliwie zaletą, skoro jednak prze-

konania są błędne, stałość taka

jest uporem, co znowu świadczy o

ciasnocie umysłu.
Co się tyczy prasy narodowej,

stanowisko jej, jak zresztą zawsze

jest zgodne i zgrane: nie zamyka Dzisiaj obóz „piłsudczyzny*  podpi-
ona bynajmniej oczu na braki i nie  suje umowę z Rosją, jakgdyby wypeł-

dociągnięcia paktu, zdaje sobie niając program  poliłyczny Romana
Dmowskiego, który zawsze nawoływał.całkowicie sprawę z niepewności

naszego kontrahenta, w zasadzie

jednak wita pakt (niezależnie od
tego że zostaje on zawarty przez

rząd sanacyjny) jako fakt pomyśl-
ny, jako krok naprzód po drodze

wytkniętej oddawna już przez naj-
genjalniejszego polityka spółcze-

snej Polski Romana Dmowskiego.

do utrzymywania pokoju na Wschodzie
i zwrócenia się frontem ku zachodowi,

przeciw niemczyźnie. Jest to więc urze-

czywistnienie programu „endeckiego“.

Co prawda z szeregiem poważ-

nych zastrzeżeń, na które bynaj-

mniej nie zamykamy oczu. Nie
można jednak potępiać dzieła, dla

tego tylko że nie jest doskonale.

„zeologją i
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Z notatnika
W sobotę kończyła komisja

budżetowa prace nad prelimina-
rzem budżetowym i nad ustawą
skarbową na rok 1932-33, Trwały
one zaledwie dwa tygodnie poczy-
nając od 12 stycznia Tempo pracy
istotnie rekordowe.

Na plenum sejmu budżet wcho-
dzi dnia 4 lutego i ma być przedy-
skutowany do dnia 13 lutego tak,
żeby w terminie konstytucyjnie
przewidzianym t. j. 15 lutego moż-
na go było odesłać do senatu.
Tempo prac znów będzie rekor-
dowe.
W komisji administracyjnej

podsekretarz stanu w prezydjum
rady ministrów płk. Nakonieczni-
kofl-Klukowski, występując prze-
ciwko wnioskom o zbadanie nadu-
żyć wyborczych, wysuwa argu-
ment, że w chwili obecnej, kiedy
komisja administracyjna posiada
tyle pracy i tyle tak ważnych
spraw do załatwienia, nie można
obciążać jej jeszcze takiemi dro-
biazgami jak zarzuty przeciwko
czystości wyborów.

Zeszłeśo piątku rząd wnosi do
sejmu kapitalne przedłożenia, do-
tyczące podstawowych elemen-
tów życia społecznego, jak nowy
projekt ustroju samorządowego i
nowy projekt ustroju szkolnego.
Oba projekty nietylko głęboko
wnikaję w życie, ale także zawie-
rają nowe zupełnie czynniki, które
muszą wywołać w opinji bardzo
żywe odgłosy i dyskusję, I ledwo
minął tydzień, a już do obu spraw
mamy wybranych referentėw, wię-
cej jeszcze: w dziedzinie ustroju
szkolnictwa komisja oświatowa
wysłuchała już opinji rzeczoznaw-
ców, a przewodnicząca pos. Ja-
worska chciała okazać tak daleko
idącą gorliwość, żeby obrady ko-
misyjne prowadzić nieustannie, co-
dziennie. Cóż za rekordowe tempo
prae! :

A gdy sejm zbierał się na sesję
budżetową, rząd spowodował od-
roczenie sesji o miesiąc, jakkol-
wiek powinien był wiedzieć, z ja-
kiemi planami wystąpi przed parla
mentem i na przeprowadzeniu ja-
kich ustaw jemu zależy, A pomimo
straty jednego miesiąca zarządzo-
no ferje świąteczne, które trwały
prawie cały miesiąc; kiedy ze
strony poselskiej zwracano się o
przyśpieszenie prac komisji bud-
żetowej i sejmu — spotkano się z
tej strony z kategoryczną odmową.

Teraz prezydjum sejmu wystę-
puje z inicjatywą odbywania co-
dziennie 7-mio czy 8-godzinnych
posiedzeń, trwających do północy,
a poranki chciałoby zarezerwować
na «posiedzenia komisyjne. Zby-

  
  

      

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 moglem poprostu zrozu-
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 udało 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 na tortury. Latami całemi męczyłem
się tak okropnie, dopóki pewnego razu
nie zwrócono mi uwagi na Togal. Zawie- i

sejmowego.
teczne jest rozwodzić się, jak mę-
czą każdego uczestnika posiedze-
nia plenarne. Czyż można przy-
puścić, by w atmosferze zmęcze-
nia można było prowadzić istotnie
ozytywne i istotnie rzeczowe o-
Balų dla sprawy nad przedłoże-
niami, wymagającemi takiej roz-
wagi, jak samorząd i wychowanie?

Jest w tem wszystkiem cel wi-
doczny.

Czynnikom kierowniczym cho-
dzi o to, żeby wytworzyć jakiemi
bądź sposobami taką sytuację, by
wszelkie przedłożenia rządowe
mogły być przeprowadzone przez
parlament jaknajszybciej i w jak-
największej masie spraw drobniej-
szych tak by społeczeństwo nie
miało czasu, chęci, a możei siły
remonstrować przeciwko niepo-
żądanym dla siebie inowacjom; na-
turalnie że przedewszystkiem nie
miałoby ani sposobności, ani cza-
su na należyte zorjentowanie się w
doniosłości i ciężarze gatunko-
wym rozwiązywanych zagadnień.

Niechajże przynajmniej samo
społeczeństwo wie, w jakich wa-
runkach dzisiaj parlament pracuje.
Są to nowe obyczaje. Jest to ów
niezwykły „rekord pracy”, polega-
jący na tem, że większość izby nic
się w zagadnieniach roztrząsanych
nie orjentuje, a nad parlamentem
wisi atmostera duszności, znużenia
i całkowitej ospałości. Jest to me-
toda zaskakiwania społeczeństwa,
tak jak się zaskakuje nieprzyja-
ciela, jakimś niespodzianym ata-
kiem — ażeby ono nie miało cza-
su ani możności . wypowiedzieć
swojej opinii.

A potem odezwie się stugębna
reklama o niesłychanie wydatnych
wynikach pracy parlamentarnej,
o rozwiązywaniu w tak imponują-
co szybkiem tempie najdonioślej-
szych zagadnień.

Mamy już pewne doświadcze-
nie, Nieustanne nowele do dekre-
tów i ustaw uchwalonych świad-
czą najlepiej, jak gruntownie przed
łożenia były opracowywane. Prze-
cie klasycznym wypadkiem nie-
chlujstwa prawnego było głośne
przedłożenie w sprawie zamiany
gruntów w Gdańsku, gdzie w
przedłożeniu rządowem cyfry od-
powiednie były rozmaite i sprzecz
ne z sobą.

Jest jeden regulator niezawod-
ny: życie. Ono wykazało dowod-
nie  nierealność zeszłorocznego
budżetu, ono podkreśliło szereg
projektów „radosnej twórczości".
Ale za wszystko musimy płacić
my, każdy przeciętnyK

Warszawa, 30 stycznia.
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Rosyjscy socjal-demokraci o sytuacji
WZ.

Organ rosyjskich socjaldemo-
kratów  „Socjalisticzeskij Wiest-
nik*, wychodzący w Berlinie za-
mieszcza odezwę, jaką wydało
Biuro socjalno - demokratycznych
organizacyj w ZSSR.

Odezwa ta, kolportowana po
całej Rosji sowieckiej wzywa po-
szczególnych członków partji so-
cjalno-demokratycznej, aby znów
odnowili organizacje socjalno-de-
mokratyczne, zlikwidowane przez
GPU W odezwie dalej powiedzia-
no, że „partję klasy robotniczej
można wpędzić do podziemi, ale
nie można jej zniszczyć”.

Odezwa następująco charakte-«
_ ryzuje sytuację panującą w Rosji
sowieckiej.

„Partja komunistyczna, zakry-
wając się ultra-rewolucyjną fra-

oświadczając, że już
obecnie w Rosji tworzone są pod-
stawy socjalizmu, zmusza klasę
robotniczą do ponoszenia ofiar, ja-
kie dotychczas były nieznane na-
wet w najbardzie zacofanych pań-
stwach europejskich.

Na zewnątrz widoczne liczne
sukcesy przy uskutecznianiu planu
ięcioletniego w przemyśle i ko-
ektywizacji rolnictwa są osiągane
jedynie przez bezustanne pogar-
szanie materjalnego i prawnego
położenia klasy robotniczej i do-
bra powszechnego szerokich
warstw ludności.

