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

  

Telefon Redakcji.

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych. :

do 16 i ad
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„PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłkąoperawą Li g. BR
zagranicą 8 sl.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (8 lamowe)
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem A 88 gr. od
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem ml

druku mogą być przez Administraeją dowolnie zmieniane

Ogloszenia
a e £8 proc. drożej. Terminy

onto czekowe w P. K. Nr. 80187.     

 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ŽYCIE“

  

          

Sa"
Stanisław TRZASKOWSKI

po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami,
zmarł dnia 18 marca 1932 r. w wieku lat 78, w maj. Anullszki, pow.

wileńsko-Trockiego, gm. Solecznickiej.

Ekspor'acja I pogrzeb odbyły się dnia 12 marca na cmentarzupa
rafjalnym w M. Solecznikach. ; £

o tym smutnym obrzędzię zawiadamia krewnych, przyjaciół i zna-
Jomych

RODZINA. BB

 

 

ś. TF p.
ANNA z REJNHARDTÓW

WOJEWÓDZKA |
Po długich I > cierpieniach, opatrzona Sw. Sakramentami,

zasnęła w Panu dnia 12 marca 1932 roku w wieku lat 61.
Nabożeństwo żałobne za spokój duszy odbędzie się dnia 15 marca

we wtorek o g. 9 rano w kościele św. Jakóba, poczem nastąpi ekspor-
tacja załok na cmentarz po-Bernardyński.

©О czem zawiadamiają Syn, Synowa I Wnuki.

 

    TANI Niki Ko
Okazyjna zniżka cen na radjosprzęt, akumu-
latory, bat. anodowe, lampy I Inne części.

Solidne, lecz tanie, aparaty do elektryczności.

Firma MICHAŁ GIRDA
Zamkowa 20. Tel. 16-28.

Ostrzeżenie prof. Rybarskiego.
Wczorajsze posiedzenie Sejmu.

(Teletonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Wczorajsze posiedzenie Sejmu trwało bardzo

długo. Po załatwieniu paru drobniejszych spraw, przyjęto w 2-iem czy-

taniu ustawę inwalidzką.
Przy omawianiu ustawy o stosunkach służbowych w instytucjach

ubezpieczeń społecznych ostre przemówienie wygłosił pos. Rybarski.

Wykazał on mianowicie, że w drodze ustawodawstwa sejmowego

unieważnia się u nas umowy prywatno-prawne, do czego powołanym

jest tylko Sąd.
` Jeżeli wszystko można unieważnić, to znika bezpieczeństwo

prawne w państwie i ci, którzy będą za ustawą głosować, mimowoli

może pracują na rzecz ustroju kolektywnego w Polsce.

Następnie przyjęto dwa projekty, a mianowicie, by dostosować

płace w żyteojecie komunalnych do płac w urzędach państwowych

i drugi o funduszu komunalnym.
końcu przyjęto nowelę do statutu Banku Polskiego.

Minister Józef Piłsudski ma opuścić zaj-
-mowane stanowisko?

Sensacyjne wiadomości Kurjera Porannego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. „Kurjer Poranny” podaje sensacyjną wiadomość,

że p. Józef Piłsudski przed swoim wyjazdem oświadczył, że przy rekon-

strukcji gabinetu już nie przyjmie stanowiska ministra sprawwojsko-

wych i wymienił jako ewentualnych swych następców generałów

Sosnkowskiego i Rydza-Śmigłego.
„Kurjer Poranny” twierdzi dalej, że p. Prystor ma się utrzymać

na stanowisku premjera. A

W kołach politycznych naogół potwierdzają doniesienie ,„Kurjera

Porannego", przyczem rekonstrukcji gabinetu spodziewają się w tygo-

dniu przedświątecznym.

 

 
Sytuacja strajkowa bez zmian.

SOSNOWIEC (Pat). Sytuacja

strajkowa na kopalniach Zagłębia
Dąbrowskiego w stosunku do dnia
wczorajszego nie uległa dziś żad-

rym poważnym zmianom. Ilość

strajkujących na rannej zmianie

wynosi 8.622 robotników. Ogólna

liczba zatrudnionych na rannej
zmianie wraz z obserwacjami
wynosi 2.800.. Kopalnia „Jowisz”
pracuje w 100%. Na kopalni „Sa-
turn' zgłosiło się dziś rano 193

górników. Spokój nigdzie nie za-
kłócony.

Czy jednak gorliwość władz skarbowych
nie była przesadną?

Członkowie łódzkiego magistra

tu i rady miejskiej, zasiadający w

zarządach i radach nadzorczych e-

lektrowni oraz tramwajów, pobie-

rane przez siebie tantjemy i wyna-

grodzenia przelewają do kasy miej

skiej. Mimo to urząd skarbowy wy
mierzył radnemu Pogonowskiemu
podatek od tych uposażeń i tan-
tjem za kilka lat, co razem wynosi
bardzo poważną kwotę. Radny

Pogonowski odmówił zapłaty tej
sumy, powołując się na to, że pie-
niędzy dla siebie nie pobrał. lecz
zwrócił je kasie miejskiej. Charak
terystyczny ten zatarg oparł się o-
becnie o izbę skarbową, które ze
swego stanowiska ustąpić nie chce.
Sprawa najprawdopodobniej znaj-
dzie się na wokandzie trybunału
administracyjnego.

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Dziś, dnia 13 marca r.b. w sali własnej przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się

Wielkie Zebranie Stronnictwa Narodowego,
na którem wygłosi przemó-
wienie poselski na temat:

Е k. dypl. Franciszek-Adam
Początek punktualnie o g. 12 i pół.stęp wolny.

„Aozbrojnie a bezpieczeństwo Polski":
rciszewski poseł na Sejm

 

jTrzecią zniżką cen
źródło zakupu Polska wytwórnia obuwia
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Próbny alarm wojskowy.
Dziś w nocy wojsko obsadziło

wszystkie ważniejsze objekty pań-
stwowe w mieście, a więc dworzec
kolejowy, pocztę i telegrat, radjo-
stację, Bank Polski, urząd woje-
wódzkii t. d.

Jak nas informują czynniki
miarodajne, rozkaz w tym kierun-
ku przyszedł z Min. Spr. Wojsk.
via D. O. K. III Grodno i jest
tłomaczony, jako próbny alarm.

Walne Zgromadzenie
Bratniej Pomocy U. 5. В.

„.Piewsze wiadomości.

Walne zebranie Bratniej Po-
mocy (U. S$. B. rozpoczęło się
wczoraj o g. 8ej wiecz. pod zna-
kiem niebywałego  zaintereso-
wania.

