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22W pierwszą rocznicę śmierci

š. + P.

ANTONIEGO CZYMBORA
odbędzie się nabożeństwo żałobne
dn. 15 Lutego r. b. ž košciele Bo-

onifraterskim o godz. 8 ej ran:

į O czem zawiadamia Rodzina.

   

 

Dnia 16 b m jako w pierwszą rocznicę zgonu

ś. r p. ANNY PŁAWSKIEJ
odbędzie się w kościele Bonifratrów o godz. 9 rano nabożeństwo żałobne

Rekord Banku Francuskiego.
Skarbiec zawiera złota za 72.563.082.971 fr.

PARYŻ (Pat). Bank Francuski
osiągnął nowy rekord: wpływ zło-

ta wzmógł się w ciągu niespełna

Z Konferencji Rozbrojeniowej.
Wniosek polski o moralnem

GENEWA (Pat.) W dniu 13
b. m. delegacja polska złożyła

przewadniczącemu _ konferencji
rozbrojeniowej Hendersonowi
propozycje, dotyczące stopnio-

wego realizawania i rozbrojenia

moralnego.
Propozycje te są następujące:

1) Reforma w prawodaw-
stwie narodowem. Rząd polski
pioponuje zająć się przystoso-
waniem ustaw narodowych do
obecnego stadjum rozwoju życia
międzynarodowego. Miałoby to
na celu określenie całej kategorji
czynów, sprzecznych z dobremi
stosunkami międzynarodowemii
niebezpiecznych dła pokoju świa

ta, jak np. publiczne podburza-

nie do wojny, propaganda, zmie-

rzająca do nakłaniania państw,

by pogwałciły prawo międzyna-
rodowe, umyślne rozpowszech-
nianie fałszywych lub zniekształ-
conych wiadomośeł oraz fałszy-
wych dokumentów, mogących za-
kłócić słosunki między — рай-
stwami.

2) Prasa. Rząd polski propo-
nuje zwołanie w jak najszybszym
czasie konferencji reprezentan-
tów związków zawodowych dzien-
nikarzy i wydawców celem prze:
studjowania zarządzeń, które
mogłyby być powzięte dla za-
pewnienia realizacji idei rozbro-
jenia moralnego w dziedzinie
prasowej.

3) Wychowanie. Wobec tego,
że przyszłość pokoju zależy od

EZR: on ORO DESDANISATTTTTak PD

TAJNY TRAKTAT JAPONSKO-SOWIECKI
Japonja uzyskuje nieograniczoną wtadzę nad Mandžurją

i wielkie tereny w Mongolji—Daisze krwawe walki koło
Szanghaju i Charbinu.

ducha, w jakim wychowuje się
młode pokolenia, rząd polski
proponuje stopniowe realizowa-

nie przez zobówiązania między-
narodowe zależeń i  sugestyj,
dawniej ustalonych. W związku

z tem należy zwrócić uwagę na
to, że pożądane jest poddanie

ogólnej rewizji podręczników

szkolnych, wprowadzenie w u-

czelniach wszelkiego stopnia na-
uczania o Lidze Narodów, o
współpracy międzynarodowej i o
życiu innych narodów, jak rów-
nież zachęta ze strony rządów
do zbliżenia między studentami
i ciałem  nauczycielskiem  po-
szczególnych krajów:

4). Radjo, kino, teatr. Rząd
polski proponuje powzięcie za-
rządzeń celem zapobiegania w
tej dziedzinie” nadużyciom nie-
bezpiecznym dla dobrego poro-
zumienia między narodami.

Rząd polski proponuje, by
państwa zobowiązały się zakazać
wyświetlania filmów i przedsta-
wień teatralnych, zdolnych roz-
jątrzyć stosunki międzynarodowe,
z drugiej zaś strony popierać, np.
przez uwolnienie od podatków,
filmy i przedstawienia propagan-
dy pokojowej.

5) Uwagi ogólne. Omawiane
tu dzieło nie będzie pełne, jeżeli
polityka zagraniczna państw nie
będzie w zgodzie zwysiłkami,
czynionemi przez nie na rzecz
rozbrojenia moralnego.

Rząd polski proponuje prze-

Rewelacyjna wiadomość pisma angielskiego.p

LONDYN (Pat). „Daiły Ex-
press* przynosi dziś sensacyjną
wiadomość o zawarciu tajnego po-
rozumienia pomiędzy Rosją so-
wiecką i Japonją, na mocy które-
go Rosja sowiecka wyraża zgodę,
aby Japonja rozszerzyła swe pano-
wanie w Mandżurji i częściowo w

Mongolji. Rosja sowiecka sprze-

da Japonji wszystkie swe udziały
nai io-ckikakiai, Mo-
skwa zobowiązała się również do
nieinterwenjowania po stronie
Chińczyków i do niewtrącania się
do żadnych zatargów, jakie mogą
ggg wzdłuż wybrzeża Paci-

Przygotowania japońskie do generalnego ataku.

a (Pat). z ja-
ie przygotowują się do gene-

ralnego ataku na twierdzę Woo-
sung. W kierunku twierdzy wy-
syłane są już większe oddziały
piechoty, wojska saperskie, cięż-
ka artylerja oraz 9 samolotów do
bombardowania. Wojska chińskie
umacniają pośpiesznie swe po-
zycje, przygotowując się do odpar-
cią ataku. Według relacyj kores-

pęoezióm sowieckich, wśród
ińczyków panuje zupełnie do-

bry nastrój i wiara w zwycięstwo.

WALKI DOOKOŁA SZANG-
HAJU.

SZANGHAJ (Pat). Samoloty
japońskie, nie przestając bombar-
dować pozycyj chińskich, znisz-
czyły linję kolejową, która jest dla
Chińczyków jedyną linją komuni-
kacyjną z Nankinem. Pociski dział
przeciwłotniczych chińskich, kie-
rowane do japońskich samolotów,

SZANGHAJ (Pat). Przybyło tu
w sobotę pod eskortą 4 krążowni-
ków 7 kontrtorpedowców i 6 tor-
pedowców, wiozących żołnierzy
9-ej dywizji japońskiej. Oczekują
tu wielkiej oienzywy japońskiej,
której celem będzie zucenie
Chińczyków z Sza-Pei i z fortu
Woosung.

SZANGHAJ (Pat).  Wylądo-
wało tu 6 wojennych samolotów
z posiłkami dla Japonji. Jutro ma
przybyć jeszcze 7 samolotów.

eksplodowały na terenie koncesji
francuskiej, raniąc 18 osób z po-
śród ludności ej.

SZANGHAJ (Pat). 6 samolo-
tów japońskich rzucało bomby na
Sza-Pei.

KONTROFENSYWA CHIŃSKA.
MOSKWA (Pat). Jak podają

korespondenci sowieccy, Chińczy-
cy ściągają z prowincji Hunansi
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tygodnia o 938 miljonów fr. i wy-

raża się w ogólnej sumie 72 miljar-

dy 563 miljony, 82 tys. 971 fr.

Wobec tego pokrycie obiegu

banknotów wyłącznie złotem wy-

raża się cyfrą dotychczas nigdy

nie notowaną, a mianowicie —

65,25%/о.

DZIŚ —

rozbrojeniu.
kazanie sprawy rozbrojenia mo-
ralnego komisji głównej, która
niewątpliwie zechce powierzyć
podkomiśji zadanie opracowania
koniecznej lub koniecznych kon-
wencyj.
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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyiką pocztową Il. 4 gr. B8,
zagranicą 8 sł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 88 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane.

28 gr. Ogłoszenia
a e 28 proc. drożej. Terminy

onto czekowe w P. K. O. Mr. 80187.
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Ostra walka o Kłajpecdeę
pomiędzy Beriinem i.Kownem.

Moskwa zaniepokojona Stanem konfliktu
pomiędzy Litwą a Niemcami.

KRÓLEWIEC, 13. IL. Z Moskwy donoszą: Ostra forma konfliktu

pomiędzy Litwą i Niemcami zaniepokoiła rząd sowiecki ze względu na

stosunek obydwu tych państw do Polski. Rząd sowiecki obawia się,

aby Litwa, atakowana przez Niemcy, nie złagodziła swego kursu wobec
Polski i nie wymknęła się z rąk Moskwy i Berlina jako atut polityczny

przeciwko Polsce. W prasie sowieckiej obok wiadomości z Kowna

i Berlina, przedstawiających stan konfliktu o Kłajpedę między temi
państwami, ukazały się wiadomości straszące Kowno... interwencją

zbrojną Polski.
Jako argumenty, które powinny przemówić w Kownie, prasa mo-

skiewska wysuwa: 1) konferencję gen. Żeligowskiego z ministrem
wojny J. Piłsudskim w Wilnie, 2) mowę b. ministra rolnictwa p. Sta-
niewicza w Sejmie polskim i 3) obchód papieski, urządzony przez
Litwinów w Wilnie, a rzekomo skierowany przeciwko rządowi kowień-

skiemu. *
Jedne z pism prowincjonalnych („Zwiezda”, wychodząca w Miń-

sku) daje nawet tym wiadomościom sensacyjny tytuł: „Zajęcie Litwy

przygotowuje faszyzm polski”,
Poseł sowiecki w Kownie otrzymał instrukcje swego rządu, aby

przypominał rządowi litewskiemu konieczność jaknajwiększego umiar-
kowania w zatargu z Berlinem ze wzglęu na niebezpieczeństwo Polski.

 

zel

Czterogodzinnne
zawieszenie broni.
MOSKWA. (Pat.) Prasa so-

wiecka podaje, że dzięki pośre-
dnictwu konsuów obcych udało

: ‚ 56 № Szanghaju doprowadzić
duže posilki wojska pod Szanghaj do 4. godzinego zawieszenia bro-
w celu poparcia akcji 19 armji ni. Czas ten ma być wykorzy-
wojsk kantońskich. Dowództwo stany na ewakuację z terenów
frontu chińskiego ma wkrótce o- walk ludności cywilnej oraz па
bjąć gen. Li-Teun-Zen. zabranie rannych chińczyków i

STRATY JAPOŃSKIE usunięcie licznych trupów. W ak-
POD CHARBINEM, cji niesienia pomocy biąrą rów-

TOKIO (Pat). W czasie walk nież udział  wolontarjusze cu-
o Charbin zabitych zostało około  dzoziamscy.
1000 Japończyków.

KŁAJPEDA A GDAŃSK.
Sprawa zamachu litewskiego

rozległa się echem szerokiem na-
wet poza granicami najbliżej za-
interesowanych państw: Litwy,
Niemiec i Polski. Świeżo poświę-
cił sprawie tej obszerny artykuł
angielski „„Manchester Guardian",
który ubolewa nad wypadkami
kłajpedzkiemi, potępia Litwę i
w końcu wyraża obawę... by Pol-
ska nie wzięła stąd przykładu
i nie wyciągnęła ręki.. po Gdańsk.

Zaznaczyć wypada, iż „Man-
chester Guardian“ jest pismem
lilogermańskiem, to też prawdo-
podobne wydaje się, iż artykuł
powyższy został podyktowany—
z Berlina.

Wywody i obawy organu an-
gielskiego, na służbie niemieckiej
wymagają pewnego uzupełnienia
i sprostowania: Polska, doma-
gając się Gdańska, domaga się je-

 

dynie swych historycznych praw
i swej odwiecznej własności.

Litwa, obecna, kowień-
ska Litwa wogóle żadnych
historycznych praw niema, jako
że cała jej historja liczy zaledwo
kilkanaście lat, od czasu powo-
łania przez okupantów niemiec-
kich do życia „Taryby”. Litwa ta
była tworem niemieckim, była
posłusznym wasalem swych ber-
lińskich protektorów, dziś zaś
stała, się... wasalem zbuntowa-
nym. Dalecy jesteśmy od takiej
lub innej oceny sprawy kłajpedz-
kiej i postępku Litwy, która od-
płaca się swym „dobrodziejom'*
niemieckim pięknem za nadobne.

Wolelibyśmy jednak, aby nie-
powołane i nieświadome naszych
stosunków pióra nie zestawiały
spraw kowieńskich z polskiemi

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego
W niedzielę dnia 2! lutego w sali własnej przy ul. Orzeszkowej Nr. 11 odbędzie się

Wielkie Zebranie Polityczne
na którem poseł STEFAN SACHA

wygłosi referat o sytuacji poliłycznej.
wstęp wolny, jednak ze wz
się zaopatrzyć w karty

lędu na możliwość przepełnienia sail należy
pu, która Sekretarjat codziennie wydaje od

Gubernatorowi nie powiodło się utworzenie
nowego Dyrektorjum mającego zaufanie

większości niemieckiej.
KRÓLEWIEC, 13. II. Z Kłajpedy donoszą: Ujawniły się obecnie

przyczyny gry na zwłokę, jakiej w pierwszej chwili chwycił się rząd

litewski po złożeniu skargi niemieckiej w Genewie, chcąc wysyłać

swego przedstawiciela na posiedzenie Ligi Narodów. Choroba Zauniusa

miała umożliwić gub. Merkisowi utworzenie nowego Dyrektorjum, po-

siadającego zaufanie większości Sejmiku. Mając w ręku tak poważny

atut, jak powstanie nowego zarządu krajem, posiadającego za-

ufanie Sejmiku, dr. Zaunius, chciał wytrącić Niemcom broń z ręki
i usprawiedliwić aresztowanie Boettchera.