Nieograniczony dzień pracy w
„socjalistycznej produkcji stał się
powszechnem zjawiskiem. System
pracy akordowej staje się podsta-
wową formą wymiaru zarobków.
Marnuje się fizyczne siły prole-
tarjatu, przyczem tenże odczuwa
'brak przedmiotów codziennego

S. S. R
użytku.

Związki zawodowe, formalnie
dotychczas nie zniesione, zamiast
bronić interesów klasy robotni-
czej są w rzeczywistości organami,
wywierającemi nacisk na klasę ro-
botniczą,

Nieustające wykorzystywanie
wsi, nędza ludu wiejskiego, kole-
ktywizacja rolnictwa, masowe ze-
słania rolników — oto obraz ży-
cia włościaństwa rosyjskiego".

Z tego wszystkiego rosyjscy s0-
cjal-demokraci dochodzą do wnio-
sku, że cierpliwość klasy robotni-
czej, rolników i wszystkich oby-
wateli Rosji jest wielka, ale nie
bez granic. Biuro organizacyj so-
cjaldemokratycznych apeluje do
swych zwolenników, aby na wy-
padek kryzysu w ZSSR byli przy-
gotowani do rozwinięcia szerokiej
akcji politycznej. ‚

Z całej Polski
Ze Zjednoczenia Polskich Pisarzy

Katolickich, -
(KAP) Dnia 27-go b. m. w sie-

dzibie Katolickiej Agencji Praso-

została przy ul.

 

USUWA NALOT W Jaki sposób pewien kolejarz uleczył się z reumatyzmu.
dziony jednak tyloma 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!* Podobne do-
świadczenia poczyniło tysiące cierpią-
cych, którzy SIRO 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,
rzeto nawet w chronicznych wypad-
ach osiągnięto przy pomocy tego środ-

ka niespodziewanie pomyślne rezultaty.
Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych
organów. W. aptekach. Wydz. Zdr. Publ.
Warszawa.

SZKICE I OBRAZKI.
ZABAWKI.

Niema zapewne człowieka, któryby

do późnych i najpóźniejszych lat życia
swego nie zapamiętał ukochanych zaba*
wek z koźlęcego wieku.

Nie mówi się o tem, ba to jakoś

wstyd, w ułamkach jednak snów, w mi-

gawkach wspomnień, przebłyskujących

w omłocie powszedniości codziennej, na
chwilę przejawia się nam — pokój nasz

dziecięcy... i zabawki, ukochane zabawki.

Pokoju dziś tego już niema i niepozo-

stało okrucha z zabawek.
Bawimy się dziś lalkami swoich dzie-

ci — i bawimy doskonale.
Pierwsze lekcje i początki nauki po-

bieraliśmy od konia na biegunach, a re-
toryki uczyła nas lalka w czasie długich
monologów, prowadzonych znią w kącie

pokoju za kanapą.

Były to początki wiedzy, które uję*
te następnie w karby pedagogicznego sy-
stemu — złobiły nasze charaktery i du-
sze za pomocą twierdzenia Pytagorasa i
odmiany — „sein, haben i werden”.

Brrrrrr!|
Mdło mi się robi — gdy przypomnę

sobie postać naszego matematyka į czar+
ną tablicę z hieroglifami algebry.

Biedne moje maleństwa co próbę nu-
dów owych przejść muszą w życiu, poto
by — po zdaniu egzaminów natychmiast
o tem zapomnieć.

Pozostały wspomnienia zabawek.

Pięknej stadniny krów cellulojdo-
wych i szwadronu szaserów gwardji z
ołowiu, z wiecznie dobytemi wojowniczo
szablami, na wiecznie galopujących ko-

niach.
Jakie to były piękne zabawki.
W czasie przypadkowej rozmowy z

jednym z patentowanych pedagogów, o-

trzymałem potwierdzenie swego przy

puszczenia.

Tak, zabawki — uczą i wychowują.

Trzeba zwrócić uwagę na wytwór-

czość zabawkarską u nas, i na odpowied-
ni dobór zabawek dla dzieci.

Przeglądając pracę niemiecką, ude-

rzył mnie tytuł artykuliku „Wychowanie
młodzieży”, a dalej „na co sobie pozwoli-
ła monachijska fabryka zabawek”.

Oto — produkuje specjalny asorty-
ment zabawek „hitlerowskich“, mających

na celu wychowanie młodzieży niemiec-
kiej w duchu „narodowo-socjalistycz-
nym”.

Czego tam niema?!
Zastępy zbrojne hitlerowców, bom:

by cuchnące (prawdziwel), okręty pan:

cerne pod banderą „hackenkreutzu”, ka«
rabiny maszynowe z tą cyfrą i gadającą
kukłą Hitlera,

Poszaleli,
Zabawkarski przemysł Niemiec, trzy:

mający prym w wysoce artystycznemwy*
konaniu, pięknych i trwałych zabawek,
zarażony wścieklizną polityczną—oszalał.

Zabawki niemieckie eksportowane
na cały świat, utracą prawo obywatel-
stwa poza rodzinami hitlerowców i na-
znaczone zostaną piętnem ohydyl

A szkoda — bo były to naprawdę -
piękne zabawki, я

Szal jednak naginania i deprawowa-
nia duszy dziecka nie dotarł jeszcze do
nas.

I nie daj Boże — by kiedyś to nastą-
pić miało,

Np. zabaweczki w tym rodzaju:
Gutaperkowy p. Wieniawa na koni-

ku, zastęp strzelców z brauningami, „sto
liczek nakryj się" z Oazy, czarowny wo-
reczek ministra skarbu, kije samobije, i
zabawa w Kostkę.

Nie dojdzie do tego — miejmy na-
dzieję. '

Bo coby bylo gdyby dziecko potem
podrosło i grą swych zabawek się prze-
jęło?,..

M. Junosza.

Żvcie gospodarcze,
CHRZEŚCIJAŃSKA ANTYKWARNIĄ,

W tych dniach w Warszawie otwartą

Marszałkowskiej 42
„Chrześcijańska Antykwarnia" założona

przez pp. Stanisławostwo Balickich. Po

nabożeństwie odprawionem w kościele
00. Kapucynów, poświęcenia lokalu do-

konał ks. gwardjan Kapucyn o. Bonawen-
tura. Wobec olbrzymiej konkurencji ży”

dowskiej w tej gałęzi handlu, nowej pla-

cówce chrześcijańskiej życzyć należy
szczerze powodzenia.

wej odbyło się pod przewodni-
čtwem p. prof. Oskara Haleckiego Poplerajcie Polską Macierz
posiedzenie konstytucyjne „Zjed- Szkolną.
noczenia Polskich Pisarzy Kato- Wileńska 15—5.
lickich“, na którem przyjęto proto RR:
kėly Zjazdu Pisarzy Katolickich
w Warszawie w dniu 17 stycznia
b. r. oraz obradujących komisyj.
Po wysłucaniu sprawozdań prze-
wodniczącego prof. Haleckiegoi
sekretarza generalnego, p. Brze-
zińskiego, wybrano komisję do o-
pracowania regulaminu Komitetu
Organizacyjnego, któ: będzie
kontynuował swoją działalność do
chwili zatwierdzenia przez odpo-

PTSS;

wiednie wladze uchwalonego sta-
tutu Zjednoczenia Polskich Pisa-
rzy Katolickich. . '

Przedmiotem obrad przyszłe-
go posiedzenia Komitetu Organiza
cyjnego, które się odbędzie w lo-
kalu P-wej (Miodowa 17). w
przyszłą środę, dnia 3 lutego b. r.
o godz. 18-ej, będzie omówienie
programu prac Zjednoczenia, któ-
ry przedstawi ks. prał. Kaczyński,
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« POLONIA »
„Mickiewicza 11.

ZWYKŁY—POPOŁUDNIOWY s

Dancing- Czarna-Kawa

KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Dzień imienin J. E, ks. Ar-

cybiskupa. W dniu 7 lutego r. b.
przypada dzień imienin J. E ks.
Arcybiskupa-Metropolity Romual-
da Jałbrzykowskiego. W tym dniu
w: godzinach rannych duchowień-
stwo złoży J. E. ks. Arcybiskupo-
wi życzenia. (s)
— Odezwa przewodniczącej

Międzynarodowej Unii Katolickich
Zwiazków Kobiecych. Ojciec św.
wzywa wszystkich wiernych do
mod!:twy o pomoc Boską dla tych,
którzy pracują nad urzeczywist-
nieniem pokoju. Pragniemy zatem
jako wierne dzieci Kościoła odpo-
wiedzieć całem sercem wezwaniu
naszego Najwyższego Pasterza.
Proponujemy więc zorganizowanie
w tym celu ogólnej Komunji św.
2-g0lutego b. r. w święto Oczy-
szczenia Najśw, Maryi Panny, któ-
re jest dniem Konferencji Rozbro-
jen'owej w Genewie, ażeby upro-
sić dla niej błogosławieństwo Bo-
że, bez którego żaden wysiłek
ludzki nie może być owocnym.

Zarząd Katolickiego Związku
Polek w myśl zalecenia Ojca św.
wzywa swych członków do zebra-
nia się 2-go lutego w kościele św.
Jakoba i przystąpienia do Komu-
nji św. przy Msi św., która się
tar: odbędzie o godz. 9-ej.
— Adoracja Najśw. Sakramen-

tu przez księży m. Wilna. Onegdaj
odbyła się w kościele seminaryj-
nym godzina adoracji Przenaj-
świętszego Sakramentu przez księ

« ży m. Wilna, z J. E. ks. Arcybisku-
pem na czele, W adoracji wzięli
udział wszyscy niemal księża z
Wilna oraz kilku księży z poza
miasta.