Na sali prawie 1 i pół ty-
siąca akademików.

Przy stoliku dziennikarskim
przedstawiciele wszystkich dzien-
ników wileńskich oraz prasy za-
miejscowej. Na sali panuje nie-
slychany tłok, co niezmiernie
utrudnia prowadzenie obrad.

Wszyscy z niecierpliwością
oczekują pierwszej rozgrywki,
którą jest wybór przewodniczą-
cego zebrania. O godzinie 10 ej
rozpoczyna się głosowanie, które
kończy się około 11-ej.

Głosują przez drzwi.

„, Kandydat Bioku Gospodar-
czo-Narodowego p. Ellert otrzy-
mał 752 głosy.

Kontrkandydat sanacji 576 gł.
Na kandydata socjalistów pad-

ło 17 gł.
Powstrzymało się od gło-

sowan a około 100 osób.
W ten sposób w plerwszej

próbie sił narodowcy otrzyma-
ii 176 głosów większości.

Obejmującemu przewodnictwo
p. Ellertowi zebranie zgotowało go-
rącą owację. Porządek dzienny
został przyjęty bez zinian, po:

czem przystąpiono do wysłucha-
nia sprawozdań.

Do chwili oddania Nru niniej-
szego na maszynę (godz. 4 m.
30 posiedzenie trwa.

 

Samobójstwo króla zapałczanego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Paryża donoszą o samobójstwie, które popełnił

w sobotę prezes trustu zapałczanego w Stokholmie Ivar Kreuger.

Przyczyną samobójstwa ma być niepomyślna sytuacja finansowa.

PARYŻ (Pat). W. uzupełnieniuwiadomości o samobójstwie t. zw.

„króla zapałczanego” Kreugera donoszą następujące szczegóły:

Kreuger, który wczoraj zaledwie przybył do Paryża, znaleziony

został dziś na łóżku w swojem mieszkaniu nieżywy. Miał serce prze-

bite kulą. Rewolwer leżał obok.

 

STRONY GROMADZĄ SIŁY.
MOSKWA (Pat). Według tu-

tejszych przewidywań, na odcinku

szanghajskim dojdzie niebawem do

nowych bardzo poważnych starć

pomiędzy wojskami japońskiemi i

chińskiemi. Obecnie obie strony
przegrupowują swe siły i ściągają

rezerwy. Według krążących wer-

syj, Japończycy przeprowadzili

mobilizację nowych sześciu dywi-

zyj, których część ma być wy-
słana do Mandżurji, a częsć do

Szanghaju. Wojska chińskie u-

szkodziły na dużej przestrzeni po-

między Szanghajem a Hankou tor

kolejowy, aby uniemożliwić atak

Japończyków z pociągów pancer-
nych.

POZOSTAJE WCIĄŻ WIELE
PUNKTÓW SPORNYCH.

SZANGHAJ (Pat). Wobec te-
go, że wiele punktów spornych

wymaga jeszcze obszernych wy-

jaśnień, nie należy się spodziewać

natychmiastowego rozpoczęcia ro-

kowań pomiędzy Chinami i Ja-

ponją. Japończycy chcieliby, aby

Chiny określiły wyraźnie swe żą-

dania. Chińczycy, jak słychać, nie

chcą przystąpić do dyskusji nad

sprawą ustanowienia pasa neutral-

nego w Szanghaju.

NANKIN PRZECIW RZĄDOWI

ё MANDŽURSKIEMU.

SZANGHAJ (Pat). Urzędowe

źródła w Nankinie komunikują, że

uważają nowy rząd mandżurski

za nielegalną organizację, pod-

trzymywaną przez Japonję, na

którą wobec tego spada odpowie-

dzialność za czyny rządu man-

dżurskiego, którego kierownik

wykonawczy podlega karze za

zbrodnię zdrady głównej. — Je-

dnocześnie oskarża się Japonję

o pogwałcenie paktu Ligi Naro-
dów, traktatu 9-ciu mocarstw

i innych.

Pogrzeb Brianda'a.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Z Paryża donoszą, iż odbył się tu wczoraj pogrzeb

Brianda. W pogrzebie wziął udział cały rzad z premjerem Tardieu na

czele. Zwłoki zostały złożone

Bastille.

do prowizorycznego grobu przy ul.

Proces przeciwko sprawcom zamachu .
na dyplomatę niemieckiego.

BERLIN (Pat). Prasa donosi

z Moskwy, że proces przeciwko
zamachowcom Sternowi i Wasilje-

wowi odbędzie się dnia 18 kwie-

tnia przed kolegium wojennem

najwyższego trybunału sowieckie-
go. Proces trwać ma około 8 dni.
Przebieg procesu ma być nadawa-
ny przez radjostację moskiewską

 

Przewidywania

BERLIN. Pat. — Hitler u-
dzielił korespondentowi „Daily

Express” wywiadu w spra-

wie _ nadchodzących wyborów.

Wg jego przewidywań Hin-

denburg nie otrzyma 12 miljo-

nów głosów, gdyż sam Hiltler li-

czy na więcej niż 12 miljonów.

Hitler wystąpił dalej przeciwko

dekretom nadzwyczajnym rządu

Rzeszy, uważając.
sprawiedliwione tylko w nadzwy-

czajnych wypadkach. Na zapy-
tanie, co uważałby za tego ro-

%

że byłyby u- *

wyboru Hitiera.
Hitler odpo”
inwazję na

dzaju wydarzenie,
wiedział: „Polską
Niemcy“.

DZIŚ

PKT ejKLA
W SALI KRESOWEJ (Zawalna 1).
Pocz popołudniówka o godz. 16

* wieczorem o godz 20
Na żądanie publiczności przedsta”
wienia przedłużają się do niedzieli

20.III włącznie
Jutro pocz. o godz. 20-ej.

Wojna, czy spokój?
Niejasna sytuacja na Dalekim Wschodzie.

Czy zmiana orjentacji w Litwie
Porozumienie z Polską jako straszak na Niemcy.