Pomimo przynaglenia przyjazdu Kowno nie wyrzekło się tej myśli

i gub. Merkis otrzymał rozkaz utworzenia Dyrektorjum w ciągu 24 go-

dzin. Zgodnie z poleceniem swego rządu, Merkis przystąpił niezwłocz-

nie do rokowań z przedstawicielami czterech głównych stronnictw,

zasiadujących w Sejmie i należących do większości. Wzywani na na-

radę kolejno posłowie niemieccy składali identyczną deklarację, że

jedynym legalnym prezesem Dyrektorjum jest Boettcher i dopóki do-

browolnie nie ustąpi, nie może być mowy o nowych kandydatach

większości. Dr. Zaunius nie zawiózł więc do Genewy pożądanego dla
siebie atutu.

W Kownie nastrój graniczący z paniką.
Nawoływanie do spokolu.

KRÓLEWIEC, 13. II. Z Kowna donoszą: Cała prasa litewska za-

jęła zgodny front antyniemiecki, aprobując zarządzenie rządu. W tym
duchu z pism opozycyjnych wypowiedziały się dziś „Rytas” i „Lietuvos
Żinios”, Dzisiejsze głosy prasy litewskiej świadczą o sytuacji naprężo-
nej w Kownie i poważnym niepokoju wśród szerokich mas. Ze szpalt
urzędėwki „Lietuvos Aidas“ padlo słowo: „WOJNA”. Pismo to stara
się wpłynąć uspakająco na swych czytelników. Zapewnia, że do starcia
zbrojnego z Niemcami nie dojdzie, że z dymu obecnego nie będzie

ognia.

Wiadomości niemieckie o wysłaniu krążownika do Kłajpedy, jak
również domaganie się urządzenia plebiscytu w okręgu kłajpedzkim,
należy traktować jako zwykłe pogróżki nacjonalistycznej prasy nie-
mieckiej.

Do spokoju i równowagi nawołuje również „Lietuvos Żinios”,
organ ludowców.

są
Krążownik niemiecki'w pogetowiu.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Piławy donoszą, że krążownik iloty wojennej
Niemiec „Leipzig“ stoi pod parą, gotowy w każdej chwili wyruszyć
w stronę Kłajpedy.

Srawa Kłajpedy przed Ligą Narodów.
GENEWA (Pat).. W sobotę po południu odbyło się posiedzenie

Rady Ligi w sprawie Kłajpedy. Niemcy reprezentował podsekretarz
stanu von Buelow, Litwę — minister Zaunius.

Buelow wygłosił dłuższe przemówienie, w którem przedstawił
niemiecki punkt widzenia. Główną część swej mowy poświęcił Buelow
podróży prezydenta dyrektorjatu Kłajpedy Boettchera do Londynu.
Zdaniem mówcy, podróż Boeitchera nosiła charakter zupełnie pry-
watny. Buelow oświadczył, że sytuacja w Kłajpedzie jest krytyczna.
Od szeregu lat istnieje stan wojenny. Wolność prasy jest ograniczona.
Obecnie patrole wojskowe przebiegają ulice miasta. W konkluzji
mówca wezwał Radę, by usunęła gwałt zadany prawu i by na przy-
szłość zabezpieczyła autonomię Kłajpedy.

Przedstawiciel Litwy Zaunius w dłuższem przemówieniu zbija
punkt po punkcie wywody Buelowa. Podkreśla on, że rząd niemiecki
ma prawo tylko na zwrócenie uwagi Rady na ewentualne naruszenie
statutu kłajpedzkiego, lecz nie posiada żadnych uprawnień do ocenia-
nia polityki rządu litewskiego. Oddawna już — stwierdza Zaunius —
rząd niemiecki w różnej formie opłacał urzędników kłajpedzkich i sub-
wencjonował dzienniki niemieckie, wychodzące w Kłajpedzie. W kon-
kluzji Zaunius stwierdził, że prezydent dyrektorjatu pogwałcił statut
kłajpedzki przez prowadzenie rokowań poza granicami kraju.

Sprawozdawca, przedstawiciel Norwegji Solban, prosił o pozo-
stawienie mu nieco czasu na opracowanie raportu oraz o zgodę na po-
wołanie komitetu prawników, który wypowiedziałby się na temat, czy *
odwołanie prezydenta dyrektorjatu jest, czy nie jest sprzeczne ze sta-
tutem Kłajpedy. Nad propozycją tą wywiązała się dyskusja. Buelow

"bezskutecznie próbował uzyskać od Rady, by wypowiedziała się ona
za ukonstytuowaniem prowizorycznego dyrektorjatu, W końcu obie
strony wyraziły zgodę na propozycję Solbana,
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Jedyna rada
A więc budżet został w trze-

ciem czytaniu przez Sejm przy-

jęty. Co sądzić należy o sejmo-

wych pracach nad budżetem, któ-

re odbywały się w rekordowem,

wyścigowem tempie — niejedno-

krotnie już zaznaczaliśmy. Co są-

dzić należy o samym budżecie,

który doprowadzony został do

ideału — jednego wielkiego fun-

duszu dyspozycyjnego — również

zbyteczne jest tu powtarzać. Wy-

raziła to zresztą bardzo dobitnie

deklaracja Klubu Narodowego,

którą podajemy na wstępie nu-

meru dzisiejszego. Podobne de-

klaracje złożyły wszystkie stron-

nictwa opozycyjne.

Budżet uchwalony został wy-

łącznie głosami BB i to dzięki

jedynie doskonałemu wygimnasty-

kowaniu posłów z ław rządowych,

wstawania i siadania na rozkaz.

Że klub „współpracy z rządem”
uchwalił ten budżet wbrew włas-

nemu przekonaniu, o tem świad-

czyły dobitnie mowy przedstawi-

cieli tego klubu, o tem świadczyły

liczne artykuły pism prorządo-

wych, wyraźnie uważające budżet

ten za nierealny i piętnujące ostro

system obecny etatystyczny, jako

zgubny dla całego naszego życia

gospodarczego.

Jak bezradną czuje się sanacja,

- tem świadczą wymownie apele

posłów BB z trybuny sejmowej
pod adresem opozycji: radźcie,

dopomóżcie! Znikła bez śladu nie-

dawna buta, zarozumiałość i pew-

ność siebie „wszystko wiedzą-

cych* i „wszystko umiejących”.

©О porady tak lekceważonych do

niedawna „endeków” zabiegano
oficjalnie i prywatnie w kuluarach

sejmowych. Gdy niedawno jeden

z przywódców BB zwrócił się do

posła prof. St. Strońskiego z pre-

tensją, czemu Klub Narodowy,

posiadający w swym składzie tylu
wybitnych ”nawców, nie dopomo-

że swą radą, odparł pos. Stronski
dowcipnie: „Nie jesteśmy pokąt-

nymi doradcami”.

Czy zresztą panom z BB istot-

nie chodzi o dobrą radę, o pomoc?

Przecież oni sami uniemožliwili

wszelką poważną współpracę, za-

prowadzając t. zw. gilotynę, t. j.
ograniczając czas przemówień

(opozycji) do jakichś kilku, naj-

wyżej kilkunastu minut. Przecież

oni sami zgóry odrzucali wszelkie

wnioski, zmierzające do kontroli
wydatków państwowych. Bez kon-

troli zaś nie może być racjonalnej

gospodarki.

Nie o radę więc chodzi sa-

nacji, lecz o to, by móc choć czę-

ściowo wobec narodu podzielić się

odpowiedzialnością z innemi stron-

nictwami i własne ciężkie winy

zwalić na obce plecy. Do takiej

zaś roli ani Stronnictwo Narodo-

we,.ani inne stronnictwa opo-

zycyjne nie mają najmniejszej

ochoty.

Jak sama sanacja beznadziej-
nie ocenia obecną sytuację, którą
w znacznej mierze sama zawiniła,

o tem najlepiej świadczy nastę-

pujący ustęp z artykułu nieja-

kiegoś p. W. Farbkiewicza, wy-
bitnego „ekonomisty“ sanacyjne-

go artykułu, który ukazał się w
tych dniach w „Gazecie Polskiej”.

to charakterystyczny ustęp

z tego artykułu”
„Co uważam za konieczne, to przy-

śpieszenie samego procesu likwidacji

nadmiernego zadłużenia albo drogą ogła-

szania niewypłacalności albo ugodowych

układów wierzycieli z właścicielami

warsztatów.

Wierzyciele muszą zrezygnować z

nadmiernego wyciskania soków z pro-
dukcji... Może to nastąpić... zarówno dro-

śą masowych bankructw, jak i drogą ugo-

dowych porozumień, ale... nastąpić mu-
SĘ”

Uprzytomniimy sobie, že „Ga-
zeta Polska" jest organem rządzą-

cej grupy „pułkown:ków”, a za-

granicą uchodzi za oficjalny organ
rządu polskiego. Filarami tego

pisma są między innymi b. nuni-

ster finansów Matuszewski oraz

b. min. Miedziński, To wszystko
nadaje artykułom „Gazety Pol-

skiej” charakte: wysoce oficjalny.

Cóż oznaczają artykuły tego
rodzaju jak wyżej przytoczony

_' p. Farbkiewicza?

To ogłoszenie "wobec całego
świata bankructwa Polski.
Jaką opinję musi to nam wyrabiać

zagranicą! Jak podnieść zaufa-

nie do Polski! Jak znakomicie
musi to ułatwiać rolę tych na-

_ „szych wysłańców ministerstwa fi-
nansów, którzy zabiegają w Pa-
ryżu, Londynie czy za Oceanem
o pożyczki!

Na wszystkie takie i tym-

10-57. —З е К pi
#

DZIPNNIK

2 prasy.
Rola Polski na Kresach Wschod-

nich,

Zagadnieniu temu poświęca ar-

tykuł na łamach „Szczerbca” ge-
пега} w sł. spocz. Dzierżykraj-Sto-
kalski:

„Moment historyczny, w którym

Polska mogła ująć w swe ręce WYRY na

losy słowiańskiego wschodu (Rosji) mi-

nął bezpowrotnie. Wszelkie nowe próby

i starania w tym kierunku nie mają żad-

nych podstaw realnych i skazane są na
sromotne niepowodzenie. ‹

Z powyžszego wynika, jaką politykę

powinnišmy stosowač do naszych obsza-

row wschodnich. Na tych obszarach musi

być utrwalona przewaga polskiej cywi-

lizacji i polskiej myśli państwowej, a

więc stworzona na nich większośćpolska.

Polityka ta czyniłaby zadość żądaniom

strategji, która dla bezpieczeństwa pań-

stwa wymaga, by na terenach mogących

stać się teatrem ewentualnej wojny,

większość stanowiła rdzenna ludność

państwa.
Tylko stwarzając większość polską

pozbawimy mniejszości moralnego prawa

do separatyzmu, a wschodniego sąsiada

podstaw oraz celu dla roszczenia pre-

tensji do tych obszarów, bo staną się one

polskiemi i etnicznie.

Q ustrój akademicki.

Mimo zaprzeczeń oficjalnych
nie przestają krążyć pogłoski o
zamierzonej jakoby reformie obec-

nego ustroju akademickiego, w
sensie zniesienia autonomji szk
wyższych. (KSSZ

Świeżo wyszła we Lwowie bro-
szura p. t. „Projekt ustawy o szko-
łach akademickich, ułożony przez
komitet redakcyjny Towarzystwa
Kultury Akademickiej”. Pod tą
piękną nazwą powstało stowarzy-
szenie, do którego oprócz niewiel-
kiego grona lwowskich profeso-
rów-żarliwców wchodzą działacze
polityczni (obozu  sanacyjnego,
przyczem stowarzyszeniu ma na-
wet patronować p. wojewoda
lwowski.

Odpowiednią ocenę tej sana-
cyjnej roboty daje pos. prof; W,
Komarnicki w „Kurjerze Warszaw
skim“:

„Zasadnicza tendencja projektu jest
jasna. Wymaga ona np. zatwierdzenia
rektora i dziekanów.(nie pisze przez ko-

 

Ci, którzy

go — ministra? radę ministrów? Prezy-
enta Rzplitej?), zwiększa niępomiernie
wpływ ministra na nominację profesorów,
znosi jurysdykcję dyscyplinarną senatu w
stosunku do młodzieży, wprowadza nato-
miast, jako rzecznika dyscyplinarnego,
stałego urzędnika (coś na wzór dawnych
rosyjskich „inspektorów do spraw stu-
denckich“).