Następna adoracja odbędzie
się w pierwszy czwartek m. lute-
go, t. j. 4 lutego, o tej samej go-
dzinie również w kościele semina-
tyjnym. (s)
— Dalsze prace w Bazylice.

Roboty restauracyjne w Bazylice
wileńskiej, wstrzymane z powodu
świąt, podjęto na nowo w pierw-
szych dniach stycznia. Obecnie w
dalszym ciągu badane są funda-
menty, jak również doprowadzane
są do porządku wykryte liczne
krypty pod Bazyliką.
"V jednej z krypt, zgodnie z

uchwałami Kapituły Metropolital-
nej, mają z czasem spocząć zwło-
ki ś. p. Arcybiskupa Karola Hry-
niewieckiego, b. Biskupa wileń-
skiego.

bież. roku zostaną wmuro-
wane w Bazylice tablice pamiąt-
kowe ku czci ś. p. Biskupa Adama
Krasińskiego i Arcybiskupa Win-
centego Kluczyńskiego.

Tablice są już w robocie. (s)
URZĘDOWE.

— Na intencję Pana Prezyden-
Rzecz itej. W poniedzia-

łek dnia 1 lutego o godz. 9,30 rano
odbędzie się w Bazylice Wileń-
skiej z inicjatywy władz wojsko-
wych nabożeństwo na intencję
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Ignacego Mościckiego, w. dniu
imienin Pana Prezydenta. ;

Z MIASTA.
—Żołnierz armji amerykańskiej

z Wilna pozostawił spadek 10.000
dolarów.  Wileńskie Starostwo
Grodzkie otrzymało z Konsulatu
Polskiego w Ameryce powiado-
mienie, iż na froncie francuskim
w czasie wielkiej wojny poległ
żołnierz armji amerykańskiej Mi-
chał (Mike) Ruvitski, vel Rawicki
lub Ruwiecki. Po zmarłym pozo-
stało ubezpieczenie w sumie
10.000 dolarów amer., płatne jego
spadkobiercom. W! związku z tem
onsulat zapytuje Starostwo, czy

przypadkiem ktoś z rodziny
wspomnianego nie mieszka w Wil-
nie, gdyż zmarły Rawicki czy Ru-
wiecki urodził się w 1897 roku

/ w m. Wilnie, (a)
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Odprawa policyjnych ko-

mendantów powiatowych. W Wil-
nie rozpoczęła się konferencja ko-
mendantów powiatowych od
przewodnictwem inspektora Ko-
mepki. Na odprawie omówiono
sprawy bezpieczeństwa i porządku
w powiatach. (a)

SPRAWY PRASOWE.
„Głos Wileński" Ukazał się

świeży numer tygodnika ludo-
wego „Głos Wileński”. Numer
zawiera szereg ciekawych, erygi-
nalnych artykułów oraz szereg
pieknych ilustracyj.

Cena pojedyńczego numeru
zestała podniesiona do 15 gr.
Wysokość prenumeraty pozostała
bez zmiany.

j Pismo nabyć można w każdym
kiosku oraz w redakcji 'pisma
(Mostowa 9 — drukarnia Bajew-
skieao).

* HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Skasowanie przydziałów do

hurtowni rejonowych. Wileńska
lzba Skarbowa podaje do wiado-

„mości, że właściciele koncesjono-
wanych miejsc sprzedaży wyro-
bów tytoniowych, mający swe
przedsiębiorstwa w Wilnie i na
terenie powiatu wileńsko-trockie-
go, mogą z dniem 1 marca r. b.
zaopatrywać się w wyroby  tyto-
niówe w dowolnej hurtowni rejo-

 
   

nowej z pośród znajdujących się
w m. Wilnie, lub też w Magazynie
Państwowym (Skarbowy Zakład
Sprzedaży Włyrobów Tytoniowych
w. Wilnie przy ulicy Jagielloń-
skiej Nr. 1). :

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Szewcka konferencja pra-

sowa. Wyłoniony przez pracowni-
ków przemysłu skórzanego Komi-
tet zwalczania obuwia zagranicz-
nego zwołuje na przyszły wtorek
konierencję prasową. Konferencja
odbędzie się w lokalu Resursy
Rzemieślniczej przy ul. Niemiec-
kiej 25.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Ze Związku Akademików

województwa nowogródzkiego i
byłej ziemi mińskiej. Onegdaj w
sali Nr. 1 gmachu głównego odby-
ło się walne zebranie członków
Związku Akademików wojew. no-
wogrėdzkiego i b. ziemi mińskiej,
celem wyboru nowego zarządu.
Po zagajeniu przez ustępującego
prezesa kol. W. Dawidowicza i
streszczeniu dotychczasowej dzia-
łalności zarządu ocdzytano spra-
wozdanie komisji rewizyjnej, która

stwierdziła wzorową działalność
samopomocową i porządek strony

techniczno-kancelaryjnej. Poczem

nastąpiła ożywiona dyskusja, do-

tycząca najżywotniejszych spraw

wiązku, następnie przystąpiono
do wyboru nowego zarządu.

Prezesem został wybrany kol.
A. Mikułko; vice-prezesami kol.
kol. W. Dawidowicz i St. Bubień,
skarb, 1 kol. L. Łomocki, skarb. 2
kol. J. Rewieńska, sekret. 1 kol.
W. Rewieńska, sekr. 2 kol. K. Bar-
toszewicz, refer. kult,-oświat. kol.
A. Dziedziuszkówna, refer. imprez
kol. W. Janiszewski.
—X-ty doroczny bal medyków

U. S. B. Dnia 7 lutego r. b. odbę-
dzie sie w salonach Kasyna Gar-
nizonowego. Zarząd Koła Medy-
ków wraz z Komitetem balowym
dokłada wszelkich starań aby
uświetnić ten ostatni Akademicki
bal karnawałowy. 10 proc. docho-
du przeznaczono na najbiedniej-
szych m. Wilna. Zaproszenia wy-
dawane są w lokalu Koła Medy-
ków (ul. Wielka 24) codziennie od
19 do 21-ej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z T-wa muz. „Lutnia“ Pomi-

mo licznych zgłoszeń kandydatów
do chóru, lista tych kandydatów
nie została jeszcze zamknięta i w
dalszym ciągu przyjmuje się śpie-
waków nie związanych mocnemi
nićmi z innemi organizacjami śpie-
waczemi. Próby odbywają się nor-
malnie w poniedziałki i czwartki
punktualnie do godz. 7 i pół do 9
wieczór pod kierownictwem no-
wego dyrygenta p. Wacława Kasz-
telana. Osoby, które już należały
do chóru „Lutnia” nie strąciły o-
czywiście z powodu przerw w pró*
bach, prawa należenia do tegoż
chóru i proszone są o przybycie na
anajbliższą próbę.
— W Kole Polskiej Mac. Szk.

im. T. Kościuszki przy ul. Turgiel-
skiej 2, dziś stud. U. S. B. A. Rich-
ter wygłosi odczyt na temat: „Lu-
dzie dawniej a dziś', odczyt bę-
dzie ilustrowany obrazami świetl=
nymi Początek o godz. 7 wiecz.
Wstęp bezpłatny.

Jutro 1 lutego tamże ak
się wieczór kostjfumowy z nagrodą.
® : ODC YTY.
— W domu Sodalicyjnym od-

będzie się dnia 1-go łutego w po-
niedziałek o g. 7 wiecz. II odczyt
z cyklu „Święci Pafscy“, p. t.
„Święty Anzelm z Canterbury" —
ks. prof. dr. Leona Puciaty,Wstęp
dla członków Sodalicyj Marjan-
skich i zaproszoncyh gości. (Kró-
lewska 9, HI p.).

` ZABAWY.
— Doroczny Bal Akademicki. Hallo,

hallo! A więc już jutro, 1 lutego całe
Wilno bawi się w Kasynie Garnizonowem
na Xlll-tym Dorocznym Balu Ogólno-
akademickim. Niewątpliwie, bal ten bę-
dzie wydarzeniem dnia w sferach towa-
rzyskich Wilna. Doborowe orkiestry, moc
przyjemności, dużo werwy i szaleństwa
złoży się na wspaniałą całość. Jak
zawsze wspomnienia z tego balu. będą
koić całoroczne troski — aż do następ-
nego. Jest to jedyna okazja zapomnienia
o troskach dnia codziennego i spędzenia
wesołn chwil wśród swoich znajomych,
gdyż nie braknie tam nikogo. Pozostałe
żaproszenia są do nabycia u pp. Gospo-
dyń oraz w lokalu Bratniej Pomocy,
w dniu balu od godz. 13—15 i 19—21,
oraz przy wejściu.
— Dencing towarzyski w cukierni

Sztralla (Mickiewicza 12) dn. 1 lutego
urządza Koło Przyjaciół Harcerskiej Dru-
żyny Błękitna Jedynka na obozy letnie
drużyny tej. Wszystkich sympatyków ru-
chu harcerskiego uprasza się o poparcie
imprezy. Bufet obficie zaopatrzony, Bi-
lety przy wejściu. Wstęp 2 zł. 50 gr., dla
akademików 1 zł. 50 gr.