KROLEWIEC, 12. II. Z Kowna donoszą: Pod wpływem ostrego
koniliktu z Niemcami o Kłajpedę, przez całą Litwę przechodzi silna
iala antyniemiecka, która stopniowo ogarnia szerokie masy. W sferach
politycznych znajduje ona wyraz w rewizji dotychczasowego stanowiska
wobec Niemiec. W partji tautininków, rządzącej w Litwie, dojrzewa na
tem tle dość ostry konflikt pomiędzy grupą, która stan obecny zatargu
litewsko-niemieckiego uważa za przejściowy a grupą, domagającą się
zmiany orjentacji niemieckiej i zbliżenia do Anglji i Francji.
‚ Wśród partyj opozycyinych a głównie chrześcijańskiej demokracji
i ludowców przeważył prąd antyniemiecki, W ostatnich dniach obra-
dowały zarządy tych partyj i powzięły uchwały, aprobujące dotych-
czasową politykę zagraniczną tautininków. B. premjer Slażewiczius
w imieniu ludowców a dr. Bystras w imieniu chrześcijańskiej demo-
kracji odbyli konferencję z premjerem Tubialisem, pierwszą od czasu
rozwiązania sejmu i wręczyli mu memorjały swych partyj, domagające
się kontynuowania dotychczasowej polityki ostrego kursu wobec Klaj-
pedy. W kołach politycznych z powodu tej wizyty mówią nawet
o konsolidacji frontu wewnętrznego i eweniualnej współpracy z tau-

tininkami. Byłoby to znaczne wzmocnienie Litwy na zewnątrz.

Czynniki rządowe litewskie niechętnie ułegają naciskowi opinji

publicznej i prowadzą politykę łagodzenia tarć z Niemcami, nie chcąc

zrywać żadnego z mostów, łączących dotychczas Rzeszę niemiecką

z Litwą. Na czele grupy filoniemieckiej stoi minister spraw zagranicz-

nych dr. Zaunius, zniemczony Litwin, z wyznania Kałwin, który opiera

się zmianie dotychczasowej orjentacji niemiecko-sowieckiej.

Sprawa złagodzenia kursu antypolskiego brana jest pod uwagę

jedynie jako następstwo zbliżenia z Anglją i Francją. Sądząc z dotych-

czasowych nastrojów w Kownie,orjentacja polska ma jeszcze nielicz-

nych i nieśmiałych zwolenników. Podstawy jej są bardzo kruche. Po-

nieważ jednak zbliżenie do państw b. Ententy nie jest do pomyślenia
bez zmiany stanowiska wobec Polski, dają się zauważyć drobne prze-

błyski osłabienia antypolskiego kursu. 8

Łudziłby się ten, ktoby na ich podstawie mówił o bliskiem poro-

zumieniu polsko-litewskiem. Litwa grozi Niemcom porozumieniem

z Polską, poważnie w nie nie wierząc. Jest to tylko jeden z atutów
w grze politycznej z Niemcami. Gdy Niemcy okażą ustępstwa, wróci
dawna nienawiść do Polski.

W. chwili obecnej mówi się jednak o przyjeździe bliskim do Kowna

Adolfa Nowaczyńskiego, który już kiedyś gościł w Kownie. Postano-

wiona jest również kwestja udzielenia wizy Aleksandrowi Lednickiemu.

Do Wilna wysłany został sekretarz generalny partji tautininków Rastie-

nis z misją do tamtejszych Litwinów w celu zorjentowania ich w sytuacji
politycznej wewnętrznej Litwy w związku z zatargiem kłajpedzkim.

W Kownie mówi się o pewnych naradach w Rydze z politykami

polskimi, Są to jednak wiadomości obliczone na wywarcie wrażenia

w Berlinie.

ZATARG W KŁAJPEDZIE —
NIE ZOSTAŁ ZAŻEGNANY.
RYGA (Pat). : Donoszą z Klaj-

pedy: Pertraktacje, które były
prowadzone pomiędzy przedsta-
wicielami Litwinów a Niemcami
w sprawie utwórzenia dyrektorja-
tu, zostały wbrew przewidywa-
niom zerwane. Przedstawiciele
partji niemieckiej stanęli na tem
stanowisku, że mianowanie pre-
zesa dyrektorjatu Otimajtisa i
członka  dyrektorjatu Toluszysa
jest niezgodne ze statutem i kon-
wencją kłajpedzką. Powyższe o-
świadczenie Niemców było powo-
dem zerwania rokowań.

AMERYKA CHCE WSPÓŁPRA-
COWAĆ Z EUROPĄ W PACY-

FIKACJI CHIN,

WASZYNGTON (Pat). Stany
Zjednoczone zdecydowane są

współpracować z Anglją, Francją

i Włochami w celu przeprowadze-

nia układów w sprawie ewakuacji

wojsk japońskich z Szanghaju,

zgodnie z planem, przyjętym wczo-

SYNEK LINDBERGHA POZOSTAJE NADAL
W RĘKU BANDYTÓW.

Brak wiadomości. lezienie. Odezwa podkreśla, że

NOWY YORK. (Pat). О por- Policja z jednaką wdzięcznością
wanem dziecku Lindbergha brak  Przylmie wszelkie informacje, nie-

jakichkolwiek wiadomości. Al Ca- zależnie od tego z jakiego po-
pone nie będzie wypuszczony z © odziłyby one źródła.
więzienia w celu prowadzenia

 

poszukiwań.

Bezradność policji.
TRENTON (New Jersey) (Pat).

Tutejsza policja ogłosiła odezwę,

w której prosi o dostarczenie jej

wszelkich informacyj, pozostają-

cych w jakimkolwiek związki z

porwaniem dziecka Lindbergha

i mogących ułatwić jego odna-

I oElektryczna M

PRALNIA BIELIZNY

„PERŁA”
zawiadamia Szanowną P. T. Kli-

(byy iż przyjmuje wszelką

ieliznę do prania i wykonaniem

swem o śnieżnej bieli i nadzwy*
czajnym połysku zadowolni na-
wet n»jbardzi>j wymaqajacych.

Bielizna oddana w poniedzia-

łek i wtorek do odebrania
w sobotę.

Bielizna oddana od środy
do soboty do odebrania

we środę.нн
a wykonanie | punktualność

tabryka ręczy.

Specjalność — kołnierze
CENY NISKIE

Cena kołnierzyka—30groszy
Centrala: ul. Mickiewicza 37

Filje: Slerakowsklego 24
Bonifraterska 2
w. Pohulanka 2
Wiieńska 7
Wielka 66
Św.-Jańska 1
Kalwaryjska 4

Dla pralni miejscowychi zamiej-

V L scowych wielka prowizja. J

  

 

  

 

   

 

    
 

   

    

  

banie i Panowie, Urzędnicy
mogą sobie zapewnić stały dodaiko-
wy dochód przy b. łatwej akwizycji.

Zgłaszać się osobiście
77 W. Pohulanka 15 m. 12.
—

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W drugim dniu ciągnienia 5-ej

klasy 24-ej polskiej loterji pań-
stwowej, większe wygrane padły
na numery następujące:

  

ZŁ. 10.000 na Nr. 47461.
ZŁ 5.000 na N-ry: 33903

120530.

ZŁ 3,000 na N-ry: 3479 22034
49813 61178 65830 106303 116843
117912 118669.