Szczegółowa analiza projektu jest
zbyteczna. Spotkał się on z ostrą kryty-
ką ze strony poważniejszych kół profe-
sorów, należących do obozu prorządowe-
go, gdzie go uznano za rzecz niepoważną.
Jeżeli jednak sam projekt w treści swej
i formie nie zasługuje na to, by się nim
dalej zajmować, to samo jego ukazanie
się jest bezwątpienia faktem, wskazują-
cym na niesłychanie wielki zamęt pojęć,
odnoszących się do podstaw współżycia
i współpracy społeczności akademickiej.

Incjatywa żarliwców lwowskich pod-
pada niewątpliwie pod negatywny sąd p.
ministra o niepowołanej akcji „konwen-
tyklów i zjazdów”, została bowiem pod-
jęta poza ogółem ciała profesorskiego i
jego hierarchją autonomiczą — senatami,

rektorami i radami wydziałowemi...
Atak frontowy na autonomję uni-

wersytecką jest niepopularny nawet
wśród umiarkowanych kół sanacyjnych.
Chodzi więc o czynienie w  autonomji
wyłomów, o stopniowe kruszenie jej.
Można to uczynić nietylko przez zmianę
ustawy o szkołach akademickich, ale i
przez przepisy innych ustaw, czego do-
wodem jest wniesiony do sejmu i w nie-
zwykle szybkiem tempie forsowany pro-
jekt ustawy o ustroju szkolnictwa.

Opinja publiczna musi być przeto
niezwykle czujną i nie dać złudzić się
pozornym „korygowaniom“.

Egzamin.

„Robotnik* omawiając projekt
sanacyjnej ustawy samorządowej
taki szkicuje obrazek:

Duch policyjny, jakim przepojony jest
projekt ustawy, liczne furtki, kryte scho-
dy, pozostawione dla nieskrępowanej sa-
mowoli władz administracyjnych, skła-
niają nas do przypuszczenia, że egzamin
kandydata na burmistrza przed starostą
lub wojewodą mniej więcej tak się bę-
dzie odbywał:
— Do BB. należysz?
—Należę.
— „Gazetę Polską" czytujesz?
— Czytuję.
— A „Pierwszą Brygadę' śpiewasz?
— Śpiewam.
— A no, zaśpiewaj na próbę.
lod tego, czy kandydat śpiewa „ser-

cem gorącem', czy „sercem zimnem” za-
leżeć będzie jego nominacja na stanowi-
sko burmistrza, ławnika, lub prezydenta.

się cieszą
Na marginesie zatargu zbrojnego na Dalekim Wschodzie.

Podczas, gdy oficjalni przed-
stawiciele państw całego świata
wygłaszają w Genewie” pięknie
brzmiące tyrady o konieczności
zachowania pokoju, o rozbrojeniu
moralnem i materjalnem narodów,
w ich własnych państwach wre go-
rączkowa praca, mająca na celu
wykorzystanie zbrojnego konfliktu
na Dalekim Wschodzie. Akcje
przedsiębiorstw, związanych w
ten lub inny sposób z przemysłem
wojennym idą w górę, a poszcze-
gólne fabryki, wytwarzające ma-
terjał wojenny na gwalt udoskona-
lają swoją produkcję.

Najciekawszem jest to, że naj-
głośniejsi zwolennicy powszech-
nego rozbrojenia — Niemcy w
pierwszym rzędzie starają się wy-
korzystać wojenne konjunktury i
bynajmniej nie rozpaczają z powo-
du przelewanej pod Charbinem i
Szanghajem krwi Chińczyków, czy
też Japończyków.

Organ niemieckiego ciężkiego
przemysłu „Berśwerks Zeitung“
całkiem szczerze i otwarcie nawo-
łuje niemieckich przemysłowców
do czujności, nawołuje do należy:
tego wykorzystania zatargu japoń-
sko-chińskiego z jednej strony w
celu wyrugowania z Chin towa-
rów japońskich, dziś przez Chiń-
czyków bojkotowanych, a z dru-
giej w kierunku zbycia Japonii,
nagromadzonych w Niemczech ma
terjałów wojennych.

„Japonja — pisze „Bergwerks
Zeitung“ — w okresie akcji wo-
jennej stanie się doskonałym na-
bywcą materjalėw wojennych...
Nadszedł moment dla fabryk nie-
mieckich, by nawiązać kontakt z
firmami eksportującemi na Daleki
Wschód i ustalić, jakie towary cie-
szą się tam największem zapo-
trzebowaniem”.

Zresztą autor artykułu dosko-
nale orjentuje się w rodzaju zapo-
trzebowań, skoro parę wierszy ni-
żej pisze o zwyżce akcyj przemy-
słu wojennego. ы

Dowodėw, že rady „Bergwerks
Zeitung“ nie padają w prėžnię,
niema potrzeby zbyt długo szukać.
Również z niemieckiej prasy, dla
odmiany lewicowej (np. „Hambur-
ger Volkszeitung"), das,
się o dużych transportach i zamó-
wieniach materjałów wojennych na

Daleki Wschód.
"Największe koncerny przemy-

słu chemicznego w Niemczech o-
trzymały z Japonji zamówienia na
dostawę  materjałów wybucho-
wych. Dotyczy to zwłaszcza koń-
cernu „Farbenindustrie“, „Gris-
heim-Electron" i „Meister Lucius“.
W fabrykach należących do

tych koncernów powiększono
znacznie personel robotniczy i
urzędniczy. : *

Z zakładów przemysłowych
„Farbwerke“ w Kolonji nadRe?
nem wysłano wczoraj 30.000 wor-
ków syntetycznej saletry amonja-
kalnej, przeznaczonej do portu
wojennego Kobe w Japonii.

* Ludvigshafen nad Renem przystą*
piono do wyrobu ekrazytu, krezy-
litu i innych materjałów wybucho-
wych. Podobno kontrolerami pro-
dukcji są dwaj cudzoziemscy inży-
nierowie.

Również prywatne fabryki me-
talurgiczne otrzymały poważne
zamówienia.

Atakowani przez prasę lewi-
cową, zresztą bardzo delikatnie,
że podsycają wojnę na wschodzie,
przemysłowcy niemieccy tłomaczą
się w sposób wprost rozczulający.

Tak np. firma „Rickmers“, wy-
syłająca do Japonji olbrzymie
transporty materjałów wybucho-
wych, zapewnia, iż kopalnie
wschodnio-azjatyckie odczuwają
ostatnio gwałtowny brak tego ro-
dzaju materjałów.

Szczersi są pod tym względem
hitlerowcy, którzy w swoim orga-
nie „Stahlhelm“ usprawiedliwiając
wystąpienie Japonji starają się
również u siebie nawewnątrz wy-
tworzyć odpowiedni nastrój w ce-
lu wyciągnięcia z wypadków na
Dalekim Wschodzie jak najdalej
idących wniosków dla Niemiec.
Ale nie tylko Niemcy cieszą się z

zawieruchy wojennej. Mniej głośno
i mniej brutalnie usiłują robić na
wojnie interes „pokojowi”* Janke-
si, którzy wysyłając pod Szanghaj
drednouthy jednocześnie zaopa-
trują obie walczące strony w broń,
amunicję, a nawet samoloty.

Jest to zresztą wypróbowany
sposób anglosaski: kazać się bić
innym. by kosztem wojujących ro-
bić własne interesy.

Sprawa oszczerstwa Dos. SanojCy.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Na wczorajszem posedzeniu Sejmu pos. Bro-
dacki (St. Lud) oświedczył, iż sprawę zarzutów postawionych w iego
nieobecności przez pos. Sanojcę (BB) skieruwuje do sądu marszał-
kowskiean.

podobne wywody Farbkiewiczów

i kompanji mamy jedną tylko od-

powiedź:
Nie, panowie, Polska nie

zbankrutowała, bo Pol-

ska to „wielka rzecz.

Zbankrutowała sanacja.

Žądacie od nas rady? Oto jest

rada, jedyna, szczera, jakiej udzie-

lić możemy; wyrażamy ją włas-
nemi słowami p. Farbkiewicza:
„Zrezygnujcie z nadmiernego wy-

ciskania soków”, „przyśpieszcie

proces likwidacji”, „ogłoście ma-

sowe bankructwo”... systemu sa-

nacyjnego. Wszak sami to czuje-
cie, sami wiecie najlepiej, iż to

„nastąpić musi*.  Uczyńcie tę
jedną rzetelną ofiarę, której do-
maga się od was Ojczyzna. Prze-

konacie się, jak zbawienne to

przyniesie skutki, jak rychło przy-
wróci zaufanie kraju i zagranicy.
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Do turnieju artystycznego zo-
stali zaproszeni artyści rzeźbiarze
oraz architekci, których reprezen-
tują:

Z grona art, rzeźbiarzy H, Ku-
na, K. Dunikowski, A. Madejski.
o ad Przybylski, Tołwiń-
ski.
W lipcu roku ubiegłego pro-

jekty, demonstrowane obecnie w
jednej z sal pałacu Reprezentacyj-
nego, rozpatrywane były przez ju-
ry, któremu przewodniczył dyr.
Skoczylas, dr. Szyszko-Bohusz,
oraz > znanych artystów i
wykładowców profesorów delego-
wanych przez polskie uczelnie ar-

czna.
czasie jury wyróżnion

projekt pomnika dłuta p.
został

‚ Кипу.

 
Sz<ię ogėlny pomrika według projektu

art. rzeźb Kuny

Na cokole, w postaci Światowi-
da, wznoszącym się na kondygna-
cji stopni schodowych stoi postać
Mickiewicza w chlamidziepielę”
rzymiej w sandałach na nogach.
W lewej dłoni trzyma do serca
przyciśniętą księgę, prawą rękę
wznosi na wysokość czoła, jak gdy
by wypatrując.

Cztery ściany cokołu Świato-
wida, na trzech złomach, udekoro-
wane są scenami z „Dziadów”.

Bezwzględnie projekt Kuny za-
sługuje na specjalną uwagę.

Niebanalny w rysunku, prosty
i estetyczny, przez Światowidai
sceny na płaskorzeźbach umie-

maca

WYSTAWA PROJEKTÓW POMNIKA
A. MICKIEWICZA.

dzisiejszym nastąpi
otwarcie wystawy projektów na
pomnik A. Mickiewicza.

szczóne wybitnie polski i bliski
nam.

Postać Wicszcza piękna i este-
tyczna, bez teatralnej emfazy i
przesady.

 
Posteć Wiesrcza.

Drugi - projekt H. Kuny, mniej
ciekawy.

Został on wykonany na prośbę
jury, które miało zastrzeżenia co
do samej postaci Mickiewicza.

Projekt Dunikowskiego pojęty
w stylu ultra impresjonistycznym
jest mało zrozumiały, a graniczy
między ułomkiem wieżyczki go-
tyckiej,j a obskubaną kolumną.
Vendóme.

Projekt Madejskiego, miły i
ładny... ale na postument biurko-
wy. Postać Mickiewicza pięknie
ujęta, wysubtelniona pięknym kro-
jem kostjumu epoki bider-majer...
niemniej jednak w bryle i całości
nie nadająca się na monumentum
wielkie o jakie Wilnu chodzi.
Projekty architektoniczne... dob-

re, mogące tak jeden jak i drugi
być wszystkiem... ale nie pomni-
kiem Mickiewicza.

Projekt Przybylskiego... postać
wyłaniająca się z potężnej masy
brył... świetnie nadawałaby się na
olimpijski projekt jakiegoś szyb-
kobiegacza... albowiem z Mickie-
wicza nic tam niema.

Piękną wizję przyszłości miał
pan Tołwiński. Powiedział sobie:
„poruszymy z posad Wilno“ i prze-
budowal je cale... ažeby postawič
jeden jedyny obelisk na placu Ka-
tedralnym.

Piękna minjaturka placu, pra-
cowicie przezeń wykonana, wska-
zuje nam miejsce, gdzie obelisk
miałby stanąć.

Jest to jednak przy naszym
tempie prac magistrackich, rzecz
rzyszłości leżącej w pomgle wie-
ów.
Tyle o wystawie i projektach.
Z obowiązku dzienikarskiego

dodać należy, że w połowie marca
b. r. zwołane zostanie walne
zebranie Komitetu GŁównego Bu-
dowy Pomnika, które zawyrokuje
o wyborze projektu, miejscu budo-
wy i pracach wstępnych. F.D.

Uchwalenie budżetu
Deklaracia Stronnictwa Narrdowego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Wczoraj zakończono trzecie czytanie bud*etu
Stronnictwa opozycyjne ograniczyły się do złożenia krótkich dekla-
racyj.

W imieniu Stronnictwa Narodowego przemawiał pos. Ry-
mar, oświadc ył on fż budżet obecny nie jest budżetem paria-
mentarno-skarbowym w istotnem znaczeniu tego wyrszu. Celem
rząców pomajowych było odebranie parlamentowi wpływu na go-
spodarke budżetową.