KONKURS K'NO-TEATRU
„CASINO".

Dziś drukujemy kupon zniżko-
wy do „Casina* z datą na 1 lu-
tego.

  KUPON ZNIŽKOWY
NA FILM

<C H A M»
WYŚWIETLANY

w „CASINO* Wielka 47
i WILNO 1 LUTEGO1982 r.
OEG2 ZORRO
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TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. 8. P.
Na Pohulance.
Popołudniu: „Burza w szklance wo-

dy“. Pocz. o godz. 4-ej.
Wieczorem: Drugi raz sztuka Istvana

Mihaly „Mam lat 26“. Pocz. o godz. 8-ej,
Jutro: „Panna Maliczewska” (ceny

od 20 gr.)
W „Lutni*,
Popołudniu: Farsa „Hulla di Bulla“.

Pocz. o godz. 4-ej.
Wieczorem: Trzeci raz  komedja

Hirschłelda „Ta, której szukamy”. Pocz.
o godz. B-ej.

Jutro: „Hulla di Bulla“.
— Dzisiejszy poranek w Teatrze

Lutnia. Dziś o godz. 12-ej w poł. odbę-
dzie się poranek po cenach bardzo
niskich. łypełni go fantastyczna baśń
Grimma „Królewna Śnieżka” w wykona-
niu całego niemal zespołu oraz licznych
statystów.

— Józei Turczyński w Wilnie, W
czwartek 4 lutego br. w sali Konserwa-
torjum Muzycznego odbędzie się jedyny
recital znakomitego pianisty profesora
Akademii dasyetoso w Turynie i War-
szawie — Józefa urczyńskiego, który
w przejeździe do Łotwy wystąpi u nas
z bogatym programem. Bilety w „Orbi-
sie“, Mickiewicza 11-a.
— „Dawne czasy, dawne pieśni” W

sobotę dnia 6 lutego b. r., t. j. za ty-
dzień, w sali Teatru Wielkiego na Pahu-
lance, na dochód Wil. Męskiego Tow.
św. Wincentego A Paulo, V-ta Konferen-
cja tegoż Towarzystwa urządza przed-
stawienie popołudniowe, na które się
złożą: muzyka, śpiew i tańce w kostju-
mach, w wykonaniu pierwszorzędnych
sił artystycznych naszego miasta. Kie-
rownictwo artystyczne objął łaskawie i: *

ląprof. Adam Ludwig; przygotowania i
w gorączkowem tempie. Przedstawienie
zakończy odegranie komedji w 1 akcie
Aleks. hr. Fredry pod tytułem „Pan: Be-
net", — Całość przedstawienia zapo-
wiada się wspaniale. Bilety, po cenach
zwykłych, dostać można u pań, które
łaskawie przyjęły protektorat nad tem
artystycznem dziełem, oraz w kasie te-
atralnej zamawiań,

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 31 stycznia 1932 r.

‚ 9.25. Tr. bicia dzwonów i wotywy
Katedry Wileńskiej na całą Polskę.

10.00. Koncert z płyt.
12.10. Kom. meteor. z Warsz.
12.15. Poranek z Filharmonji Warsz.
14.40. Audycje rolnicze z Warsz.
14.40. Pieśni w wyk. M. Polińskiej-

Lewickiej z Warsz.
15.15. Audycja żołnierska z Warsz.
15.35. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka z płyt. Muzyka pol-

ska.
16.40. „Walka z termometrem* —

odczyt. z Warsz. wygł. C. Jellenta.
16.55, Muzyka z płyt.
17.15. „Ruch ludności w Europie—

odczyt z Krakowa, wygł. dr. W. Ormicki
17.30, „Mickiewicz jako historyk“—

odczyt wygł. Tadeusz Byrski.
17.45. Koncert z Warsz. -
19.20. Progr. na poniedziałek.
19.45. Słuchowisko z Krakowa.
20.15. Wieczór sonat, Wykonawcy:

rof. Herman Sołomonow (aafyde) i
elena Szyrmo-Kulicka (fortepian).

21.15. Tr. koncertu z Warsz.
21.45. Kwadr. liter. z Warsz. (J.

Galsworthy).
22,00. Recital fortepianowy ©. Ar-

rau z Warsz.
22.40. Kom. i muzyka taneczna z

Warsz.
Poniedziałek, dnia 1 lutego 1932 r.
11.58. Sygnął czasu.
13,40. Uniwersytet roln. z Warsz.
14.35. Progr. dzienny.
1440. Muzyka z płyt. Muzyka hisz-

pańska.
15.15. Kom. z Warsz,
15.25. „Układ sieci komunikacyjnej

w Polsce" — odczyt z Warsz. wygł. Czar-
nocka-Sujkowska.

15.45. Audycja dla dzieci: „Gwiduś-
Gwizduś” i „Słoniątko” — słuchowiska
pióra zet Ostrowskiego.

16.20, Lekcją francuskiego z Warsz.
16.40. Codz. odcinek  powieściowy.
16.50. Muzyka z płyt.
17.05. Przemówienie naczeln. Dyr.

R. P. Zygmunta Chamca, z Warsz. z oka-
zji imienin Prezydenta Rzplitej.

17,10. „Prezydent. Rzplitej jako u-
схову i badacz” — odczyt z Warsz.
wygł. dr. Z. Martynowicz.

17.35. Muzyka lekka z Warsz.
18.15. Recital fortepianowy Attilio

Brugnoli z Warsz.
18.50, Wileński komunik. sportowy.
19.00. „Kolonizacja polska na Li-

twie' — historyczny odczyt litewski w
opr. Wielhorskiego, wygł. P. Gozutis.

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

ki Mika po mieście.
19.35. Program na wtorek.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Feljeton muzyczny z Warsz.
20.15. Opera z Warsz. („Napaj mi-

tosny“) — Donizettiegoj.
2215. „W  gotowalni hiszpańskiej

senjory” — felj z Warsz. wygł, S. Essma-
nowski.

22.30. Kom. i muzyka taneczna z
Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Co usłyszymy dzisiaj w radjo?
Program niedzielny, jak zwykle roz-

ocznie się transmisją nabożeństwa
wotywy) z Katedry Wileńskiej o godz.
9.25, którego słuchają przez radjo osoby
niemogące z ważnych powodów być o tej
porze w świątyni Nastepnie po trans-
misji popułarnego koncertu symfonicz-
nego z Filharmonji Warszawskiej (dyry-
guje K. Wiłkomirski), zwrócić należy
uwagę na audycję lokalną p. t. Kobieta
ma głos (godz. 17), w której omawiane są
sprawy interesujące ogół kobiet wileń-
skich. Wieczorem o godz. 20.15 miłośni-
ków muzyki poważnej czeka niełada
atrakcja: koncert, w którym wezmą
udział: p. Helena Szyrmo Kulicka, uta-
lentowana pianistka wileńska oraz do-
skonały skrzypek p. Herman Sołomonow.
Artyści wykonają Sonatę Es-dur Beetho-
vena (ep 12 Nr. 3) oraz sonatę Schu-
manna A-moll (opus 105). — -

Zapowiedź na poniedziałek.

W poniedziałkowym programie nale-
ży Boz ciekawą audycję dla dzie-
ci, która nadana zostanie ze studja wi-
leńskiego o godz. 15.45, Na program tej
audycji złożą się dwa słuchowiska pióra
Jerzego Ostrowskiego, jedno p. t. „Gwiz-
duś — gwizduś”, drugie p. t. „Słoniątko”.
Nad wykonaniem słuchowisk czuwać bę-
dzie ciocia Hala, a więc jest pewność, że
najmłodsi radjosłuchacze będą zupełnie
zadowoleni.

DOBROCZYNNOŚĆ.
W. P. Jerzemu Tarło — pelnomocni-

kowi T-wa A. K. „Arbon” za ofiarowane
z powodu otwarcia Wileńskiej Komuni-
kacji Autobusowej zł. na rzecz rato-
wania Bazyliki składam serdeczne Bóg
zapłać,

t K. Michalkiewicz Bp.
Pręzes Komitetu Wykonawczego
Ratowania Bazyliki Wileńskiej.

BAL MASKOWYŁ
Zaproszenia wydrje kasa „Polenii* — Strój maskowy lub wieczorowy.

ECHA TRANSPORTU BIBUŁY
KOMUNISTYCZNEJ Z GĘSIAMIŁ
W związku z aresztowaniem

transportu bibuły i książek ko-
munistycznych przy ul. Zawalnej,
o czem już wczoraj donosiliśmy,
wykryto, że samochód z wywroto-
wą literaturą przybyż z Oszmiany,
gdzie przeprowadzono rewizję u
pewnego osobnika, który niedaw-
no przybył z terenu Rosji sowiec-
kiej. Osobnik ów zdaje się być
specjalnym agentem K. P. Z. B.
Zatrzymanego skierowano do dys-
pozycji władz śledczych. (a)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Kradzież naczyń kryształowych.