ZŁ 2.000 na N-ry: 219 42385
66422 67376 84311 86187 116010
117809 118302 120615 121230
130680 142806 150719 150945

159051.
ZŁ 1.000 na N-ry: 527

22711 23090 26824 26904
40348 43637 50954 51791

52697 58866 58982 60450 64184
72875 75178 76909 76798 78136
88931 96810 100043 101061 101426
126089 126500 127791 130319
131054 135222 137912 140518

WARSZAWA (Pat). W trze-
cim dniu ciągnienia 5-ej klasy 24
polskiej państwowej loterji klaso-
wej padły główniejsze wygrane
na następujące numery: 5 tysięcy
zł. — 27.475, 48.956, 93.469,
156.395; po 3 tysiące złotych —
1423, 3749, 14.765, 27.117, 53.067,
86.071, 122.587, 122.847, 127,438.

13363
32513
52303
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Gdy w jesieni ri ub. zachwiał

się funt angielski, sporo było u nas

polityków i dziennikarzy, szczegól

nie w obozie rządowym, którzy

wołali:
,  — Biedna Anglja! Mają kiopo-

ty z funtem. A u nas złoty jak mur.

Co to znaczy mieć silne rządy.

Biedna Anglja! 5.

° А tymczasem w Anglji doko-
nywały się zmiany, z któremi nie

czekano nawet na spadek funta,

bo opatrzono się wcześniej.
Rząd Labour Party, który do-

" szedł do steru po wyborach z ma-
_ ja 1929, jako wyłoniony przez

stronnictwo względnie najsilniej-

"sze, choć nie mające większości

bez poparcia liberałów p. Lloyd
(George'a, nie dawał sobie radyz
“| trudnościami. Wobec tego dnia

24-go sierpnia 1931, w dwa lata z

górą po wyborach, stało się coś

niezwykłego w Angli. Utworzył

się nadal pod przewodnictwem p.

Radmsay Macdonald'a rząd, w któ-

rym najliczniej znaleźli się zacho-

wawcy, nadto liberali, oraz nie-

którzy z labourzystów. Przeważna
część Labour Party z p. Hender-

 sonem na czele przeszła do opo-

zycji. Ale u steru stanął rząd sze-

rokiego zjednoczenia, który zmie-

| nił politykę, tak iż zachwianiu się
| funta we wrześniu i październiku

- r. ub. towarzyszyły już poważne
zabiegi rządowe.

: Dla zmian w rządzie poszuka-
“no oparcia w kraju. Dnia 27-go

- października 1931 odbyły się no-
_ we wybory do Izby Gmin. Zmieni-
ły one w zestawieniu z wynikami
z maja 1929, całkowicie wygląd
zby: zachowawcy 471 (zamiast
260 w r. 1929), liberalni idący z
 zachowawcami 68 a przeciwni im

" pod wodzą p. Lloyd George'a 4
L ansiast 59 przeciwnych zacho-
wawcom w r. 1929), Labour p.
 Ramsay Macdonald'a 13 i Labour
przeciwni współpracy z zacho-

" wawcami 52 (zamiast 287 w r.
1929), innych 2 (zamiast 9). P. Ram

_ say Macdonald -został na czele
rządu, w którym wpływy zacho-
wawców są rozstrzygające, po-
 dobnie jak opiera się on o przy-

“| tłaczającą większość zachowaw-
_.ców, mających 471 głosów na 610

_ całości.
"t

 

 

  

  

_ Dnia 3-go marca b. r. podał
minister skarbu p. Neville Cham-
berlain w Izbie Gmin pierwsze
wiadomości o budżecie na rok na-
stępny, który ma być wprowadzo-

_ my przez niego w kwietniu r. b.
|. Okazuje się, że będzie to pierwszy

— od r. 1924 budżet niższy w wy-
i kach niż 800 miljonów funtów,
mianowicie 792 milj. Е, zarazem
niższy o 11 miljonów funtów niż

_ oszczędnościowy już budżet p.
| Snowden'a z kwietnia 1931, ą 0-

' party na przeprowadzeniu oszczęd
_ności o 78 milj. funtów, t. į. przy
obecnym spadku funta o !/3 war-

_ tości około 2 miljardy 400 miljo-
- nów złotych, czyli tyle samych
oszczędności, ile budżet polski wy-
osi iwogóle. Wyniki te osiągnię-
na podstawie przedstawienia już

od września r. ub. Izbie Gmin od-
__ powiednich wniosków.

Ta gospodarka budżetowa jest
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Bez dyktaiurv.
która znalazła wyraz swój jeszcze
dobitniejszy niż w oszczędnościach
w głębokiem przekształceniu ceł
i ograniczeniach przywozu.

Jeszcze większe wrażenie, niż
wiadomość 0 budżecie, wywarło
oświadczenie p. Neville Chamber-
lain'a w Izbie Gmin dnia 2-go mar-
ca b. r. w sprawie krótkotermino-
wego długu, zaciągniętego zagra-
nicą. Mianowicie, gdy zaznaczyły
się trudności funta angielskiego,
uzyskał rząd Brytyjski dnia 28-go
sierpnia 1931 kredyty po 25 miljo- “
nów funtów ówczesnych od Banku
Francji i od Federal Reserve Bank
St. Zj. Am. we frankach i dolarach,
20 następnie podniesiono do 40 mil
jonów tu i tam, czyli 80 miljonów
funtów, a zatem ok. 3 i pół miljar-
da złotych. Kredyt ten oznaczony
był na rok i mógł być z łatwością
przedłużony, tembardziej, że spa-
dek funta znacznie powiększył na-
ieżność frankową i dolarową. Otóż
już po upływie pół roku, mogąc
czekać jeszcze dalsze pół roku do
końca sierpnia 1932, rząd brytyjski
z 40 miljonów funtów w Ameryce
spłaciił 30 miljonów funtów, a we
Francji z 40 milj. funtów spłacił
13 miljonów funtów, nie mogąc
wycofać reszty dlatego, że jest ona
w ręku posiadaczy prywatnych,
od których nie można jej wykupić
przed upływem roku. Wrażenie
tej wypłacalności Anglji jest na
rynkach świata oczywiście ogrom-
ne.