Cel ten faktycznie osiaanięto już w 1927 ym roku, a formalnie
w ustawie skarbowej 1931-32 r. Te same pe!'nomocni'twa w spra-
wie virement. otwierania nowych kredytów i "luzów* zawiera także
ustawa nowa.

Budżet cechuje nierealność dochodów oraz deficyt
kanie zwiększonych kredytów rządowych w Banku Polskim
jest niecelowe.

Stronnictwo Narodowe zgłosiło szereg wniosków ściśle związa-
nych z budżetem Zełatwienie tych wniosków przyczyriłoby sie do

zbad»nia gospod»rki rządu. ale większość rządowa nie dopuściła
do ich załatwienia. Cały budżet stał się właściwie tyl-o wiel
kim funduszem dyspozycyjnym.

W kraju jest coraz gorzej. Ne zaradzą temu ani połowiczne
i spóźnione zarządzenia celne, ani nierealne nadzieje ministra skarbu
na międzynarodowy kredyt rolny.

Jedynym punktem programu obecnych rządów jest utrzy-
manie się jak najdłuższe przy władzy. :

To też nie dziwią nas przedłożenia rządowe
jek np. ustawa o zgromadzeniach,policyjnym,

tchnące duchem
ustawa adwokacka,

ustawa o samorządzie terytorjalnym, ustawa szkolna. Takiż cel mają
groźby ministra oświaty w stronę szkół wyższych, albo stanowisko
ministra soraw wewnętrznych w bec samorządów.

Pogarszający się stan gospodarczy jest tylko następstwem
obecnego systemu rządzenia.

Stronnictwo Narodowe głosować będzie przeciwko bud
żetowi. Warunkiem poprawy ni jest zm ana osób rządzą-
cych lecz powołanie rządów, opartych na z*utfaniu społeczeń
stwa, które się zdobędą na wolę odbudowania prawa, gospo-
darki I porządku w kraju.

Analogiczne deklaracje złożyli przedstawiciele pozostałych stron-
nictw opozycyjnych, a mianowicie
ski (PPS) Zahajkiewicz (Ukr.) I

osłowie Róg (Lud.) Arciszew-
Unbaum (Żyd.).

W głosowaniu głosami BB budżet i ustawę skarbową przyjęto.

JuTRa
w lnie «CASINO »

bi
SZKICE I OBRAZKI.

LEKARSKA WIZYTA.
W przedpokoju zadźwięczał dzwonek.
Marcin drgnął.

Czyżby to był doktór, który niespo-

dzianie powracał z Poznania? — nie-
możliwe.

Złodziej obrzucił wzrokiem powyła-

mywane szuflady biurka, rozprutą szka

tułkę wyprėžnioną z pieniędzy.

Fatalne.

Ale kto to być może?!
Zgasił latarkę, zapalił

lampkę z zielonym abażurem.

Z ręką w kieszeni sunął do ptzed-

pokoju. Dużym palcem odbezpieczył w
kieszeni rewolwer.
— Pieniądze. mam, o ile to będzie

doktór, to steroryzuję, zamknę w miesz-

kaniu.. i w nogi... ale o ile kto obcy?...
Myśli sunęły mu przez głowę z szyb-

kością gwałtownie pędzonego filmu.

Chwila wahania...
Trzasnął zamek.

W uchylonych drzwiach stała jakaś

kobieca postać, zakutana w chustkę.

— To ja, panie doktorze, sąsiadka

z rogu, Bartłomiejowa, zieleniarka.
— Ahal
— Bardzo przepraszam, że tak póź-

no w nocy... ale Antek taki chory, to
jest.. mój Antek... Policjant powiedział,
że to tu doktór mieszka, proszę... bar-
dzo proszę,

— Dobrze, zaraz.
Zatrzasnęły się drzwi.

— (o robić, to babsko ma mnie za

lekarza, widocznie nie zna tamtego... No
cóż, mogę za takiego uchodzić, jesionka

wcale przyzwoita, ubranie, trzewiki.

Marcin wziął kapelusz doktora z
wieszaka, postawił kołnierz palta.

Wszedł do gabinetu, zabrał przygo-
towany w węzełku złoty zegarek, parę

pierścionków i srebrną cygarnicę.

Gotówką, tylko sto złotych w jed-
nym banknocie.

— No, trudno... Kontentujmy się ma-

natomiast

łem...

Za drzwiami stała babina, szlo-
chając.

— Chodźmy!
— Ча.. ja bardzo.. pana doktora

przepraszam... ja biedna kobiecina..
Stróż w bramie ciemnej ukłonił się

„doktorowi”.
Wyszli na ulicę.

Jakaż tu nędza!
Na wielkiem drewnianem łóżku, w

stosach czerwonej pościeli leżała wy-
chudła postać dziecka.

—Marcin podszedł bezradnie do
chorego i ujął je w przegubie ręki.
— Tak... tak.
— Czy on bardzo

doktorze?!
— Nie... nie wiem narazie... a kiedy

on ostatni raz jadł?

— Kartofle dostał rano, tak jak
wczoraj i onegdaj... ale jeść nie chciał.

Na niezasłanym obrusem stole kop-

ciła naftowa lampa... Jakaż tu nędza...

— Moja kobiecino, a macie na le-

karstwo?!
— Boże jedyny, może jak i co nie-

drogiego to stróżka mi pożyczy...
— Aha...
Kobiecina płakała,
— Ja tu nic nie poradzę... tu.. tu...

trzeba specjalisty od takich chorób,
— O Boże, mój Bożel...
—Słuchajcie no, tu na drugiej ulicy

mieszka taki doktór pod czwartym... to
jego specjalność, proszę tam iść.

— Ale czy on zechce?

— Zechce, musi zechcieć!.. No
idźcie.

Kobiecina zawinęła się w chustę

i zginęła w sieni.

Złodziej wyciągnął banknot
złotowy.

Ważył go chwilę w rękach.
— Antek, Antek!
Dziecko otworzyło oczy.
— Masz tu, dziecko, pieniądze, daj

matce... na... na tamtego doktora i le-
karstwo.. No masz, trzymaj!

Dzieciak trzymał pieniądze w dwu
palcach.

Marcin wybiegł na ulicę.
Gdzieś tam, ponad dachami, świtało.
Owinął się w palto, był zły, przy-

śpieszył kroku.
—Psiakrew! miałem pecha...

M. Junosza.

chory, panie

stu-
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KRONIKA.
Dzisiejsze uroczystości Papieskie.

Wilno dziś uroczyście święci 10-lecie rządów Jego Świątobli-

wości Ojca Świętego Piusa XI. Jak wiadomo program dzisiejszych

 Ufoczystości jest następujący:

! Godz 10 m. 15 Msza św.
'przez J E, ks, Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskjego,

 

sclenna w Bazylice celebrowana
Metropo-

sie SFG FAZZO
‹

 

РС СОмт

Z DZIENNIK WIEERSKI

Na obchód IO-lecia Rządów Ojca Świętego

PIUSA XI.
Miasto wrzało.

Nie ogniem wesela i siły,

Ale grozą rozpaczy, wirem przerażenia.
Szeregi gromad, błędnie, jak we śnie chodziły.
Gdzie ratunek? pytając, gdzie moc ocalenia?

Serce kraju, stolicę, przepełniały tłumy: :
tę Wileńskiego.

Godz. 13 (1 po
kiej

(dział urganizacyj

Akademii ze sztandarami.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
" — Rozkład rekolekcyj w _ko-

ściołach m. Wilna na czas Wiel-
kiego Postu w 1932 roku. 1. Re-
kolekcje parafjalne w kościele po-

2 rnardyńskim w I niedzielę postu

14 lutego — początek o godz. 6

Wieczorem do soboty włącznie 20

lutego codzień o godz. 6 wieczo:
rem

2. Rekolekcje w kościele św.
Kazimierza dla niewiast — po-

Czątek w I niedzielę postu 14 lute-

$o i trwają przez cały tydzień o
todz, 6 wieczorem codzień, a w Il
Niedzielę postu 21 lutego — reko-

kcje dla mężczyzn przez cały ty”

zień o godz. 6 wieczorem codzień.

3. Rekolekcje parafjalne w ko-

Ściele św. Mikołaja dla Litwinów
odbędą się dnia 15, 16 i 17 lutego
9 godz. 6 rano i 6 wieczorem. |

4. Rekolekcje Dla Tercji św.

Franciszka i św. Dominika — w
kościele św. Ducha — początek

We środę po I niedzieli postu 17
„ iutego o godz. 6 wieczorem i trwa-

JĄprzez 3 dni o godz. 6 rano i6
Wieczorem,

‚ 5. Rekolekcje parafjalne w ko-
ypiele św. Jakóba — początek w
„I niedzielę postu 21 lutego o godz.

wieczorem i trwają do soboty
włącznie 27 lutego o godz. 6 wie-

czorem codzień.
‘ 6. Rekolekcje parafjalne w ko-
ściele W.W. Świętych — początek
W niedzielę II[ postu 28 lutego o
odz. 5 wieczorem i trwają przez

3 dni o godz. 6 rano i 6 wieczorem.

"1. Rekolekcje parafjalne w ko-
Ściele św. Rafała — początek w
Niedzielę TV postu 6 marca o godz.
*wieczorem i trwają przez 3 dni

9 godz. 6 rano i 6 wieczorem.
"8. Rekolekcje parafjalne w ko-

Ściele św. Piotra i Pawła— po-

Czątek w poniedziałek po niedzieli

"postu 7 marca o godz. 6 wieczo-

tem i trwają przez 3 dni o godz. 6
rano i 6 wieczorem.

* 9, Rekolekcje parafjalne w ko-

$ciele OstrobramskimRE
we środę po niedzieli postu 9
Marca o godz. 5 wieczorem i trwa-
JĄ przez 3 dni o godz. 9 rano i 5
wieczorem.

10. Rekolekcje parafjalne św.
Jana i św Ducha — w kościele

_ Św, Jana. Początek w niedzielę V
Postu 13 marca o godz. 6 wieczo-
Tem i trwają przez 3 dni o godz. 6
rano i 6 wieczorem.

11. Rekolekcje parafjalne w

kościele N. Serca Jezusowego po-
Czątek w sobotę przed Niedzielą

Palmową 19 marca o godz. 6 wie-

Czorem i trwają przez 3 dni — o
$odz, 6 wieczorem. 2

12. Misje parafjalne w kościele
Niepokalanego Poczęcia N. M. P.
Początek 3 kwietnia (niedziela
przewodnia) o godz. 6 wieczorem i

_ trwają do 10 kwietnia.
— Kurs organistów. W cza-

sle od 16 do 19 b. m. odbędzie

słę kurs przeszkolenia pp. orga-
nistów w Wilnie o następującym

programie: 9 g 30 m. Msza św.
w Bazylice (śiewa chór organi-

stów) 11 g.—13 g Teorja chora-
łu—p Pof W. Kalinowski 15 g
—17 g Ćwiczenia praktyczn= —
ks. Prof W Urmanowicz 17 g.
30 m. —19 g Śpiewy w języku
ludowym—p. Prof. J. Leśniewski.
Kurs odbędzie się w sali przy ul.
M-tropolitalnej 1 —O mieszkanie
i utrzymanie pp organiści mają

się postarać sami
| : NEKROLOGJA,

—Pogrzeb 6. p. Jėzeta Lubla-
||kowskiego. Wczoraj o godz. 9-ej

rano nastąpiła eksportacja zwłok
že szpitala zakaźnego do kościoła
św.Jakóba. a następnie pogrzeb
na cmentarzu Antokolskim zna-
nego i powszechnie cenionego ar-
tysty teatrów miejskich w Wilnie
% р. Józefa Łubiakowskiego. (a)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zmniejszenie się konsumcji

energji elektrycznej. Ogólny kry-
zys gospodarczy odbił się również
i na konsumcji energji elektrycz*
nej. Pomimo wzrostu ilości abo-
nentów, elektrownia miejska w
kazuje. prawie o 8% zmniejszenie
produkcji światła w wnaniu
z rokiem ubiegłym. Charaktery-
stycznem jest tylko zwiększenie
się zużycia energji elektrycznej
dla napędu. Coraz więcej przed-
siębiorstw zmienia rodzaj napędu,
rzechodząc na elektryczność.
owstało to skutkiem udostępnie-

nia taryfy na silniki. Dowiaduje-
my się, iż taryfa dla celów go-
spodarstwa domowego, t. j. żela-
zek, czajników i małych ek
jest już w opracowaniui będzie

 
niebawem przedłożona na obrady

- komisyj. ()
— Działalność straży ogniowej

w roku ubiegłym. Wileńska straż
ogniowa z każdym niemal rokiem
rozszerza swoją działalność, za-
opatrując wszystkie działy w no-
woczesne przyrządy, co umożliwia
rozwijać szybką i skuteczną akcję

poł.) punktualnie Akademja Papieska

Sali i Ostrobramska 5).ali Miejskiej ( m eżni zarówna 4 Mais ka jak I

w Wiel-

 

podczas gaszenia požarėw.
W porėwnaniu z latami ubieg-

łemi ilość pożarów w roku 1931

znacznie koza się, a to

wskutek prowadzonego przez
straż ogniową nadzoru. Natomiast
ilość pożarów, powstałych skut-
kiem wadliwej budowy pieców lub

przewodów dymowych stale wzra-

sta. Są to oczywiście dawniejsze

wady budowlane i skutki pomija-

nia opinji straży pożarnej. ieste-

ty dzisiaj lepiej się nie. dzieje.