W. dniu 28 b. m. Czernikowej Aleksan-
drze (Kolejowa 1) z niezamkniętego ko-
rytarza nieznani sprawcy skradli naczy-
nia kryształowe wart. 500 zł.

— QOkradzenie mieszkania. W dniu
29 b. m. Szawelskiej Izabeli (Mickiewi-
cza 43) skradziono żakiet futrzany,
chustkę i broszkę łącznej wart. 500 zł. —
Miłaszewskiej Helenie (Mickiewicza 24)
skradziono w dniu 29 b. m. garderobę
damską wart. 295 zł.
— Kradzież półtora tysiąca złotych.

W dniu 28 b. m. z nieza.mnkniętego miesz-
kania domu Nr. 10 przy ul. Żórawiej
Slepikowskiej Malwinie skradziono 1500
zł gotówką.  Jackiewicza Stanisława
(Lwowska 82), który dopuścił się tej kra-
dzieży, zatrzymano ze skradzionemi pie-
niędzmi:

WYPADKI.
—Policja na tropie morderców męż-

czyzny wyłowionego z rzeki Słobódki.
Dochodzenie policyjne przy pomocy psa
w sprawie tajemniczych zwłok, wyłowio-
nych z rzeki Słobódka, prowadzone jest
bez przerwy. Władze śledcze wpadły
już na ślady, które niewątpliwie dopro-
wadzą do ujęcia morderców. Wczoraj
aresztowano pewnego mieszkańca gm.
holszańskiej, przeciwko któremu prze-
mawiają silne poszlaki, iż brał on udział
w morderstwie, Dalsze dochodzenie w
toku. (a)
— Trup nieznanego mężczyzny w

łaźni Agresta. W łaźni Agresta przy ul.
Mostowej w dniu wczorajszym znalezio-
no trupa mężczyzny nieustalonego na-
zwiska. Powiadomione o tem władze
śledcze zarządziły dochodzenie celem
stwierdzenia nazwiska zmarłego oraz
przyczyny zgonu. (a)

WYPADKI.
— Podrzutek. W dniu 27 b. m. w po-

czekalni I klasy stacji osobowej Wilno
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w
wieku około 4 tygodni i umieszczono w
przytułku Dzieciątka Jezus.

— Nieszczęliwy wypadek. W dniu
25 b. m. Jasińska Zofja (Lwowska 7) w
czasie nawijania bielizny na wałek maglu
elektrycznego w I pułku piechoty Legjo-
nów, włożyła przez nieuwaśę rękę mię-
dzy wałek a słupek maglu, doznając
oszarpnięcia naskórka prawego przedra-
mienia. Odwieziono ją do szpitala Św.
Jakóba w stanie niezagrażającym życiu.

—Ofiara obowiązku, W dniu wczo-
rajszym z dachu budynku dworca kole-
jowego Wilno spadł kominiarz Feliks
Radziun (Kalwaryjska 36), który odniósł
ciężkie pokaleczenia. W stanie ciężkim
odwieziono go do szpitala żydowskiego.

Listy do Redakcji.
W/ odpowiedzi na list p. Władysława
Brochockiego dę akcjonarjuszów W. B. Z.

Pan Władysław Brochocki zamieścił
w „Dzienniku Wileńskim" (Nr. 14 r. b.)
i w „Slowie“ (Nr. 23 r. b.) list do Akcjo-
narjuszów Wileńskiego Banku Ziemskie-
go z propozycją zrzeczenia się przez nich
dywidendy za rok 1931 i przeznaczenia
jej na fundusz ratowniczy własności
ziemskiej,

Niezaprzeczenie projekt to zacny i
szlachetny, tembardziej że p. Brochocki
sam posiada akcje, a może nawet i sporą
ich ilość; zapewne też szanowny projek-
todawca, nieoglądając się na decyzję in-
nych. akcjonarjuszy, dywidendę mającą
przypaść na jego własne akcje przezna-
czy na cęl powyższy, a za jego zacnym
przykładem, może nie jeden taką ofiarę
złoży. Lecz niestety takich akcjonarjuszy,
znajdujących się w tak szczęśliwych wa-
runkach jak projektodawca, zbyt jest u
nas mało; mało kto posiada tak rozległe
dobra jak p. Brochocki, bo aczkolwiek
jego Możejków zwie się „Małym”, na-
leży jednak do najzamożniejszych i naj-
piękniejszych posiadłości w naszym kra-
ju. O ile jednak byłoby całkiem zrozu»
miałem, gdyby ludzie w pozycji p. Bro-
chockiego niesli jaknajwiększe ofiary na
rzecz ratownictwa naszego zachwianego
ziemiaństwa, to pamiętać trzeba, że kry-
zys, który przeżywamy, dotknął nietylko
ziemiaństwo, że nie mamy już dzisiaj

właściciel: wielkich pakietów akcji, że
są pomiędzy akcjonarjuszami nietylko
ziemianie, że wielu jest takich, którzy
nie posiądają nie prócz małej ilości
akcji, a więc pomimo i najszczerszych
chęci nie mogliby ponosić takich ofiar.

Akcje były ulubionym papierem do-
brych ojców rodzin, którzy składali w
nich drobne oszczędności swoje, i pozo-
stały w wiely wypadkach w ręku ich
wdów i sierot. Od roku 1915 do 1926 nie
dawały one żadnego dochodu, a w latach
następnych dawały najwięcej po 20 zło-
tych, t. j. mniej więcej po 4 ruble, kiedy
przed wojną ŚEWEY, koło 40 rubli rocznie
i to nieraz z okładem. Akcjonarjusze
W. B. Z. pozbawieni wszelkiego dochodu
w ciągu 11 lat, otrzymywali więc w naj-
lepszych latach po wojnie tylko 1/0 część
tego, co otrzymywali przed wojną,
a kurs akcji z 600 rubli przed wojną
spadł obecnie poniżej 80 złotych. I tego-
roczna dywidenda nie jest jeszcze usta-
lona; może być daleko niższą niż w roku
zeszłym, gdyż część jej może być prze-
znaczoną na rezerwę, akcjonarjusze są
więc nieraz w daleko gorszej pozycji niż
ziemianie, a jeżeli spotykają się rzadziej
od mich z pp. szekułorawi i komorni-
kami, tozycia dlatego, że nie posia-
dają materjału do egzekucji.

Wobec powyższych uwag, wielce by-
łoby niesłusznem żądać, by akcjonarju-
PE tak znaczne ofiary; należy

każdemu zostawić swobodę działania,
niech więc każdy postępuje tak jak jemu
serce i rozum doradza.

Akcjonarjusz Franciszek Oskierka.

DZE ii ii A

w chorobach krwi, skórnych i ner-
wowych, osiągamy przy stosowaniu na-
turalnej wody gorzkiej „Francisrka-J6-
zeła" regularne funkcjonowanie narzą-
dów trawiennych. Żądać w aptekach i
drogerjach.
 

OFEA RZY
złożone w Administracji „Dziennika Wil.*

Ku uczczeniu ś. p. Walerji Łazarówny,
ва 2-je sierot Bronisławostwo Szakieno-
wie 10 zł.

3

Wia_ artystyczna, — Floty. — Окг
nkurs kostjumowy z nagrodami. — Karykatur

larnych osobistości | wie e Innych atrakcji.

W szóstym roku
radosnej twórczości na Kresach.
7.500 bezrobotnych na Wi-

leńs czyźnie.
Bezrobocie w Wilnie i Woje-

wództwie Wileńskiem w porów-
naniu z tygodniem poprzednim
zwiększyło się o 65 osób.

Obecnie liczba bezrobotnych
w całej Wileńszczyźnie do-
chodzi do 7.500 osób.

Rolnik, który zmarł z wy-
cieńczenia i głodu.

Na polu w pobliżu wsi Oszmian-
ka, gm. oszmiańskiej znaleziono
trupa niejakiego Guleckiego Spi-
rydona, bezrobotnego. Gulecki,
jak ustaliła komisja śledczo-le-
karska, zmarł wskutek wyczer-
pania organizmu. Gulecki, jak
opowiadają mieszkańcy tej wsi,
będąc kiedyś zamożnym rolni-
kiem w ostatnich latach wpadł
w skrajną nędzę i żył z żebra-

niny, z której utrzymywał jeszcze
chorą rodzinę. Zmarł on z głodu.

Wykrycie 32 tajnych go-
rzelni samogonki.

Mimo ostrych kar pienięznych
i więzienia nakładanych na „kon-
kurentów monopolu spirytusowe:
go“ tajne gorzelnie są prowadze-
ne po wsiach w dalszym ciągu.
W ostatnich trzech tygodniach na
terenie Wileńskiej Izby Skarbowej
ujawniono przez organa policyjne
i skarbowe 32 tajne gorzeln'e,
przyczem skonfiskowano 780 li-
trów gotowej samogonki oraz
przeszło 100 garncy zacieru. 40
włoścłan pociągnięto do odpo-
wiedzialności sądowej, zaś 17
funkcjouarjuszom i kllku osobom
prywatnym udziełono nagrody
pieniężne za przyczynienie się do
wykrycia zakonspirowanych go-
rzelni. (a)
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Rumba—Rumba.
Co rok, w porze karnawału,

powraca na porządek dzienny
wciąż ta sama kwestja — tańców.