Zwyżka funta, z którą rząd
brytyjski w pewnej mierze musi
walczyć ze względów gospodar-
czych, jest tylko skutkiem tych
wielkich wysiłków polityki skar-
bowej angielskiej.

stało się bezWszystko to
bez źdźbładyktatury i wogóle

dyktatury w Anglji.
Wzór angielski godzien jest i

największej uwagi i wręcz podzi-
wu. Wyborca angielski przekonał
się, w ciągu dwu lat, że Labour
Party rządzi niedobrze. Zarządzo-
to nowe wybory i 27-go paździer-
nika 1931 Labour Party straciła
w nich 1 miljon 750 głosów, libe-
rali stracili 3 miljony głosów, za-
chowawcy zyskali 3 miljony 270
tys. głosów. Ludzie, którzy po-
przednio głosowali na labourzy-
stów lub liberałów, obecnie miljo-
nowemi zastępami głosowali na za-
chowawców. Wobec tego, że w
Anglji przechodzi się względną
większością, wystarczają takie
przesunięcia, by stronnictwo, któ-
re budzi największe zaufanie, zdo-
było mandaty w przeważnej ilości
okręgów. A w Anglji wybory są
wyborami w całem tego słowa zna
czeniu, t. jj bez cudów nad urną,
W Anglji rozumieją, że jeśli ja-

kiś rząd przez, dwa lata nie daje
sobie rady, trzeba go zmienić na
inny. Zrozumiał to przedewszyst-
kiem sam p. Ramsay Macdonald i
zamienił rząd Labour na rząd po-
rozumienia. Zrozumieli to także
wyborcy i dali temu rządowi no-
we oparcie, Jednem słowem, w
Anglji dwa lata niepowodzeń rzą-
du wystarczają jako wskazówka,
że trzeba zmienić gruntownie rząd
i jego oparcie. I to daje doskonałe

 

 

/_ tylko częścią ogólnego wielkiego wyniki.
2 wysiłku polityki brytyjskiej w za- i Stanisław Stroński,
/ kresie gospodarczo - skarbowym, ie Mapai,ASS|
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TA piątek, na posiedzeniu ko-
sa prawniczej toczyła się debata

_ nad przedloženiem rządowem w
sprawie pełnomócnictw.
"W uzupełnieniu naszej wczoraj-

szej wiadomości telefonicznej, po-
_ dajemy następujące szczegóły:
НУЕ : 2

__ Po referacie pos. Paschalskiego
iprzemówieniu wiceministra Sta-
mirowskiego zabrał głos pos. Ry-

_barski (KI: Nar.),

Ž | który wyraził przekonanie, że pełno-
ocnictwa są niepotrzebne. Rząd wy-

' suwa motywy gospodarcze, dotyczące
ochrony rynku wewnętrznego, względnie

 

  

  

  

   

  

= rtu, a przecie uprawnienia rządu są
_ tak szerokie, że przy ich pomocy możeA й

`  ргома4216 gospodarkę bez pelnomoc-

   
 

nictw. Narazie nie wchodzi w to, że te
uprawnienia rząd często przekracza.
Pełnomocnictwa nie są precyzowane,

__ Rząd nie ma linji: nie wiadomo, czy rząd
poncz politykę kartelową. czy anty-

/_ kartelową. Przed 5 miesiącami rząd wy-
tępował jako zwolennik karteli, a dzi-

siaj, jako ich przeciwnik. Rząd dzisiaj
aczyna prowadzić politykę socjalizacji,
go dowodem jest np. ustawa naftowa,

dająca ministrowi prawo arbitrażu. Sta-
_ wia wniosek o wyłączenie z pod pełno-

mocnictw zmiany statutu Banku Pol-
_ skiego i zmiany rozporządzenia Prezy-

denta z dn. 13. X. 1927 o stabilizacji
_ złotego.

_ Z kolei przemawiał pos. Ko-
TI cki (Kl. Nar.),

> który podniósł, że przedłożenie rzą-
dowe zredagowane jest tak ogólnikowo,
|& : właściwie nie ustala żadnych granic
_dla działalności rządu.

Jest to niewłaściwe, bo stwarza dwa
oległe ustawodawstwa. Inaczej rzecz
tawia się zagranicą, jak wykazuje

przykładzie Austrji, w której pełno-
nictwa są ograniczone do spraw pie-
ych i kredytowych. Również w An-

| nadanie pełnomocnictw rządowi jed-
i narodowej Mac Donalda było na

s ograniczony i w bardzo ograniczo-
n zakresie. Jedynie Niemcy rozrywa-
hitleryzmem i komunizmem poszły w
materji „bardzo daleko na zasadzie

s48 konstytucji Mówca pragnąłby,
e yPolska szła raczej za przykładem
- Francji, która w bardzo ciężkiem poło-
° еп finansowo-gospodarczem w r. 1926

)drzuciła pełnomocnictwa żądane przez
rąd Brianda—Caillaux. Szczególne za-

   

  

 

:e

    

  

  

 

  

   

  
    
  
  

 

Z:

   

| ks. Radziwiłła.

 

2 Sejmu.
Walka o pełnomocnictwa.

strzeżenia budzi punkt b) art 1-go, na-
dający rządowi prawo reorganizacji admi-
nistracji państwowej. Rząd może w ten
sposób przesądzić różne kwestje, jak np.
podziału administracyjnego państwa, o
wielkiem znaczeniu politycznem i bardzo
sporne. Zastrzeżenia budzi tak samo
możność wydawania kodeksów w drodze
rozporządzeń, a przedewszystkiem ko-
deksu karnego. Mówca zgłasza rezolucję:
„Sejm wzywa rząd, aby przy wydaniu
kodeksu karnego w drodze rozporządze-
nia z mocą ustawy, uwzględnił co do art.
170—172 (obraza uczuć religijnych), oraz
art. 231 (spędzenie płodu) postulaty,
wyrażone w piśmie komisji prawnej Epi-
skopatu Polskiego z dn. 10 listopada
1931 r." W zakończeniu poseł Komar-
nicki podniósł, że dzisiejszy moment jest
nieodpowiedni dla dawania pelnomoc-“
nictw rządowi i wobec tego stawia wnio-
sek ogólny treści następującej: „Komisja
rawnicza uchwala: Sejm odrzuca przed-
ożenie rządowe, zawarle w druku
nr. 231“.

Pos. Nowodworski (Ki. Nar.)
popiera wniosek o odrzuceniu pro-
jektu rządowego i sprzeciwia się
ogłoszeniu w drodze dekretu ko-
deksu karnego.

Pos. St. Stroński przypomina
nakaz Konstytucji, która wymaga
szczegółowego wskazania zakresu
pełnomocnictw tymczasem „to nie
zakres lecz bezkres“.

W głosowaniu odrzucono wszyst-
kie poprawki opozycji z wyjąt-
kiem dwóch wniosków pos. Ry-
barskiego o wyłączeniu możności

zmiany w statucie Banku Polskie-
go oraz o wyłączeniu możności
zmiany rozporządzenia o stabili-
zacji złotego.