Opinja straży przy zatwierdzaniu
projektów na nowe budynki
mieszkalne czy też przemysłowe,
zmiany w starych, lub przy budo-
wie przeróbkach pieców i kanałów
dymowych, całkowicie jest pomi-
jana, to też straż, niemal na każ-
dym kroku przy akcji spotyka się
z grzechami budowlanemi. i
W roku ubiegłym zdarzyły się

172 pabaiį i 68 wypadków oraz 10
alarmów fałszywych.

Podczas gaszenia tych pożarów
7 strażaków odniosło szereg oka-
leczeń i dotkliwie poparzyło się
oraz 13 zatruło się dymem. (s)

SPRAWY SANITARNE.
— Znowu grypa. Zmienne wa-

runki atmosferyczne i ostatnie
mrozy spowodowały, że władze
sanitarne notują na terenie miasta
coraz więcej wypadków zasłab-
nięć na grypę. Podług prowizorycz
nych obliczeń w chwili obecnej
choruje w Wilnie zgórą 300 osób.
Przebieg choroby nie jest prze-
ważnie ciężki, rozmiarami swojemi
budzi jednak obawę epidemji. (a)

SPRAWY PODATKOWE.

— Odwołanie do wymiaru po-
datku od lokali, W. wystosowanym
przez ministerstwo skarbu do
wszystkich izb skarbowych okól-
niku ministerstwo stwierdza, że
zgodnie z postanowieniem ust. 6
art. 1 nowej ustawy z dnia 17
grudnia 1931 r. o podatku od lokali
odwołania od wymiaru podatku
toć ma Izba skarbowa.

Wobec tego władze wymiaro-
we winny niezałatwione przed
wejściem w życie nowej ustawy
odwołania przedstawić do roz-
strzygnięcia Izbie skarbowej, a za-
łatwiać we własnym zakresie tyl-
ko odwołania spóźnione pozosta-
wiając je bez rozpoznania.

Jedynie w wypadkach, gdy o-
późnienie odwołania usprawiedli-
wiono ważną i nieuchronną przy-
czyną, władze wymiarowe winny
kierować takie odwołania do Izby
skarbowej wraz z umotywowanym
wnioskiem.

Z powyższego wynika, że płat-
nicy podatku od lokali winni od-
wołania o wymiarze tego podatku
nie kierować, jak dotąd, do władz

A. lecz do właściwej
Izby EE

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkoła Języków Obcych

Instytutu Nauk Handi.-Gospo-
darczych podaje do wiadomości,
że nauka języków angielskiego,
francuskiego i niemieckiego no-
wych grup rozpocznie się w dniu
16 bm. Nowe zgłoszenia jeszcze
sę przyjmuje. Informacje i pro-
spekt w Sekretarjacie Instytutu,
gmach Braci Jabłkowskich ul.
Mickiewicza w godz. 9 — 13i
6 — 7, telef 1414

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Stowarzyszenia Bra-

tnia Pomoco odzieży A-
kademickiej U. S. B. wzywa ogół
katolickiej młodzieży akademic-
kiej do wzięcia udziału w uro-
czystościach rocznicy koronacji
Ojca Św. Piusa XI.
— Z Koła Polonistów. Dziś w

sali Seminarjum Językoznawczego
odbędzie się zebranie Sekcji Języ-
koznawczej z referatem kol. Ireny
Stasiewiczówny p. t. „Poprawna
wymowa polska”. Początek o go-
dzinie 11.
— Z Koła Filozoficznego Stu-

dentów U. S$. B. W poniedziałek
o godz. 8 wiecz. w lokalu Semina-
rjum Filozoficznego odbędzie się
zebranie Koła z referatem kol, St.
Wawrzyńczyka p. t. „Antymecha-
nizm biologiczny i finalizm", Go-
ście mile widziani.
— Zarząd „Koła Prawników

_ Stud. U. S. B. zawiadamia, iż Tur-
niej Krasomówczy ze względów
niezależnych od Zarządu w wy-
znaczonym terminie nie odbędzie
się.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Zarząd Stow. enia Kup-

ców i Przemysłowców Chrzešci-
jan wzywa swoich członków do
wzięcia udziału w nabożeństwie
«raz w Akademji Papieskiej. _
— Zarząd Chrześciiańskiego

UniwersytetuRobotniczegowzy-
wa swych członków. do. wzięcia
udziału w uroczystościach ku ucz-
czeniu 1Olecia rządów J. Św.
O. Sw. P'u<a XI.
— Walne Zebranje Wileń-

skiego T-wa Niezałeżnych Ar-

Zbiegł się lud z pól kresowych, przed nawałą dziczy,

Na Polskę—szła czerń wscbodu, której nikt nie zliczy,
Na Polskę—bord mongolskich krwawe szły tabuny...

Zamęt myśli, jak wicher, gdy liście rozmiata,
Zerwanemi z pnia bytu wstrząsa narodami:

I gdzież jest ta moc ludzka nad burzami świata?
Gdzie człowiecze władanie fal oceanami?

Ten — co ucisza morza, i z z.iarn piasku stawi

Opoki, — by miljonom lat kreślić granice,
Co ludom, na wytkniętycb szlakach błogosławi,

Ten—aby na nich trwały, daje swe strażnice.

I strażnik z Watykanu, był z nami w dniach klęski,
Kiedy dusza narodu gięła się w cmdleniu.

On—wzmacniał wiarę w Ducba, i tryumf zwycięski,

Co, jako Słońce Prawdy, nie zginie w chmur cieniu.
A gdy nas opuszczali potentaci ziemi,
On—został w grozie śmierci, tu, z nieszczęśliwemi.

Sursum Corda!...
Drgnął naród z letargu zbudzony.

W zegarze dziejów — Hejnał uderzył we dzwony,

W zejarze dziejów — ożył obronny wał stary,

Przedmurze chrześcijańskiej kultury i wiary.

W buku armat, w walk dymie, niesie kapłan młody
Krzyż Cbrystusa, wraz z życiem — za wszystkie narody

Z niewoli barbarzyństwa polską krwią kupione,

Za wolność Polskiej Ziemi, wolnych dusz obronę...
RAKESAE?

A gdy lud swe zwycięzkie szczerbce i sztandary
Do świątyń niósł w pokorze, wzory Ojcowemi,

Miał wizję — ponad Głową Ofiarnika — tjary,

A w Jego rękach kluczy... od zagadek ziemi...

Szczęsny naród, co w wirach, wśród świata rozgwaru,

Znalazł niewzruszoności Opokę i wsparcie,

Co przylgnął swemi usty do Wiary pubaru,

I pił zeń czar leczniczy na ducba rozdarcie,

Co za srebrzystą bruzdą od Łodzi Piotrowej

Szlakiem tysiącoletnim. w świt przyszłości płynie...

—Sternik Biały, z narodem tym był w złej godzinie,
I On go błogosławił na lóty orłowe!
I On go dziś otula skrzydłem swej opieki
Za Hymn Nieśmiertelności śpiewany przez wieki.
A z miłością, jak dziecko wpatrzońe w szlak tęczy,

Semper fidelis Polska, u stóp Jego klęczy.
' LUDWIKA ŻYCKA.

tystów-Malarzy odbędzie się
dziś o godz. 5 pp. w lokalu Szko-
ły Handlowej — Bskupia 4 m.4.

Porządek dzienny przewiduje.
wybory kandy-zmianę statutu,

Komitetudatów do zarządu i
Kola Przylaciėl T wa.

ge TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś o godz. 4-ej

„Panna Maliczewska”* po cenach zniżo-
nych o 507.

Wieczorem — „Mam lat 26". Począ-
tek o godz. B-ej. :

Mali-Jutro ostatni
czewska”.

— W. Lutni Dziś popołudniu —
„Hulla di Bulla“ po cenach od 20 gr.
do 2 zł.

Wieczorem — „Ta, której szukamy”.
Jutro — „Hula di Bulla" po cenach

zniżonych.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 14 lutego 1932 r.
10.15. Tr. bicia dzwonów i nabożeń-

stwa z Katedry wileńskiej. Chór pod
dyr. prof. Wł. Kalinowskiego.

11.58. Sygnał czasu.
12.00. Hejrał z wieży katedr. w Wil-

nie.
12.00. Kom. meteor.
12.15, Poranek symfoniczny z Filhar-

monji Warsz.
14.00. „Produkcja i zastosowanie na-

wozów azotowych w Polsce" — odczyt z
Poznania, wygł. inż. E. Kwiatkowski.

14.20. Aud. rolnicze ze Lwowa i Ka-
towic.

15.55. Aud. dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka polska z płyt.
16.40. „Jacy ludzie zamieszkiwali

Europę w czasach przedpotopowych“ —
odcżyt ze Lwowa wygł. dr. St. Żejmo-
Żejmis.

17.00. „Kobieta w adwokaturze” —
pogad. z cyklu „Kobieta ma głos —wygł.
adw. Marja Sienkiewiczowna,

17.15. „Złoty sen alchemika” — od-
czyt z Warsz:, wygl. dr. T. Burdecki.

17.30. „Wiadomości przyjemne i po-
żyteczne” z Warsz.

17.45. Muzyka 1 kom. z Warsz.
19.20. „Co się dzieje w Wilnie?" —

pogad. wygł. prof. M. Limanowski.
19.40. Progr. na poniedziałek.
19.45. Słuchowisko z Warsz.

Fredroj.
20.15. Koncert popul. z Warsz.
21.40. Kwadr. liter. z Warsz
21.55. Koncert solisty z Warsz.

Moisewitsch — fortepian).

raz „Panna

(Al.

(B.

22.40. Kom. i muzyka taneczna Z
Warsz.

Poniedzialek, dnia 15 lutego.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt. Koncert popu-

larny.

15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Odczyt z cyklu dla nauczy

cieli; „Jak uczymy dziś młodzież” —
wygł. wizytator Jerzy Ostrowski. Tr. na
wszystkie polskie stacje.

15.45; Aud. dla dzieci: „Bumcyk i
*Trajkotka' — według Tur Krzemie-
nieckiej. racowala Ciocia Hala.

16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40, Codzienny odcinek powieśc.
16.50. Utwory Cezara Francka.
17.40. „Z za kulis pokoju brzeskiego'”

odczyt ze Lwowa, wygł. A. Machay.
17.35. Muzyka lekka z Warsz.
18.50. Wil. kom. sportowy.
19.00. „Rola pierwiastka polskiego

na Litwie' — odczyt litewski w opr.
Wielhorskiego, wygl. P. Gozutis. :

19.20. Muzyka z płyt. Czajkowski—
Romans.

19.25. „Co nas boli?" — przechadz-
ki Mika po mieście.

19.35, Progr. na wtorek i rozm.
19:45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.000. Felj. muz. z Warsz.
20:15. Operetka z Warsz.

Riwierze" — Roberta Stolza).
22.20. Mikrofon w cyrku warszawsk.
23.00. Retransmisja stacji zagranicz-

nej. (Muzyka taneczna).

Z ZA KOTAR STUDJO.
W poszukiwaniu sztucznego złota.

(„Sen o

Dzisiaj, w niedzielę, o godz. 17,15
znany popularyzator nauk ścisłych dr.
Feliks Burdecki w odczycie p. t. „Sen
alchemika* opowie o historji poszuki-
wań sztucznego złota. Odczyt ten bę-
dzie ściśle związany z aktualną sprawą
Dunikowskiego w Paryżu, która jest
wciąż tematem dyskusyj na łamach
prasy.

Konik polny i świerszczyk.

MW poniedziałkowej audycji dla dzię-
«i usłyszą mali radjosłuchacze zradjofo-
nizowaną przez ciocię Halę powiastkę
Lucyny  Krzemienieckiej 0 świerszczu
Bumcyku i koniku polnym Trajkotce.

Operetka i feljeton.

Dnia 15 b. m. (poniedziałek) o godz.
20,15 usłyszymy ze studja Polskiego
Radja operetkę Roberta Stolza „Sen

o Rivierze”. Obsadę tego obfitującego
w zgrabne motywy utworu stanowią pp.