Rozpoczęło się to coś ze trzy-
dzieści lat temu. Z jakiejś spe-
lunki portowej, gdzieś w Ameryce
wyszedł taniec murzyński „Cake
Walk“, zdobył sobie wprzód
wszystkie kabarety całego świata,
wkońcu mimo gorących protestów,
zagnieździł się salonach.

Podczas krwawego kontredan-
sa wojny światowej nastąpiła pe-
wna przerwa, po której jednak
sprawa tańców murzyńskich znów
stała się aktualna.

Każdy nowy karnawał przyno-
si nową jakąś odmianę: Tango,
One step, Jawa, Shimmy, Fox trott
Blake bottom, Slow fox, w końcu
tak modna dziś Rumba.

Przeciwko manji tańców mu-
rzyńskich nie miikną słuszne pro-
testy: protestuje duchowieństwo,
protestują organizacje katolickie,
protestuje starsze zwłaszcza poko-
lenie. Wszystko nadaremnie—mo-
da jest silńiejszą. Moglibyśmy na-
pisać „młodość jest silniejszą',
ale młodzieży nikt przecie nie od-
mawia należnych jej praw, w dziar
skim mazurze, w zawrotnym wal-
cu mogłaby się również dobrze
wyhasać. W danym wypadku cho-
dzi właśnie o modę, i to modę głu-
pią.

Nie będziemy się rozpisywać
na temat niemoralności tańców
murzyńskich, ostatecznie każdy
taniec może być moralny lub nie-
moralny, zależy, jak się go tańczy:
inaczej tańczy się w marynarskiej
spelunce, inaczej w przyzwoitym
salonie,

Na tem miejscu pragniemy
zwrócić uwagę na inną stronę tej
kwestji: nie od dziś międzynaro-
dowe żydowstwo robi największe
wysiłki, w celu wyrwania z duszy
aryjskiej wszelkiej odrębności ra-
sowej, zatarcia wszelkich różnie
narodowych, stworzenia nowego
typu człowieka międzynarodowe-
go, bez ojczyzny, bez narodowości.
yrywa mu się skarb najdroższy,

mowę ojczystą, wyssaną z mle-
kiem matki, zastępując jakimś cu-
downem nowotworem „Esperan-
to", przez żyda, Zamenhofa, skom-
ponowanym.

Zniknęły barwne stroje naro-
dowe (tylko Węgry mają jeszcze
odwagę w uroczystych momen-
tach zachowywać tradycję narodo-
wą). Zanika strój ludowy, wszę-
dzie panoszy się niemiłosiernie
szarożydowska tandeta.
W poezji prym trzymać chcą ży-

zi, w sztuce, mimo pewnych prą-
dów ludowych, górę bierze szab-
lon międzynarodowy.

Nie oszczędza się także mło-
dzieży. Wyrwać z jej duszy to, co
jest w niej odrębnego, rasowego,
zastąpić jakąś międzynarodową
szkaradą — to tryumf większy niż
się pozornie wydaje.

Niech tam młodzież narodowa
walczy o numerus clausis, niech
na wiecach i zebraniach wygłasza
patrjotyczne mowy — byle wie-
czorem tańczyła „Rumbę” a z tak-
tem melodii murzyńskiej, powoli,
nieznacznie, wkradnie się zoboję-

Sport
NAJBLIŻSZE 1MPREZY SPORTOWE.

Dziś od rana w Ośrodku W. F. odby-
wać się będą zawody szermiercze o mi-
strzostwo garnizonu wileńskiego.

Q godzinie 16 przy ul. Jagiellońskiej
16 odbędzie się walne zebranie Wileń-
skiego Towarzystwa Wioślarskiego,

Jutro o godz. 19 w Ośrodku W. F.
odbędą się eliminacyjne zawody atle-
tyczne przed meczem walk francuskich
z Białymstokiem.

We wtorek zaś odbędzie się „Pierw-
szy Krok Bokserski”.

Sprawozdania z przebiegu wczoraj-
szych zawodów szermierczych nie poda-
jemy z przyczyn od nas niezależnych.
Przyczyny te nieomieszkamy omówić w
w najbliższej przyszłości.

NADESŁANE.
Do i
Szanownego Zarządu

Maturycznych i Dokształcających
Kursów

„WIEDZA
w KRAKOWIE

ul. Studencka 14/1.
Niniejszem uprzejmie zawia-

damiam, iż złożyłem egzamin
dojrzałości gimnazjum typu hu-
manist. w Państwowem Gimna-
zjum Połskiem w Bielsku.

Za przygotowanie mrie do te-
go egzaminu w drodze korespon-

dencji, składam na tej drodze
Szan. Zarządowi i całemu Gronu
Szan. P. P. Profesorów serdeczne
podziękowanie.

Andrzej Meszczak
Kamienica Nr. 230

p. Bielsko.

GIEŁDA.
wARSZAWA (Pat.) 30. |. 1932 r.
Waluty i de»izy:

Dolary8,89 —8,91—98,87.
Belaja 124.55 —124,86—124,74.
Holandja 359,45—360,35—358,55.
Londvn 3 ,05— 31,20-- 30,90
Nowy York kabel 8,922—8,943—8,903.
Paryż35,11—35,20— 3,02.
Praga 26,41— 6,47 26,35.
Szwajcarja 174,,7—! 74,60—173,74
włochy 44, 5—44,07— 44,63
Berlin w obrotach nie: ficjalnych 211,25.
Tendencja przeważnie słabsza.

Papiery procentowe:

40/, pożyczka Inwestycyjna €£3,75,
Konwer yjna 40,25 40, dolarowa 43,75.
6/, dolarowa 55,50. 7*/, stabilizacyjna
55,75—56,25—54,25. 10%, Rolejowa 99,55.
8. L. Z. B G. K. I B.R. obligacje *B.
G. K 94. Te same 7| 83,25. 4% L. Z.
złemskie 4!. 8'/, warszawskie 64 8,
Piotrkowa 55,50—55,90. 10%:, Siedlec 61,50.
Tendencja dla pożyczek nejednolite,
dla listów— mocniejsza.

Akcje:

Bank Polski 101.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dillėnowska 53*4. Stebllizacyjna 52,75.
Werszawska 37,25. Sląska 37,25.

Dołar w obrotach prywatnych:
8,89 w żądaniu, 8,88 *, w płaceniu.

Rubel: 5,00 w płaceniu.

tnienie dla wszystkiego, co swoj-
skie, zatrą się granice przyzwoi-
tości. Wszelkie dodatnie przymio-
ty duszy i serca zostaną zniwelo-
wane, pozostanie ideał człowiek:
bez religji, bez moralności, bez na-
rodowości.

Do tego wszak dąży żydostwo,
którego odwiecznym celem jest —
negacja. jot.

BECXEZOBAYREWIRODA 71 OE. ED TSET EEKTEN

—— -— —— — ——

DO SPRZEDANIA sklep
spożrwety z całem urzą-

zeniem. Legjonowa 8.

kowsklego.

ZE
wupokojowe z kuchnia»

LOKALE mi odremontowane ul.
Bakszta 2 b. hotel „Nisz-

3 POKOJE z kusbnia,ła:

słoneczne
kuchnią, z elektryczno-
ścią do wynajęcia. Ko-
narskiego 29. 8301-—0

POSZUKUJĘ _ mieszka-
nia z całodziennem u-

8263—0

 

8287—0 zienką, wygodami i o- trzymaniem dla ucznia,
gródkiem, w zdrowotnej korepetycje i srogi nad-

| j Sy ul. ZE że AN Oferty
5, do wynajęcią. glą- ierowač do m. „Dz.

Ч PGUBY. | dać codziennie od godz. Wil." pod „S. S."
РяскоплждынтуостолищЕловы 1—3Y/+ ро ро!. — 8253—2 8295—1
ZGINĄŁ PIES,e i o „Tad | DO WYNAJĘCIA 4-ro- 7-MIO POKOJOWE
Dam 20 zł. za przypro- pokojowe mieszkanie z MIESZKANIE

 

I pokoje !
wma mJ

Pokój do wynajęcia  ——
światły, suchy ciepły z
przyzwoltem  wejśziem, ł
Tatarska 5m. 1. ЕИр 4290 -0 Filipa 44.

do wynajęcia. Finna 5/2.

POKÓJdlaSTUDENTKI
z balkonem.

'wadzenie. Targowa 2, łazienką. Wiwulskiego 6, z wygodami do wynaję-
dom kolejowy.  8302—0 u dozorcy. 8292—0 cia. Dowiedzieć się Gim-
a L S ašis nazjalna 4—4. 8304—0

r Mieszkania |  "PESZKANIE 4-poko- Suzy
# i jowe z elektrycznością Przyczyna d

— Sprzadawaczka pań-
ska stałe się uśmiecha.
— To dla tego, proszę

pana, że wszystko sprze-
dajemy teraz po śmie-
sznie niskich cenach.