Charakterystycznem jest, że
przeciwko zastrzeżeniom pos, Ko-
marnickiego, wyrażającym poglą-
dy Episkopatu polskiego na spra-

wę obrazy uczuć religijnych i spę-
dzania płodu, głosował cały BB,
nie wyłączając „arcykatolickiego“

  

P. Piłsudski o przygotowywaniu
ustaw.

„Słowo  Pomorskie“ zwraca
uwagę na szybkość uchwalania
ustaw przez klub BB, i na tajemni-
czość, jaką otacza przygotowywa-
nie tych ustaw (o szkole, o zgro-
madzeniach, o samorządzie i t. p.).
„Słowo Pomorskie" zastanawia się
nad przyczynami tego stanu rze-
czy. A dla wyjaśnienia ich cytuje
następujące słowa p. Piłsudskiego
(„Pisma“, tom I, str. 377):

„Cechą każdego rządu absolutnego
jest usunięcie wszelkiej kontroli społe-
czeństwa nad czynnością "ustawodawczą.
Stąd, jako naturalny skutek, wynika i
osłonięcie grubą powłoką tajemnicy
wszystkich kroków przygotowawczych,
połączonych z prawodawstwem...

Sprawozdania z czynności urzędni-
ków, projekty reform i wnioski prawne,
obrady ciał prawodawczych — wszystko
to najczęściej skrzętnie jest ukryte od
oka ludzi, do kasty urzędniczej nie nale-
żących.

Dopiero gotowe już prawo, ukuta w
ciszy biur ustawa staje się niejako wła-
snością ogółu... w tym celu jedynie, by
poddani wiedzieli, do czego się stosować,
przed czem się uginać mają”.

Jako komentarz do ostatnich
posunięć sanacji słowa te są bar-
dzo cenne.

Pełnomocnictwa.

W sprawie pełnomocnictw pi-
sze „Kurjer Warszawski”:

„Sytuacja rządu w sejmie jest jedyna
w swoim rodzaju. Posiada on bezwzględ-
nie posłuszną, zawsze gotową większość,
która w każdej chwili przeprowadza
wnioski rządowe. Nie zanotowano do-
tychczas chyba ani jednego przypadku,
aby projekt, złożony do laski marszał-
kowskiej przez rząd, nie uzyskał mocy
ustawy.

Pośpiech w pracy naszego parla-
mentu jest również zupełnie wyjątkowy.
Gdyby nawet opozycja chciała przedłu-
żyć dyskusję, regulamin obrad, ostatnio
przystosowany, ograniczyć ją może w
każdej chwili do okresów minutowych.

Wydaje się wobec tego, że obecny
parlament nasz nie jest i nie może być
źródłem najmniejszej nawet zwłoki w
akcji, którą rząd podejmować będzie dła
stawienia czoła trudnościom administra-
cyjnym lub gospodarczym.

Dziwna to rzecz, że rząd zrzeka się
w chwili trudnej współpracy tych, któ-
rych sam. ze swego obozu zawezwałi
którzy okazali się niezawodzącem narzę-
dziem politycznem.

Nie zawiodą oni napewno i tym ra-
zem, żądane pełnomocnictwa gabinet p.
Prystora niewątpliwie otrzyma, powięk-

GOSPODARKA PLANOWA.
Pod powyższym tytułem zamiesz-

cza znakomity nasz ekonomista, prof.
St Grabski w „Kurjerze Lwowskim”
ciekawy artykuł na temat obecnego
kryzysu gospodarczego, rozpiętości
cen, oraz ustosunkowania się do tych
objawów naszych sfer rządowych.
Nie mogąc w całości podać artykułu
prof, Grabskiego, pozwalamy sobie
zamieścić w streszczeniu jego wy-
tyczne ustępy, za co najmocniej
przepraszamy szan. Autora.

Od dwóch lat ceny wszystkich
towarów w całym świecie spadają.
i spadać one będą nadal w ciągu
kilkunastu conajmniej lat.

Tak było po ostatnim świato-
wym kryzysie siedemdziesiątych
lat ubiegłego wieku. Od 1876 po
1896 trwał ciągły spadek cen, Do-
szedł on do 50 proc. cen z 1873.

Bo jak wówczas, tak i teraz
jedną z przyczyn kryzysu była nad
mierna w poprzedzających $0 paru
dziesięcioleciach zwyżka cen.

Od 1850 po 1873 przeciętny po-
ziom cen w Europie podniósł się
był o 38 proc.Podobnie od 1900 po
1928 wskaźniki cen we wszystkich
krajach cywilizowanych wzrosły o
40 proc. do 50 proc.

Jednocześnie ze wzrostem cen
mechanizowała się coraz bardziej
produkcja. Przemysł wytwarzał
coraz więcej towarów i sprzeda-
wał je coraz drożej. Możliwe to
było jedynie dzięki olbrzymiemu
rozwojowi sprzedaży na kredyt.

Ale też wobec tego musiał
przyjść moment, w którym zała-
mała się siła nabywcza konsu-
mentów, nadmiernie obciążona
spłatami dawniejszych kredytów
towarowych. I to był początek po-
wszechnego kryzysu światowego.

Zaczęła się powszechna zniżka
cen. Od 1928 r. po październik
1931 r. przeciętny poziom cen w
Niemczech spadł o 33 proc., w
Anglji o 36 proc., w Stanach Zjed-
noczonych i we Francji o 42 proc.

Dalszy spadek cen przemysło-
wych jest nieuchronny, tem bar-
dziej, że o wiele silniej jeszcze
spadły ceny rolnicze i wraz z tem
zmalała siła nabywcza wsi.

Dziś musi dać u nas rolnik za
wyroby metalurgiczne, tkackie,
obuwie, nawozy sztuczne dwa do
trzech razy tyle żyta, co w r. 1928.

Nie sposób się zaś łudzić, by
ceny zbóż szybko wróciły do po-
ziomu z przed kryzysu. Spadek ich
bowiem został wywołany przez
olbrzymi wzrost produkcji pszeni-
cy, jęczmienia i ryżu w mało za-
ludnionych krajach zaoceanicz-
nych po zastosowaniu do uprawy
ziemi traktorów. Od 1913-po 1929
ludność w świecie wzrosła o 9,6
prac, — a produkcja pszenicy o
21,5 proc., jęczmienia o 22,3 proc.,
ryżu o 11,8 proc.

Spadku cen przemysłowych w
"ciągu najbliższych dziesięcioleci
powstrzymać się nie da. Można go
tylko spóźniać — przedłużając
jednak przez to kryzys.