Maryla Karwowska, Dorota Gutowska,
AL Wasiel i Maurycy Janowski. Na-
stępnie o godz. 22,15 p. Stefanja Pod-
horska Okołów wygłosi dowcipny i pla-
styczny feljeton na temat smakoszostwa
Francuzów p. t. „Oczy, uszy i podniebie-
nie Paryża”.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zgon ofiary zemsty synow-

skiej. W dniu wczorajszym w szpi-
talu żydowskim zmarł Mickaniec,
ofiara zemsty synowskiej. Spraw-
ca zabójstwa — syn zmarłego
znajduje się w areszcie i symuluje
obłęd. (a)

— Aresztowanie oddawna poszuki-
wanego hochsztaplera. Władze śledcze
aresztowały wczoraj poszukiwanego od-
dawna oszusta i fałszerza Rogozińskiego
vel Rogowicza, sprawcę całego szeregu
malwersacji i nadużyć na szkodę całego
szeregu instytucyj i firm na terenie Wil-
ma i innych miast Polski. Przy areszto-
wanym znaleziono różne sfałszowane pie-
czątki, któremi się posługiwał przy
dokonywaniu oszustw. b

— Pochwycenie złodzieja z płasz-
czem. W dniu 12 b. m. z domu zajezdne-
go Nr. 83 przy ul. Kalwaryjskiej Urba-
nowiczowi” Alfonsowi (maj. Gierwiaty,
śm. podbrzeskiej) skradziono płaszcz
wartości 60 zł: Sprawcę kradzieży Kasz-
kiewicza Bolesł. (Wołokumpia) ze skra-
dzionym płaszczem zatrzymano.

— Kradzież masła z autobusu. W
dniu 11 b. m. z autobusu na placu
Orzeszkowej Frydrychowi Chackielowi
(Składowa 2) skradziono masło wart. 24
zł. 60 gr. Ustalono, iż kradzieży tej do-
konała Lubianiec Romualda (Werkowska
4), którą zatrzymano. Skradzione masło
Lubianiec sprzedała na rynku Łukiskim
nieznanemu osobnikowi.

WYPADKI.
— Przejechany przez autobus, Na

przechodzącego przez jezdnię ul. Sado-
wej koło dworca osobowego 19-letniego
£azeciarza Wacława Siemaszkę (Stry-
charska 26—4) najechał autobus, prze-
wracając go na jezdnię. Siemaszko od-
niósł szereg ran nóg i ręki. Wezwane
Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu mu
pono lekarskiej odwiozło go do miesz-
ania. (s)

3 aa.w

Demonstracja żydów wileńskich
przeciwko Polskiemu Radio po przez usłużne Kowno.

Od pewnego czasu stowarzyszenia i organizacje żydowskie
m, Wilna domagają się od Polskiego Radja stałych audycyj w języku
żydowskim, poświęconych życiu społecznemu i kulturalnemu żydów
wileńskich.

Żydzi wskazywali, że znaczny odłam społeczeństwa żydowskiego
w całej rozciągłości popierałoby dążenia radja pod warunkiem jednak,
że to radjo uwzględniaioby i potrzeby żydostwa, Audycje żydowskie,
wzorem istniejących już kwadransów litewskich, byłyby urządzane
w porozumieniu z poszczególnemi organizacjami i odbywałyby się 1—2
razy w tygodniu.

‚„ Jak wiadomo, dotychczas Dyrekcja Polskiego Radja nie uwzglę-
dniła tych żądań, gdyż żadna radjostacja w Polsce programów w języku
żydowskim nie wprowadziła.

Mimo odmowy, żydzi w ostatnich dniach ponownie zwrócili się do
centrali w Warszawie z żądaniem wprowadzenia jednak audycji w ich
języku.

Chcąc wywrzeć presję na władze Polskiego Radja, żydzi drogą
okólną zdołali porozumieć się z radjostacją kowieńską w sprawie wy-
p tam całego szeregu odczytów o życiu żydów wileńskich.
dczyty te wygłosi działacz żydowski R. Rubinsztajn z Wilna.

Jest to demonstracja nacjonalistów żydowskich, którzy w ten
sposób chcą zmusić dyrekcję Radja Polskiego do uwzględnienia ich
ządań,

Radjostacja kowieńska naturalnie pochopnie przyjęła przedłożoną
ofertę i już obecnie reklamuje odczyty żydowskie z Wilna, nie omiesz-
kając przytem dodać, iż ucisk mniejszości żydowskiej w Polsce jest tak
wielki, iż za pośrednictwem obcych instytucyj mniejszości te mogą
dopiero swobodnie wypowiedzieć swe cele, żądania i krzywdy. (a)

Komisarz policji pod zarzutem
krzywoprzysięstwa

Sensacyjny proces polityczny w Inowrocławiu.

W ubiegły piątek zakończył się
wreszcie przed sądem grodzkim w
Inowrocławiu głośny już dzisiaj na
całą Polskę i kilka razy odraczany
proces komisarza P, P. Kamieniec-
kiego przeciwko redaktorowi odpo

wiedzialnemu „Dziennika Kujaw-
skiego” p. Stefanowi Przybylskie-
mu oraz pp. Bogdanowi Maciejew-
skiemu i Leonardowi Wolffowi z

Trzemeszna.
Jak wiadomo, proces toczył się

o zamieszczenie na łamach wspom
nianego pisma sprawozdania z ja-

wnej rozprawy sądowej w Gnieżź-

nie, w którem m. in. przytoczono,
iż świadek Leonard Wolff zarzucił

komisarzowi Kamienieckiemu krzy
woprzysięstwo, popełnione w toku
zeznań, składanych przez komisa-
rza K, w chrakterze świadka. Z po
wodu tego właśnie ustępu sprawo-

zdania komisarz Kamieniecki wy-

toczył proces redaktorowi „Dzien-
nika Kujawskiego” p. Przybylskie-
mu, a także pp. Maciejewskiemu i
Wolffowi i z Trzemeszna, jako tym
którzy rozgłaszali rzekomo niepra
wdziwe fakty o nim przed sądem.

Pierwszy termin procesu miał
miejsce w dn. 3 grudnia r. ub. Roz
prawę wówczas odroczono celem
powołania świadków ze strony 0-
skarżonych. Druga część rozpra-
wy odbyła się dn. 23 stycznia. Na
podstawie zeznań sędziego Głowa-
ckiego ustalono, że inkryminowa-
ne sprawozdanie „Dziennika Ku-
jawskiego“ bylo najzupełniej zgo
dne z prawdą. W dalszym przebie

$u procesu przewodniczący sądu
sędzia Niedźwiedzki ogłosił posta=
nowienie, przerywające rozprawę, .
celem zebrania materjału dowodo-
wego na okoliczności, naprowadzo
ne przez oskarżonych Maciejew-
skiego i Woliia odnośnie zajścia
przed pocztą na ul. św. Michała w
Trzemesznie, gdzie komisarz Ka-
mieniecki miał zwolnić doprowa-
dzonego doń niejakiego Uklejewi-
cza (znanego bojówkarza „sanacyj
nego” z czasu wyborów —przyp.
red.), który miał uprzednio strze-
lać do p. Wolffa.

Rozprawa w ub. piątek była
właśnie poświęcona tej sprawie.
Świadkowie Domieracki, Owcza-
rzak, Budzyński i Grabski ustalili
ponad wszelką wątpliwość, że isto
tnie kom. Kamieniecki tak się za-
chowywał, jak twierdzili oskarże-
ni Wolif i Maciejewski.

Wobec tego prokurator nie sta
wił wniosku o ukaranie oskarżo-
nych, a sąd uwolnił wszystkich
trzech t. j. Przybylskiego, Macie-
jewskiego i Wolffa od wszelkiej wi
ny i kary. W uzasadnieniu wyro-
ku sędzia Niedźwiedzki stwierdził
m. in., że oskarżeni Wolff i Macie
jewski całkowicie przeprowadzili
dowód prawdy co do zachowania
się kom. Kamienieckiego w czasie
zajść w Trzemesznie, a sprawozda-
nie „Dziennika Kujawskiego" z pro
cesu sądowego na tem tle „odpo-
wiadało w zupełności faktom, o-
świadczeniom i stwierdzeniom“,
ktėre tam mialy miejsce.

(USRL RES AS COCA ЧЕЬ
BJUSUWA NALOT   
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ZEPSUCIEM

3P.ŁO.O.

OJAN
OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego.“

Kazimierz Drabiūski 1 zł. dla naj-
biedniejszych.

Jan i Anna Bułhakowie zł. 10— na
remont Kaplicy Ostro-Bramskiej.

Sodalicja Pań Polek zamiast wieńca
na grób ś. p. Walerji Łazarówny zł. 25
gr. 90 na akcję dożywiania głodnych
dzieci, prow. przez Stow. byłych wycho-
wanków gimn. Św. Katarzyny w Peters-
burgu.

RWTOERZINEEGZ OROCJEESEA

Pragnę pobierać lekcje języka szwedzkiego
ułeszenia do Admini»tracji Lziennixa

dla J K* 7831

GEPEWEZÓ2)RZUTOTWKDYZEOPSTAECGE|

KONKURS
KINO - TEATRU „CASINO*,

Zepewne już wszyscy amato-
rzy kina obejrzeli trzy zapo-
znawcze, kclejno po sobie wy-
świetlane filmy w „Casino*.

Dziś zatem zamieszczamy o-
statni już kupon žnižkowy na
film „On i jego siostra*.

We wtorek rozpocznie się już
plebiscyt wśród czyteln ków, któ-
rzy będą mogli wypowiedzieć
swoje zdanie o wyświetlanych
obecnie filmach i o chęciach
swoich jaki film pregną jeszcze
ujrzeć

 

KUPON ZNIŻKOWY |
NA FILM

„ON JEGO SIOSTRA"
WYŚWIETLANY

w „CASINO“ Wieika 47
| WILNO 14 LUTEGO 1932 r.
 

Nowa placówka
oświatowa.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH.

W mieście naszem powstała no-
wa placówka oświatowa. Mianowi
cie przy Instytucie Nauk Handlo-
wo - Gospodarczych w Wilnie (Mi-
ckiewicza 18), zorganizowana zo-
stała stała szkoła języków obcych.
Nie potrzebujemy tu rozwodzić się
nad korzyściami płynącemi ze zna-
jomości języków obcych.

Posiadanie znajomości języków
obcych, a przynajmniej jednego z
nich, jest dziś rzeczą wprost nie-
zbędną dla każdego inteligenta. To
A nie brak u nas chętnych do nau

1.

Na przeszkodzie stoją raczej
względy materjalne, oraz brak cza
su u ludzi, zajętych w godzinach u-
rzędowania pracą zarobkową,

Otóż nowopowstająca szkoła ję
zyków obcych stawia sobie za cel
umożliwienie ludziom pracy, za nie
wielką stosunkowo opłatą w godzi
nach popołudniowych zdobycia tej
cennej wiedzy.

Program szkoły przewiduje na-
ukę języka angielskiego, francu-
skiego i niemieckiego. Zorganizo-
wane będą trzy kursy:

1) Języka potocznego;
2) języka literackiego i
3) literatury, oraz koresponden

cji.
Każdy z kursów stanowić ma

zamkniętą całość, jednakże prowa
dzony będzie w ten sposób, że je-
dnak każdy następny jest dalszym
ciągiem poprzednieśo. Nauka od-
bywa się w godzinach od 5 do 8
po południu, tzy razy tygodniowo.

Opłata wynosi 20 zł. miesię-
cznie za każdy język. Jednorazo-
we wpisowe 8 zł.

Pierwszy komplet rozpoczyna
naukę we wtorek 16 b. m. Wykła-
dać mają pierwszorzędni fachow-
cy.
W celu unimożliwienia skute-

cznych zajęć praktycznych po-
szczególne grupy uczących się nie
przekroczą 12 osób,

Bliższych szczegółów można
się dowiedzieć w szkole codzien-
nie od g. 9—3 we dnie i od 6—7
wiecz.

SPSSTAS Хкоя

Przy bólachelub zawrotach głowy,
szumie w. uszach, bezsenności, złem sa-
mopoczuciu, pobudzeniu, należy natych-
miast zastosować wypróbowanyprzy tych
dolegliwościach środek — wodę gorzką
„Franciszka-Józefa",

`
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Z KRAJU.
Skarcony przez ojca 11 letni

dowania
"We wsi Chiny gm. dziśnień-

skiej 11 letni Zenon Lolekow pod-
palil zabudowania swego ojca
Macieja za udzielenie mu nagany.
Ogień z  niesłychaną wprost
szybkością począł ogarniać bu-
dynki i gdyby nie szybka akcja
sąsiadów pożar rozszerzyłby się

syn podpala z zemsty zabu-
ojcowskie.

na całą wieś. Sprawca podpale-
nia po dokonaniu swego czynu
zbiegł do lasu, gdzie błądził przez
całą noc i dopiero nad ranem
jeden z gajowych znalazł go na-

Okradzenie sklepu bławatnego w Wilejce.
Z Wilejki donoszą, iż nocy

ubiegłej do największego składu
bławatnego w tem mieście, znaj-
dującego się przy ul. Piłsudskie-
go, włamali się niewykryci narazie

pół zmarzniętego na 10 klm.
od wsi.

kie towary bławatne wartości
kilku tys. zł. Powiadomione wla-
dze śledcze zarządziły dochodze-
nie. Właściciel sklepu Mowsza
Notman tak się tem przejął, iż

DZIENNIK WILEŃSKI
Х

SPORT.
Dziś otwarcie sezonu narciarskiego.