8231—0

8274—0

MIESZKANIE 3 pok. z |

   

a

         



4 : DZIENNIK WILENSKI
 

Dnia 29 stycznia b. r. rozpoczęliśmy nasz tradycyjny

Jest to jedyna, prawdziwa, doroczna okazja

taniego kupna, przy dużym wyborze:
TOWARÓW BIAŁYCH W SZTUCZKACH.

TOWARÓW BIAŁYCH NA METRY.
OBRUSÓW.

KAP PIKOWYCH.
SERWBT.

RĘCZNIKÓW.
ŚCIBREK.

BIELIZNY POŚCIELOWEJ.
CHUSTECZEK.

FIRANEK GOTOWYCH.
FIRANEK Z METRA.

BIELIZNY DAMSKIEJ.
BIELIZNY MĘSKIEJ.

I WIELE INNYCH OKAZJI.

Tylko duża i poważna, ciesząca się ogólnem zaufaniem, firma

„B-u JABŁKOWSCY"” 5».

`

KC. Mickiewicza

specjalną dekorację, urządzoną wewnątrz magazynu.

|
M

M
OO
OO

OE

5 р tw 12 aktach. Wedł słynnej powieści A. Dumasa.

„Hrabia Cagliostro Koncertowa akiai pod batatų M.Šalniekiego. Początek

Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.MI KINEKATOGRAF PRERJERAI
Qstrobramska 5. | seansów 4, 6, 8 | 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr.

|SERSZIRGLDW 94MOBILI ICIADs BI DL | OTO L ATTIATS EW TAN TYPED

w roli meskiej LEWIS
DŹWIĘKOWY KINO-TEATR į Dziś ostatni Greta Garbo EL «R 0 M A N S$» STONE. Nad. program

66 dzień!
„H E L I o Ss MEXIC w PIESNI wielka rewja kolorowa z tańcami i pieśn'ami. Na 1 seans ceny zniżone. — Seanse o godz. 4,

tę Wiiefska 38, tel. 926 6, 8 i 10,15 w niedzielę od godz. 2-ej.

iii)

  

w swej ostatniej

  

TURPYPER TOT:PE

= HELI | JUTRO WIELKA PRMJEERAI Pierw:zy artystyczny polski film dźwiękowy Reglizacji MICHAŁA WASZYŃSKIEGO

r э y

i >

w «H EL10S»|| BEZIMIENNI BOHATEROWIE żzęyy sesis ania
ulica Wiłeńska 33, teł. 526.

BODO, STEFAN JARACZ, ZULA POGORZELSKA, W. BIEGAŃSKI I Inni oraz CHOR WARSA

| RREO"TWZAWNIBFNOT"RA

 

 

 

IEGEENE GATTA 27

DŹWIĘKOWE KINO į DZIŚI | DŹWIĘKOWE KINO

„CA s INO" Potężny 100%/, polski film śpiewno-dźwiękowy! — Największy przebój produkcji „HOLLYWOOD

s ielka 47 i : polskiej wedlug slynnej powiešci ELIZY ORZESZKOWEJ 1 „Liskievicza 22

Polska mowa! Polski śpiew! Polska muzykel W rolach głównych Krystyna

Ankwicz I Mieczysław Cybulski-—Nad program: Urozmaicone atrakcje

dźwiękowe. Ceny miejsc w obu kinach jednakowe. Początek o godz. 4-ej,

6, 8i 1030, w dnie świąteczne o godz. 2-ej.p-t.„CHIAMI'*

DZIŚ PREMJERA! Film czarownych melodyj — Wielki 100-procentowy dźwiękowiec.

 

BZWIĘK. KINO- <PAN>|

mPAN?| p. „CIEBIE ТУТКО КОСНАСЕМ"пнаоо ken
dźwiękowa Paramount'a w 2:ch aktach. UWAGA: Wkrótce fllm, o którym prasa wszechśwlatowa wyrzekła jedno-

głośnie, że takiego filmu jeszcze nie było, p. t. „STEROWIEC L. A. 3."

TENDST O"TREE PAPOWO ZYME TPEEROTSKEEKLA SAT

  

DŽWIĘKOWY © (i Dziśl Przebój dźwiękowy! Porywający dramat życio- W rolach głównych: Charles

KINO-1EATR „L U X Li wy reżyserji znakomitego Cecil B. de Mille'a D Y N A M I Bickford, Kay Johnson, Julja

i Atrakcje dżwiąkowe. Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej.
ul., Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62 Faye | Conrad Nagel. Nad program:

gI Ri 5ABAZIEŻANECЛВАИсВ

LECZENIE ZIOŁAMI
spotykane u wszystkich bez wyjątku ludów,

oparte jest na trwałych i głębokich podstawach.
Cały szereg badań i doświadczeń podjętych

w ostatnich czasach przez wielu znanych leka-
rzy. w zupełności usprawiedliwia to zaułanie,
jakiem tradycja ludowa od niepamiętnych cza-
sów obdarza zioła.

Ceny od 40 gr.
иа A TO L likir KC SK ZW ZITEACDC

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek,
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej
przemiany materji, na bóle artretyczne czy
podagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy
nie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne
„DIUROL“ Gąseckiego,

które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel-
kie bóle ustąpią, gy wytrwale używać będziesz

usuwają przyczynę choroby, a nie jedynie jej ziół „DIUROL' Gąseckiego. Osłodzony odwar

objawy i wobec tego nadają się w pierwszym z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-

rzędzie do leczenia chorób przewlekłych (chro- szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-

nicznych). Mieszanki ziołowe Mag. Wolskiego baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych

leczą cierpienia wątroby, woreczka żółciowego, ziół „DIUROL* Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy

płuc, nerek, pęcherza, usuwają bóle artretycz- przekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-

 

 

Ria WAKEZZPEY TOY STONE,

 

  
  

        

J. &' ; 2

CH OBY PLUS“
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą I corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czywego, męczącego kasziu i t. p. stosują

p p. Lekarze:

„Balsam Thiocoian—Age"
który ułatwiając wydzielanie się plwociny

 

wzmacnia organizm | samopoczucie chorego ne, reumatyczne, ischias, gardła, bezsenność|| łania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel nerwową, nadmierną otyłość, obstrukcję chro- sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła

Używa się za poradą lekarza niczną, regulują trawienie, układ nerwowy,|| „DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają

Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.15] funkcje serca, powodują prawidłową przemianę|| apteki i składy apteczne. Reg. M. S. W. 1486

J VA J MII

„BIALY TYDZIEN“

WILNO,

MOŻE SPROSTAĆ TEMU TRUDNEMU DZISIAJ ZADANIU, DAJĄC ZA TAK NISKIE CENY — DOBRY TOWAR.

UWAGA: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nasze ceny netto, uwidocznione w oknach wystawowych i na

J O

 

  

 

1510

Buchalter
bezwzględnie rutynowany zaangażuje sę od
zaraz lub później tylko do poważniejszej fir-

materji w organiźmie.
8 rodzajów ziół

w cenie od 1.80 do zł. 5 za pudełko. Żądać we
wszystkich aptekach i składach aptecznych
(drogerjach) lub w wytwórni: Mag. Wolski, War-
szawa, Złota 14, tel. 263-05. Na prowincję wy-
syłka poczłą, Broszurka, zawierająca szczegóły
kuracji bezpłatnie. Wyłączne  Przedstawiciel-
stwo na Polskę i zagranicę T-wo Handlowe
„PERAX* Sp. z o. o. Warszawa, Warecka 11.

Zebranie rodziców uczniów Pań-
stwowej Szkoły Technicznej

w Wilnie
(niedziela wywiadowcza) odbędzie się dnia

31.-1.-1932 r. o gadz. 12 w gmachu Szko- Hana: peałdykć.    my. — Posiada wyższe studja ekonomiczne i | oraz centrum z budyn-

OSTRZEŻENIE! |
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU
W ZYWCUi wprowadza tem w błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
Reprezentacja: WILNO, ZARZECZNA 19. TEL. 18—62.

LAkiiu iiai a

  

    
   

  

 

MTZ
MARJA LAKNEROWAw związku z urządzeniem własnych składów ĖS

połączonych z torem kolejowym mam możność przyjmuje e godz, 9 “o
w. Kasztanowa7 m. 5,

OBNIŽENIA CEN WZP69

e

WĘGLA i KOKSU
z pierwszorzędnych kopalń AKUSZERKA

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“ ŚMIAŁOWSKA
przeprowadziła się.