Na tę drogę weszła w ostatnich
czasach Anglja. Cłami ochronnemi
zabezpiecza onaswój przemysł na
swych rynkach wewnętrznych
przed konkurencją krajów o niż-

„Wręcz przeciwnie dekretem pre-

е ТШціцс przez to konieczną dla
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Jak ogėlnie wiadomem jest, reumatyzm,

podagra i pokrewne cierpienia, niają za

przyczynę nagromadzanie się kwasu mo-

czowego w organiźmie, Zazwyczaj cho-

rzy starają się przy pomocy rożnych

środków jak np. nacierania, gorące ką-

piele, okłady itp. uwolnić się od tych

cierpień, ale przeważnie doznają tylko
chwilowej ulgi. Częstokroć następuje ze-

sztywnienie kończyn, jak rąk i nóg, opu-

chlina kolan, tak, że chory poprostu nie
może powstać z miejsca. Winteresie więc

6071,

szając nietylko zakres swej władzy, ale i
odpowiedzialność za bieg spraw, które
wymagały raczej jaknajszerszej współpra-
cy wszystkich twórczych sił społeczeń-
stwa”,

Polska — na boku.

, „Kurjer Poznański* zamieszcza
w ostatnim numerze swym artykuł
poświęcony sprawie federacji nad-
dunajskiej, który w znacznej mie-
rze jest potwierdzeniem tego, coś-
my pisali wczoraj w artykule „Po-
lityka okrążenia”. >

„Francja bierze dziś rewanż za nie-

spodziankę „anschlussową” z marca ro-

ku zeszłego, która była gwoździem do

trumny p. Brianda”, A Е

„Kurjer Poznański przewidu-

je jednak znaczne trudności, na

które natrafić musi Francja przy

urzeczywistnieniu swego projektu:
„Austrja mimo wszystko ogląda się

na Niemcy, a Węgry wciąż upatrują w

Czechosłowacji głównego swego przeciw-
nika. Są trudności natury gospodarczej,
jak np. niechęć wpływowychsier agrar-
nych w Czechosłowacji do otwarcia ryn-
ku czeskiego dla węgierskich płodów rol-

 

 

—Panie, czy Pan rozumie, co
to znaczy dla nas rolników, czy
Pan wie, że rząd znowu zamierza
zadać śmiertelny cios rolnictwu?i
Z temi słowy, trzymając w ręku
numer „Gazety Handlowej" przy-
witał mię jeden z poważnych zie-
mian województwa Nowogródzkie-
go, właściciel z wielkim trudem
odbudowanej po drodze gorzelni.

nych. Z wzburzonej miny poznałem, że
ai ao mogą wyjść ze  nje o głupstwo chodzi, wziąłem

Si okPZA, kon WISE podawane mi pismo do ręki i

cepcji federacji naddunajskiej. Bał się tam na pierwszej stronie, pod ty-
bloku tułem „Nowy cios zagraża rolnic-

twu polskiemu” przeczytałem na-
stępującą wiadomość:

„Od pewnego czasu rozchodzi-
ły się niepokojące pogłoski w
sprawie zamierzeń rządu co do
produkcji gorzelni rolniczych w
przyszłej kampanji. Mimo, że od-
nośne zamierzenia Rządu trzyma-
ne były w jak najściślejszej tajem-
nicy, udało się „Gazecie Handlo-
wej' stwierdzić ponad wszelką
wątpliwość, iż istotnie czynniki
kierujące polityką monopołową w
Ministerstwie Skarbu opracowały
projekt na podstawie którego
wszelkie kontyngenty zakupu dla
gorzelni rolniczych w kampanii
1932/33 r. mają być wstrzymane,,,
Motywem odnośnych projektów
jest fakt, że w obecnej chwili Mo-
nopol Spirytusowy posiada 700 ty-
sięcy hl spirytusu w zapasie, czyli
całe zapotrzebowanie w kraju na
rok przyszły i obecny jest już po-
kryte”.

Łaskawy mój rozmówca, auto-
rytet w sprawach gorzelniczych,
łak mi dalej mówił:

— Rząd obecny reklamują nam
jako przychylny dla rolnictwa i ro-
zumiejący znaczenie dła kraju
większych warsztatów rolniczych.
Muszę przyznać, że w naiwności
ducha początkowo wierzyliśmy, iż
ma on jakiś plan zakrojony na sze-
roką skalę i że wreszcie rolnictwo
będzie mogło myśleć o planie go-
spodarczym na dłuższą metę. Nie-

stety w ciągu sanacyjnego sześcio-
lecia spotkał nas niejeden srogi za-
wód! — Jako wymowny dowód
chaosu, może służyć obecny nagły
„ gwałtowny plan „ratowania” rol-
nictwa. A byłoby znacznie lepiej,
żeby akcja ratunkowa poprowa-
dzona była spokojniej, ale w odpo-
wiednim czasie. Nie czas myśleć
p aspirynie śdy chory organizm
już zastrzyków morfiny potrze-
buje!

wskrzeszenia nowego jakiegoś
austrjacko-węgierskiego, Zwłaszcza, że
w bloku tym główną rolę musiałabyod-
grywać Czechosłowacja, związana soju-
szem z Francją. j

Ostatnio w Paryżu odbył się szereg
znamiennych manifestacyj na cześć Cze-
chosłowacji. Okazję do tego dały: 82
rocznica urodzin prezydenta Masaryka,
którego uczczono oficjalnie w parlamen-
cie francuskim, .przyznanie przęz Francję
„pożyczki Czechosłowacji w sumie 600

miljonów franków. Zarówno z ust szela

rządu francuskiego, jak iposzczególnych Ё
parlamentarzystów wyrażano się przy
tych różnych sposobnościach z najwięk

szem uznaniem o Czechosłowacji. Chwa-

lono ją za jej umiar polityczny, za szczę-

śliwe uregulowanie stosunków wewnę-

trznych, nazwano ją wprost „sklepie-

niem* Europy środkowej. (Napoleon mó-
wił tak o Polsce)".

Dziś o Polsce głucho.
„Tymczasem każdy rozumie, że nad-

dunajskie plany francuskie obchodzą nas
żywo zarówno pod względem politycz-
nym jak i gospodarczym. Jakie jest sta-
nowisko Polski wobec tych nowych za-
gadnień, które wysuwa inicjatywa fran-
cuska? Rok temu niektóre prorządowe
pisma polskie zaangażowały się w pierw-
szej chwili na rzecz „Anschlussu”. Jak
wytłumaczą, że dziś znalazła się Polska
wobec francuskich planów federacji nad-
dunajskiej przynajmniej — na boku?