Dobrze, że chociaż w połowie lutego
można zorganizować otwarcie sezonu
narciarskiego, który nie potrwa jednak
dość długo, bo to i 4 marca już blisko,
a u nas w Wilnie na „Kaziuka” prawie
zawsze jest plucha i błoto.

Nic też dziwnego, że narciarze uży-
wają w miarę możności. Za miastem na
wzgórzach formalnie roi się od narciarzy,
którzy mkną po iskrzącej się bieli.

Zawody narciarskie są zawsze świę-
tem wszystkich tych, którzy lubią sport,
ale zawody narciarskie mają nieco od-
mienny charakter od szeregu innych im-
prez. W pierwszym rzędzie w narciar-
stwie publiczność sama jest bezpośrednio
związana ze sportem i daleko więcej do-
znaje emocji od tej publiczności, która
jak przykuta siedzi na określonem miej-

też zagranicą zawody narciarskie cieszą
się ogromnem powodzeniem, ale tam
publiczność jest nadzwyczaj usporto-
wiona, nas też w Wilnie staje się

coraz lepiej i przy miejscu mety i startu
zawodów narciarskich, pomimo mrozu,
zbiera się: coraz więcej zainteresowanych
widzów

Dziś zatem pierwszy raz odbędą się
dawno oczekiwane przez wszystkich za-
wody narciarskie w sztafetach i w bie-
gach indywidualnych.

Start i metę wyznaczono na Równem
Polu Nr. 69 (za cmentarzem na Anto-
kolu). Zawody rozpoczną się o godz. 11.

Zgłosiło się około 10 sztafet: z O-
gniska, 1 p. p. leg., P. K. S. i ze Strzel-
ca. Brak zgłoszeń zawodników A. Z. 5.,
którzy w ten sposób oddają bez walki
dwa razy zdóbyty puhar, którego w tym

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-

torom miejscowym którzy za:
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie=

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

od 16 Lutego 1932 roku.

 

E
hokejowe.Nowinki

Niestety wczoraj nie odbył się mecz
hokejowy pomiędzy mistrzem szkół śre-
dnich Szkołą Handlową, a reprezentacją
szkolną. Mecz ten został odłożony na
środę na godz. 15.

Dziś zaś hokeiści rozegrają między
sobą spotkanie o charakterze treningo-
wym,

„ Jest jednak nadzieja, że w następną
niedzielę ujrzymy już mecz z jakąś dru-

Ja. Nie.

  

Ruch wydawniczy.
Sztuki piękne, zeszyt 11-ty Rocznika

VII, wyszedł z druku. Ozdabia go czwór”

barwna rotogrowjura, wykonana ze szki*

cu olejnego Wojciecha Kossaka p. tyt

„Cowboy“. Z powodu wystawy zbiorowej

W. Kossaka w Krakowskiem T-wie Przy*

jaciół Sztuk Pięknych, zamieszcza M.

Dąbrowski krótką charakterystykę jego

twórczości. K. Winkler w artykule „Dwa

Grunwaldy“ „Grunwald“  W

Kossaka z takimże obrazem J. Matejki:

Następnie A. Schroeder podkreśla

znaczenie wystawy Sztuki religijnej w Ka

towicąch. r

Numer zamyka bogata kronika arty”

styczna, krajowa i zagraniczna. Zeszyt

zdobi 31 doskonale wykonanych repro*

dukcyj w tekście.
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sprawcy, którzy zrabowali wszyst- uległ atakowi serca. a

 

NIFISKI — KUNEMATOGRAF przebój rosyjski p
Ostrobramska 5. Koncertowa orkiestra pod batutą M.

Od poniedziałku 15 lutego r. b. 4, 6, 8 i 10. Największy
t: (tragedja rewolucji rosyjskiej)

scu szczelnie wypełnionej trybuny, To

w roli głównej
«Dama w szkarłacie» ivabepurr

Salnickiego. Początek seansów 4, 6, 81 10 w Ceny miejsc: balkon 30
$ gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

   

DZIŚ! Wszyscy Spleszcie ujrzeć Najweselszy dźwiękowiec Polski 100 proc. mówiony I śpiewany |

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

Te„HELIOS*
Wileńska 38.

«)'
  

 

SUŁANI, UŁANI, CHŁOPCY MALOWANI...
Pierwsza polska muzyczna komedja s'enar. generała Weniawy Dlugoszewskiego. Muzyka W. Dana. W rol gł. hajulubieńsi
artyści ZULA POGORZELSKA, KAZIMIERZ KRUKOWSKI (Lopek) ADOLF DYMSZA, WŁADYSŁAW WALTER, MIECZ
FRENKIEL I Inn!. Dodatki dźwiękowe, Dla młodzieży dozwolone. Pomimo ogromnych kosztów sprowadzenia tego
filmu ceny miejsc normalne. Na I-szy seans ceny znižone Na premjerę, sobotę i niedzielę honorowe bilety bezwzględnie

nieważne.

 

ž HOLLY KINO-TEATR |

LYWO0D»
MICKIEWICZA 38 22.

 

JUTRO PREMIERA!
arcydzieło produ*cji polsko-francuskiej

DŹWIĘKOWY KINO-TELTR
«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA Ma 22, tel. 15-28.

DŹWIĘKO-we duo CASINO
Wielka 47. tel. 15-14.

datki cźwiękowe.

 

szem kinie. Nad program: Przebojowe

 

«W SZPONACH CZREZWYCZAJKI» muroń.
Początek o godz 2, 4+ej, 6, 8i 10,15. Na 1-szy seans ceny zniżone.

Niezwykle sensacyjne

 

Dziś ostatni dzień! Niezrównana szampeńska
100 proc. komedja produkcji Czeskiej p. t.:
Burjan i wszechświatowej sławy, gwiazda ekranu Anny Ondra. Film ten jest trzecim z cyklu konkursowego w na-

Początek seansów o godz, 4, 6, 8 i 10,15, w sobotę i niedzielę-o godz. 2:ej po poł

Dziś ostatni dzień! Potężny dramat z życia Rosji Sowieckiej. Okrutny system rządzenia Czeki
łównych: KAY JOHNSON, NELL HA-
ad Program: Dźwiękowe Atrakcje.

rolach

 

W rolach głownych: BOGU-
SŁAW  SAMBORSKI, GINA«WIELKA GRA»pt

MANES, JULJAN KRZEWINSKI oraz bohater filmu „Pod Dachami Paryża" ALBERT PREJEAN. Nad program: Do-
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,30. Na l-szy seans ceny zn żone.

 

i W rol. gł. rła czeskiego humoru, znakomi-
(i | Jego Siostra t bohatar Himu „C. K. Feldmarszałek* Viastay

dodatki dźwiękowe. Początek seansów o g 4, 6, 8 I 10.30 w dnie świąt. o
g. 2. Na 1 seans ceny zniżone. ч

 

WE,CASINO || ró,
 

DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28. Następny program:
Czołowy film

 

polski
PORCIERATCAME

RINOTSRTR „A TILOWI" | igo pro dźiekowe areydzieia x. Noksykanka
WIELKA 36.

 

xowg*ŚWIATOWID
KINO Mickiewicza 9. |

 

AFERA PUŁKOWNIKA REDLA
nika Redla. Nad program: Mędzy innemi dodatek rysunkowy. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,30 w dnie świą

teczne o g. 2. Na 1 seans ceny zniżone.

 

«PAN>| tnie «x STEROWIEC L. A. 3.
STRASZNA NO
 

ii Nad program: „Zbrodnia Ks. D-ra Kuli“ współczesny dramat erotyczny. W rol.

Dziś! Wielki piosenkarz, ulubieniec świata Maurice Che- i i 7
valier šwicci tryunft w swym popisowymfil nie p. t: Ib NI4T7 Paryża
mnienie Maurice Chevalier i piękna Silvia Beecher-b+wią, weselą i wzrusza'ą. Przešliczne śpiewy, muzyka i tań-ч piewy, y

osnuty na tle głosnej afery szpiegowskiej nej-
lepszego oficera armji Austrjackiej — pułkow=

 

JACK HOLT, RALPH GRA-
VES I FAY WRAY w rolach Ostatnie dni!

głównych. z

z udziałem ADOAMA BRODZISZA,
Z. SZYMANSKIEJ i CHORU DANA.

 

przepiękny romans, urok południowego n'eba. Miłość, wino, ko-
biety, śpiew i teńce. Wrol.gł: Leo Carlilo I Dorota Bu'ges

gł. Lew Ayres bohater filmu „Na
zachodzie bez zmian” i Peterson M. :

 

Rekordowe arcydzieło dźwiękowe, które
na wszystkich zostawia niezatarte wspo-

<e. Ze względu na wielką warteść artystyczną dla młodzieży dozwolone. ANONS: Już wkrótce nadzwyczajna

 

 KDSTVTNA TAS

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i 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.

л a S S SDNAESSTELE|

Konkurs. _^
Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileńsko-
Nowogródzkiej lzbie Lekarskiej ogłasza
konkurs na posadę lekarza Roentgeno-

loga-Ftizjoioga w Poradni Wil. T-wa
Przeciwyrużliczego od 11IV.32 r. Płaca
zł. 200,— miesięcznie za 4 godz. pracy

dziennie.
Termin składania podań w kancelarji Izby
(Mostowa 8) upływa z dniem 25 lutego

1932 r. 86—0 o

 

    

 

przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

WZP69

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się,
Garbursxa i, m. 16 róg
ul. Mickiewicza — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poprawia cerę usuwa
brodawki, kurzaiki i wą-

 

 

 

premjera „Rango“. >
i
 

MATURYCZNE | DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY
„WIEDZA* Kraków,

ul. Studencka 14,
przygołowujące na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz
w drodze korespondencji, zapomocą świeżo, przez fachowych profe-
sorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów, i tematów,
przyjmują wpisy na II półrocze roku szkolnego 1931 -32 na:

1) Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów i semin
nauczycielskich.

2) Kurs Średni 5- ta i 6 takl. gimn.
3) Kurs niższy w zakresie 4- ch ki. gimn.
4) Kurs 7 - miu klas szkoły powszechnej.
Uwaga|Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzy-

mują co miesiąc, oprócz całkowiiego materjału naukowege, tema-
ty z 6-ciu gtównych przedmiotów do opracowania, a podczas eg-
zaminów koliokwiałnych korzystają z wycieczek geograficznych, oraz
z nauki czytania map. *

Na kursach „WIEDZA“ wykladają najwybliniejsze siły fachowe
krakowskich państw. szkół średnich.

Do dyspozycji uczniów (-enic) kursów zbiorowych oraz ko-
respondencyjnych, gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,
Jak również bogrta bibljoteka.

Żądać bezpłatnych prospektów. 158—0 juz 2

Rastatracja EUROPA. Duniliańta 1) „żęż,sock."JE Z KUCHNIĄ,
DZIŚ POPOŁUDNIOWY 85-00

DANCING TOWARZYSKI
całkowicie odnowione.
Wodociąg, zlew, światło.
Drugie piętro. Ogrzewa-

Czarna kawa z ciastkami 2 złote od oso-| 1У Kdet «w podwórza:
by. — Występy artystyczne. — Loterja, —
Będą rozegrane dwa fanty, jeden dla Pań,
drugi dla Panów. Początek o godz. 5,30 pop.

W
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A
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A

 

Trocka 19, dowiedz. się
u dozorcy. 7811—2

2 DUŻE jasne, słoneczne
pokoje z kuchnią, ze
wszelkiemi nowoczesne-
mi wygodami, do wyna-
jęcia. Przejazd 16 (domy
urzędn. na Antokolu).

711—0

 

 

Piece przenośne
 

roku bronią narciarze „Ogniska'”.

К) МПШШШШ[Ш—Е
zostaną uruchomione przez Towarzystwo
Kursów Technicznych w dniu 16 lutego b. r.

o godz. 17.

Informacji udziela kancelarja Kursów
w godzinach 17 — 19. Wlino, Holen-

Sprawy

ry. 702—00

| majątkowe

Do sprzedania
NA RATY

działeczki ziemi pod let-

1

Kaflowe —00
Szamotowe

Naftowe

KULESZA
Tel. 1406.

poleca firma $. H.

Wlino, Zamkowa 3.
zzzaM

POSZUKUJĘ POKOJU
dużego, lub 2 małych w
śródmieściu. Oferty —
Bakszta 14, m. 3.

: 7807—0

 

MIESZKANIE
4 pok., odremontowane,

* Co wolisz, czy tandetę, czy dobre i tanie?

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.