Przedsiębiorstwo M D Il s Garbarska ), m. 16 róg

a ul. Miekiewicza — Tam-Hand.-rzemyy KVA. L?EULI Nino м. мекемса, —та
BIURO—Jagiellońska Ne 3, tel. 8-11. oprawia cerę  tsuwa

Bocznica własna— Kijowska 8, tel. 999 Scożżyki, kurzaiki i wą-
onaA сгу. 702—00

PROSZEK LKA Oz

КИа Sentencje.
18. | DLApososzych|J z

USUWA NAJUPORCZYWSZY

/ BÓL GŁOWY
OSTRZEŻENIE.Pęzy kupw/ę NALEŽY
AKCENTOWAĆ I WYRAŻNIE ZĄDAĆ TYLKO
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM”
GĄSECKIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU
i WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR"
CZyw/iE POLECANYCH. W PODOBNEM DO

NASZEGO OPAKOWANIU.

Mój profesor matema-

tyki mawiał: „Nie rozu-
miem dłaczego wyrzuca

się takie olbrzymie su:

my na budowę tylu za-
kładów dla warjatów i
nerwowo chorych, kiedy

„Jeden mały domek wy-

starczyłby dla zamknię-
cia wszystkich rozsąd-

nychl“

 

W.Z.P Nr. 16.

ml

D.-H. Leonard Pikiel i S"
Wielka 7. Tel. 11-55.

Dnia 30 stycznia b.r. rozpoczęliśmy #

„BIAŁY TYDZIEN”
TOWARÓW

BAWEŁNIANYCH i LNIANYCH
Nansuki Płótna

Madapolamy Obrusy

Płótna bieliźniane Serwety

i pościelowe Kapy Firanki i inne

WYROBY ŻYRARDOWSKIE
CENY REKLAMOWE PRAWDZIWA OKAZJA

L

inGIEMOBAGGoni GOSPODARCZY[U OS CZY.

Restauracja „E U R0 PA Dominikańska 1 sumienny i energiczny,
ler, х >

W świeżo odrestaurowanym lokalu z dniem 1 lutego r. b. PO enie

nowy program kabaretowy, słynnego baletu p. Karczew- nem i praktycznem w

sklego z udziałem 7-miu ślicznych młedych girlasek.— większych i mniejszych
majątkach  uprzemyslo-

dancing towarzyski popołudniowy od godz. 17.30 do

łącznie z kawą i torcikiem zł. 2. W czasie dancingu dowlą bydła i wetery-

rozegrane będą cenne fanty, jeden dla Pań, drugi dla Panów. Z każdego narją, zmieni posadę Gd

dancingu popołudniowego Dyrekcja przeznacza 5 proc. do dyspozycji + [V. 32 r. Polecenia

) Wojewódzkiemu Komitetowi na Bezrobotnych. osób miarodajnych.  A-

2-go lutego 1-szy wionych, obeznany z ho-
godz. 20.30. Wstęp

 

 

` ‘—… dres w PRE

BEZPŁATNIE naprawiamy słuchawki radjowe, POTRZEBNA służąca do go.o""u« Kd
liczac tylko koszta zużytego materjału. wszystkiego. Bez reko-

BEZPŁATNIE udzielamy fachowych porad z dzie- mendacji nie przycho-

dziny elektro I radjotechniki .— Za ładowanie dzić. Objazdowa 6. Do- RZĄDCA-EKONOM,

akumujatora pobieramy tylko ! zł. — Za wysłanie wiedzieć się u dozorcy, z małą rodziną, poszu-

"montera celem naprawy światła iub dzwonków między & 12 а 2. 8285—0 kuje posady od 1-go

pobieramy tylko 1 tr i KRAWIECSTANISŁAWp ES =

Ei . djo - Techniczna / lat, pierwszorzędne refe-

«Światł ektro: RASĘ A >: RR rencje. łaskawe BY
pracownik petersburski, pod adresem: Maj. Biało-«Światłosiła» Kalwaryjska 2.oi p, podadres Mai,Bialo:

= (00 się z Nr. 4 pod Nr. 32—2 niki dla W. J.
przy ul. Konarskiego.
Przyjmuje obstalunki z

URZĄDZENIE SKLEPOWE
przyrządy do wystawy z byłego sklepu „Hegenta“

Sprzedaje się. — Dow. się ul. Wieika 10, m 1.
od 8-9 i 2—3 —0 o

towarów własnych ipo-
wierzonych, wykonuje
sumiennie i b. tanio. Po-
trzebny chłopiec z pro-
wincji do terminu. 8270

ADRESAS; PLAC 1271 m. kw, z sa- ___—_—_
Sprawy | dem, około 30 dorosłych MŁODA  INTELIGENT-

| drzew owocowych, przy NĄ, znająca się dobrze

   
= W WARSZAWIE.

Załatwiamy, doglądamy
wszelkich spraw w Urzę-
dach I Sądach. Załatwia-

 

| ės
majątkowe mą ul. Legjonów, sprzedam ną gospodarstwie wiej- my szybko, sumienniei

= s a Pó aa ul skiem i krawiecczyznie, a: Ważne dla zamiej-
Do sprzedania Subocz 97, M. Rudnik. z dobremi świadectwami scowych. Biuro Zleceń

. S TANIN poszukuje posady na Wy“ T. PieAkowsklego. War-
NA RATY AE 16 ledi AAS,ENr. szawa, Nowogrodzka 16

działeczki ziemi pod let- nią” niedrogo  spiesznie. 18 KA ESĖ. 3387—0
niska po 10 gr. kw metr. Dominikańska 13—8.

zewn AMEA  QGRODNIK z długolet- OBIADY2 . I 662
kami przy szosie Wilno nią praktyką poszukuje  

 

 
 

ły przy ul. Holendernia 12. Obecność Ł |
/ н : = askawe oferty sub „W.W. . Dz' Wil. iejscowość |

wszystkich rodziców względnie opiekunów 836 па ОМЕ si W:” gó dm EWIL | Warzawa, Mielidokoio PRACA od P lIL 32 ». posady , ŚCIŚLE JARSKIE
wszy: : 9 Р а, 8308-80 | sucha, zdrowotna, wyso- | saliai UŁ Y od 1—2 zł, — z 2—4 dań

jest obowiązująca. - 72—1 i M E B L E ko Polożóna, SE EEEumowy:dupie ZA, Rz ai iais od 2—5 godz. Białe mię-
mi lasami. Do- samotny dyplo- | SOK " „50 @@ przechodzących

ze 4 Kupno PIANINA z ep tobu- mowany o ik z 8305—0
jazd na miejsce autobu y ogrodn za na Jarstwo i chorych

2 н nowoczesne  pierwszos | Sprzedaž „ nowe! sem o 45 minut prawie projektuje I urządzi e DLA CHĘTNYCH DO e Jeżóstów,

Chrześcijański Nowootwarty. Sklep Spożywczy rzędnej jakościpo cenach „, używane co godzina. Kościół, świa- fektownie I praktycznie p Orzeszkowej 11 m. 5.

S zniżonyeh poleca: OKAZYJNIE z Tw tło elektryczne, telefon, DA A: domami, ONAIR: BEZ- 8130—14
3 nara- policja iejscu. Mają- parki w mejątkach orsz ‚ , :policja na miejscu Ją

HELENY BOROSŁKICZOWEJ BR. ŁOKACENSKI | 3ER,LSE,us IPULSS into Isolone T Kojaka ir
3-go Maja 3 vis a vis Sądu Grodzkiego kilo 2 zł j ka Różańska lub Wilno, nio. Zgłoszenia skiero so q.jąc nasze bar: POTRZEBUJĘ MLEKA

: ё Wil | oknagoL е cia. Ki: Bakszta 10, m. 4 od 4—5 wywać pod adresem ®Р ją e bar“ 54 50—100 litr. dzienni

poleca Szanownej Kljenteli wieki wybór pieczy no, Wileńska 23. pojeca ZWIEDRYNSKI Jowska4. m 10 H.Abelow. po poł. Wilno, Zarzecz, Popow. 170 Pokupne artykuły do” Mietżarać al Tatar

wa, serów, wędłin, masła, mleka, oraz wszelkich

towarów kolonjalnych | artykułów spożywczych
po cenach konkurencyjnych.

Saro (0) II niesio anit

44—6 o Wileńska 28 tel. 1224. "Akumulatory, b ay, bai, a
8276 -2 nodowe i radjosprzęt

najtaniej w firmie:
SKŁAD °

taigis |Michał
 

    

 

 

$umowe domowego użyt-
ku. Klientela nasza za-
silana będzie stale inne-
mi  patentowanemi no-
wościami. Żądajcie pro-
spektów. Firma Krain

ska 26 m. 7 Z. $. 8300—1
8275—0

ska 14.
 

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

 

 

Potrzebny. numerowy
(kelner) do  pierwszo-
rzędnego hotelu, włada

FUTRA FARBUJĘ,
lisy, skunksy i inne. Pra-

  

 

 

 

Pianin ° i Fesser, Kalowice, Ko- 2 i

> й si я $ a= Е —— — jący w mowie językiem t e, Ko- cownia kuśnierska L. Ło-

oa:—swego nie znacie, | j więcej zarobi każdy intel., wymowny, Fisharmonji Girda PLAC przy ul. Kalwa- | ootożkiia. pr pre- chanowksiego 4. 381—1 puszański, Wilno, ul. Po-
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