„demia 128600 
Zagraniczne obuwie chwalicie — swego nie znacie,
Tandetę kupujecie — dobre omijacie,
Chcesz posiadać obuwie i piękne i trwałe?
Wstąp do sławnej w Wilnie pracowni Pupiałły;
Znajdziesz różne rodzaje obuwia:

męskie i dziecinne,
Damskie, oficerskie, no i różne inne;
Wszystkie $warantowane i gatunek prima,
Które kilka zmian marnej tandety przetrzyma!
Teraz Szanowny Klijencie, zadam Ci pytanie —

PRACOWNIA WINCENTEGO PUPIAŁŁO,
Wilno, ul. Ostrobramska 25.

(Egzystuje od r. 1905.)

DDDPAAAA

 

Dom 4 mieszkanlowy
460 kw. sąžni ziemi

sprzedam niedrogo Wil-

 

 

 

 

 

Ul. Kościuszki 14, m. 10,
7805—0

ed

Mieszkania EOK07 DO WYNAJĘ-CIA z niekrępującem"MIESZKANIEpoż DUŻEį ! pokoje ; 18Goj Matė 29, 4.pokojowe z kuchnią do
—— ; skiej). wynajęcia. Finna 5/2.Mieszkanie do wyna-

Įęcia > pokoi II piętro
Orzeszkowej 3 m.5. O
warunkach dowiedzieć
się u administratora od
godz. 11—1. 8388—0

#я 7816—0
MIESZKANIE 3-pokojo-
we z wygodami do wy-

umeblowane, z wygoda- najęcia od zaraz. UL
mi do wynajęcia. Pań- Krakowska. Pokazuje do-
ska 4—2. 7818—0 zorca, informacje Ofiar-
nnna 48, 7813—0
POKÓJ UMEBLOWANYje umebluwane. Nowo-I J ————————

czesne wygody. Mogą Jasny,, ciepły, wejście MIESZKANIA 7 i 4 po-
być ipojedyńczo. Mosto niekrępujące, parter. Zy- kojowe z wygodami do
wa 3-a m. 15 0 śmuntowska 20, m. 1, od wynajęcia od zaraz. O-

11—5 popoł. 7819—0 fiarna 2. Informacje na
——miejscu. 7813—0

MIESZKANIE dwupoko- ————
jowe, suche i ciepłe, w 2 POKOJE z używalno-

 

MKESICHEORE ZERECTYA
POKOJE 2 LUB 1,

 

Do wynajęcia 2 poko

 

Do wynajęcia
pokój umeblowany. Kasz-
tanowa 2 m. 22. 839/—0

 

 

 

 
  

żyną warszawską.

 

°WYGODNIEJ i TANIEJI|
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i le-
tnim już teraz przyjmujemy wszelkie ubrania

do farbowania | czyszczenia.
Prasownia, farbiarnia I WESR

« EXPRESS » Tel. 1708.
Ceny zniżone.

Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje.
Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu
letniego —Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą

żadnych kosztów
Prasowanie 1 gremplowanie na poczekaniu, 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.
Sekcja: Pomocy Wileńskiego Wojewódzkiego

Komitetu do Spraw Bezrobocia niniejszem podaje
do wiadomości publicznej o przetargu ofertowym
i ustnym na dostawę następujących materjałów
krawieckich, oraz na uszycie obuwia, a miano-
wicie:

Materjały krawieckie:
1) Sukna roboczego kploru marengo,

szerok. 140 cm. + GRAS 3 140 mtr.
2) Podszewki welwetowej szer. 70 cm. 240 ,,
3) Podszewki rękawowej klott (po-

dwójnaj: i dė 4 60
4) Bai na kieszenie szerok. 92 cm. SO,
5) Wateliny wełnianej : 140 „,
6) Płótna sztywnego szer. 1 mtr. | 50°

Materjaly na uszycie obuwia:
1) Skóry miękkiej bukatowej —

625 stóp oł ei Pas 2 5812,5 dem.
2) Skėry karkowej w/g wzoru 110 kg.
3) Skóry opołki podpodeszwowe

1 gatunku sn ka 65
Wzory do obejrzenia znajdują się w Biurze

Komisji Odzieżowej, Ogród po-Bernardvński, co-
dziennie od godz. 10 do 12.

Materjały powyższe z dostawą terminową na
składy Sekcji Pomocy do dnia 1 marca 1932 r.

Osoby zainteresowane w przetargu winny
złożyć oferty w zalakowanych kopertach do
Sekcji Pomocy (Zawalna 1) do dnia 19 lutego
1932 r., godz. 12 w poł., oraz zgłosić się do prze-
targu ustnego w niedzielę dnia 21 lutego 1932 r.
o godz. 12 w poł.

Jednocześnie Sekcja Pomocy zastrzega sobie
prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamó-
wicnych materjałów.

adjum wymagane w gotówce w sumie
zł. 500 lub weksle gwarantowane przez Bank
przy ustnym przetargu muszą być złożone przez
oferentów na materjały krawieckie, oraz w takiej
samej wysokości przez oferentów na materjały
na uszycie obuwia. 979—0

NIGDY NIE ZAPOŽNO
pomyšleč o swem zdrowiu,

tembardziej jak juž 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, gdy wytrwale używać będziesz
ziół „DIUROL'" Gąseckiego. Osłodzony odwar
z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych
ziół „DIUROL" Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
przekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
łania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-
sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła
„DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
apteki i składy apteczne. Reg. M. S. W. 1486

 

  
1210

WOŻNEGO posadę dam SKŁAD
pożyczającemu 200 do Rrieni
300 dolarów. Oferty pod oriepiadów
„300* składać w Adm. Pian'n,
„Dziennika“. 7821—0 Fisharinooji

K. DĄBROWSKA
(F-na istnieje od r. 1874
Wilno, ul. Niemiecka 3m.li

702—20

DŁUGOLETNIĄ — ргасо-
wniczka bankowa przyj-
mie prowadzenie ksiąg w
przedsiębiorstwach han-
dlowych, jako- też spo-

 

rządzanie bilansów. A- MIKROSKOP
dres w Adm. „Dz. Wil." z dobrem powiększeniem

7827—0 (2 ok.), zupełnie tanio
Wilno I,
7830—0

do sprzedania.
skrytka Nr. 64.

PIANINA
 

 

RZĄDCA ROLNY,
w starszym wieku, żo-

 

 

 

ZONY Se gowe| bowskiego warszawa No ao rej, Miejw e А Е
Ьгвм'у‚р Pówiadkiącylisy: używane  "ogrodzka 16 m. LP ulica Trocka ©

ne świadectwa i osobiste sprzeda-

tekčiadidasjo, Poszukuje žų L 1 SPRZEDAM tanio urzą- ESS)
o: . res: m. Świę- y o я h
BRE ul. Wileńska Nr. wynaję. dzenie sklepowe, zada | LOKALE i
23, dla M. B. 7803—2 cia; ki 15%2się do sklepu gala]. ‚, ‚ В. Jowska 4.m.10 H. Abelow, terYinedo, tytoniowo- =>

=kKubno į niśmiennego. Adres w Z POWODU WYJAZDUupno Administracji. 808—2 natychmiast do spizeda-

i Sprzedaž RÓŻNE — ма piwiarnia z całkowi-
——————— | WSPÓLNIK (KA) z nie- tem urządzeniem i z pa-

maz —- tentami. Lokal odpowie-

 

Kupię Pianino ZZ
lub Furiepian. Oterty z
wskazaniem fabryki in-

  

strumentu | ceny skła- i
dać do Admin. „Dz. Wil." ODNRO ENIE
pod 7610. 7812—1| Oryginalna maść

(z kogutklem)
OKAZYJNIE| , MROZOL*

ubrania, obuwie, pianina, leczy | gol ranki,
samochody i wiele in- |] Sowstałe od odmro-
nych pozostałych z licy- żenia.
tacji rzeczy sprzedaje ta-
nio Lombard, ul. Bisku-
pia 4, iEl. ;4 IU (0a y—2

pp l od 5-7 w.)
UWAGA: codzień (0a9-2).
Lombard wydaje pożycz-
ki pod zastaw ziota, sre-
bra, brylantów 1 innych
przedmiotów. 59

Sprzedają apteki i.
składy apteczne.

——

Ładowanie: i naprawa
akumulatorów, słucha
wek i głośników. Fa-

chowo. Tanio.
FIRMA

 

 

| Handl.- Przemysł. M. Deull,m

 

[21]vogti znin
w związku z urządzeniem własnych składów
połączonych z torem kolejowym mam możność

OBNIŻENIA CEN

WĘGLA i KOKSU
z pierwszorzędnych kopalń

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“

Przedsiębiorstwo

BIURO—Jaglellońska Ne 3, tel. 8-11.
Bocznica własna- Kijowska 8, tel. 999

T.Va

larząd T-wa Spółdzielczego

„WI. śalonja Kolejowa
niniejszem podaje do wiadomości, iż w dniu 28
lutego 1932 r. o godz. 11-ej w pierwszym terminie
względnie z powodu nieobecności */: ilości ogólnej
członków T-wa, o godz. 12-ej w drugim terminie,
w domu własnym T-wa w Kolonji Kolejowej przy

zbiegu ulic Wodnej i Kłosowej Nr. 22/6, odbędzie
się Walne Zgromadzenie członków tegoż T-wa z na-
stępującym porządkiem dziennym:

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego;
2) Odczytanie protokułu z poprzedniego Wal-

nego Zgromadzenia;
3) Sprawozdanie z działalności T-wa w latach

1930 — 1931-szym;
4) Wybory Zarządu i Rady Nadzorczej T-wa;
5) Sprawa zalegających członków T-wa; ь
6) Sprawa wydania aktów kupna na działki

ziemi,
a) dla samych członków na NN 69, 71, 80, 85,

89, 98, 102, 108, 120, 121, 123, 133, 139, 166, 184,
b) dla członków z dopuszczeniem ich żon do

podpisania aktów na N N 8, 90;

   

у
а

=

7) Zatwierdzenie Regulaminów dla Zarządu
i Rady Nadzorczej T-wa ($ 37, p. £.); |

8) Wolne wnioski.
ZARZĄD.

 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą I corocz-.
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu,PrYPY upor-
czyweqo, męczącego kaszłu | t. p. stosują

p p Lekarze:

„Baisam Thiocolan—Age“
który ułatwiając wydzielanie slę plwociny
wzmacnia organizm | samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała | usuwa kaszel

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

 

RZ Popa: c——на ZA
$с!с!е!а  д0. зрглейата |/ |
cukiernia — kawiarnia z | DZIERŻAWY |
pełaem urządzeniem Ba-
ranowicze, Szeptyckiego
50 „Kawiarnia Centralna",

8387—0 „4

ODDAM
W DZIERŻAWĘ
1 kwietnia r. b. 85 ha.

RTRTae AAcbrej -żiemi OKAZ
° 30 hektarów łąk muro-

W Warszawie ów, 10 km. od stacji
lkieniki. Oferty szczeg.

Załatwiamy, doglądamy kierować do Adm. „Dz.
wszelkich spraw w Urzę- Wil.' pod „Dierżawa”.
dach i Sądach, oraz prze- 7826—1
prowadzamy wywiady
handlowe i dosterczemy
adresów firm | osób za-
mieszkałych w. Stolicy.
Szybko, solidnie I tanio.
Biuro Zleceń T Pień

POSZUKUJĘ dzierżawy
gospodarstwa rolnego o-
koło 10 hektarów z za-
budowaniami w odległo-
ści od Wilna do 10. kilo-  
 

 

wielkim kapitałem po-
dni i na inne przedsię-

      

  
    
     

szukiwany ' do dobrze
i i biorstwo, składa się z 7prosperującego interesu : kę

1 i _ роко! Wilenska 9,celem rozszerzenia tako S 7832—0
wego. Zgłoszenia „Świa-
tłosiła", Kalwaryjska 2,422 Ja5 LOKAL BIUROWY,

arter, 3 pokoje, dwa
rontowe wejścia, z ul.
Trockiej i. «Zawalnej,
składy, piwnica. Trocka
19, dowiedzieć się u do-

A SODA

| - NAUKA |

  

poc donne lecgons ZOrcy. 7811—2
de franc. thėorie — л “

pratique—cours des ćco- AP
les secondaires W. Pohu* CiLL
lanka 9—5. * 8398—1 „U Lekarza.

— No? Czy ten roz-

MATEMATYK, strój żołądka już panu
absolwent U. S. B., u-
dziela lekcyj matematyki,
fizyki, kosmografji w za-

przeszedł? Czy usłuchał
pan mojej rady, aby go-

 

no, ul. Bukowa Nr. 21 centrum, do wynajęcia. ścią kuchni, słoneczne, SPRZEDAM DOM A *
= M E B | E (blisko rzeźni) Wiado- Mieszkanie 5 pokojowe SORÓWIE 3 7823—1 suche, z umeblowaniem murowany, piętrowy. A- Michał kresie 8 klas sa deka dainę.. przed šniadaniam: M
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