    

szym poziomie cen, przedewszyst-
kiem Francji. k

Równie i Stany Zjednoczone
zwiększają swój obieg pieniężny,
by przeciwdziałać w ten sposób
dalszej zniżce cen.

Ale nie robią tego już Niemcy.

fzydenta nakazały one kartelom
„powszechną zniżkę cen ich pro-
'duktów.

Jeszcze wcześniej, bo już dwa
lata temu, Mussolini rozpoczął
systematyczną we Włoszech poli.
tykę zniżki cen by zmniejszyćk Ё
koszty utrzymania i produkcji, a
tem samem wzmóc szanse prze-
mysłu włoskiego w walce konku-
rencyjnej na rynkach międzynaro + No, ale nie będę mówił o ogól-
dowych. ; Н „„hej sytuacji rolnictwa, a tylko na

Na politykę zwalniania spadku danym przykładzie, ażnadto cha-
cen wewnątrz kraju mogą sobie rakterystycznym wskażę panu, jak
pozwalać dziś społeczeństwa o du- nie jesteśmy pewni dnia ani go-
żych, nie malejących lecz rosną-  dziny.
cych mimo kryzysu zasobach pie- Wiadomo panu, w jak ciężkich
niężnych, społeczeństwa posiada- warunkach objęliśmy nasze ma-
jące więc czynny bilans płatniczy, jątki pó wojnie. Mimo braku ka-
społeczeństwa wierzycielskie, pitału zabraliśmy się z całym za-

Ale społeczeństwa dłużnicze, pałem do pracy i odrazu zrozu-
o biernym bilansie płatniczym, ma- mieliśmy, że koniecznem dla pod-
lejących zasobach pieniężnych i "niesienia rolnictwa wogóle, a spe-
coraz słabszej sile nabywczej ryn- Sjalnie w Nowogródczyźnie, jest
ku wewnętrznego muszą cały swójjęądażeniedo uprzemysłowienia więk
wysiłek ku temu tylko skierować fjszych majątków. Najbardziej od-
by dostosować się, obniżając kosz- powiednim w miejscowych warun-
ta swej produkcji do po: hnejkjkach jest przemysł gorzelniczy, to
w ZWiEci zd cen. PO CY też kto mógł odbudować swoje go-

° * 4 ztwie

„„„Niestety nasza polityka gospo-Hipyja" jas" okolo=dwudziesta, -—
Lena a państwowa jak / Przeciętnie trzeba liczyć, iż odbu-obi wszystko możliwe : В k й
by utrudniać zniżkę kosztów pro- = bee zm Zartoaćdukcji, jak vdybrómy' bolt | P tokoło sześćdziesięciu tysięcy zło-
ucj, jak gdyhyśmy byli jednym tych, czyli że ładny kawał groszaz najbogatszych w świecie krajów. żostał Na 0 poświęcony.

gla aa is aspe MB Złotym interesem gorzelnia od po-
оЧЕЬ z a. 27 czątku bynajmniej nie była: śred-
Jeg НЕСОЬ na produkcja w pierwszych latach

po odbudowie wynosiła mniejwię-
cej jedną trzecią przedwojennej, w
obecnej zaś kampanji zmniejszona
jeszcze została o 30 — 50 proc.
Monopol Spirytusowy bynajmniej
nie rozpędza się przy wyznaczaniu
nam cen, a jako zasadę przyjął, by

utecznej konkurencji na rynkach
światowych zniżkę kosztów nasze-
$o przemysłu przetwórczego.

Reorganizuje się ubezpieczenia
społeczne,— ale po to tylko, żeby
je bardziej uzależnić od admini-
stracji państwowej, pomniejszyć
korzyści robotników, ale nie obni-
żyć świadczeń przedsiębiorstw.
.  Reformuje się podatki — lecz
jedynie by je zwiększyć!

Pomimo to jednak wpływy do
kas skarbowych maleją. A wobec
tego obniża śię pobory i emerytu-
ry urzędników, pomniejszając siłę
nabywczą inteligencji.

Nie obniża się wszakże cen to-
warów i usług, dostarczanych
przez państwo i śminy. Raczej się
je podwyższa. Niedawno zwiększo-
no opłaty pocztowe.

Wszystko tanieje. Tanieje i pra-
ca ludzka przedewszystkiem praca
urzędników i robotników pań-
stwowych. Jedynie nie tanieje ty-
toń, sól, spirytus, transport kole-
jowy, nauka szkolna, komunikacja
miejskiemi tramwajami i autobu-
sami, gaz, elektryczność,

Bo nasza gospodarka pomajo-
wa...

„jest, jak wiadomo, planowa...
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każdego chorego leży zastosowanie ta-

„kiego środka, który zupełnie usunąłby te

cierpienia. W tym celu należy więc za-

stosować tabletki Togal, które właśnie

wstrzymując nagromadzanie się kwasu

moczowego, skutecznie zwalczają te nie-

domagańia. Togal też uśmierza te stra-

szliwe bóle, nie wywierając żadnego

szkodliwego wpływu na serce, żółądek

1inne organy. Spróbujcie i przekonajcie

się sami, lecz żądajcie we własnym inte-

resie tylko Toga. We wszystk. aptekach.

W. Z. P: N4
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NOWY CIOS DLA ROLNICTWA.
płacić tylko taką cenę, żeby po-
krywała koszta produkcji, nam zaś
pozostaje jako czysty zysk jedynie
wywar. To niewiele, ale przy ma-
łej naogół ilości inwentarza i nie-
wysokiej kulturze naszej. roli i to
przynosiło pewne korzyści.—Dru-
gim zasadniczym plusem gorzelni
jest zbył na miejscu na własne
kartofle i umożliwienie w ten spo-
sób uprawy większej ilości oko-
powych, niezbędnych w prawidło-
wym płodozmianie.

O ile dla gorzelnika gorzelnia
nadzwyczajnym interesem nie by-
ła, to zato Skarbowi przynosiła
zyski ogromne. Wystarczy po-
wiedzieć, że my dostajemy za litr
absolutnego alkoholu 76,67 gr.,
podczas gdy Monopol, poniósłszy
koszt -1,50 — 2,00 zł. na litrze,
sprzedaje konsumentowi litr abso-
lutnego spirytusu za 13 zł.

Ceny pobierane w detalicznej
sprzedaży podniesione zostały
ogromnie przed niespełna dwoma
laty i były dowodem tegoż wiecz-
nie pokutującego „radosnego“ dy-
letantyzmu. Podniesione zostały
wtenczas, śdy w kasach państwo-
wych zaświeciły pustki, nie zwró-
cono zaś uwagi na współczesny
spadek cen zboża. W rezultacie
rozpanoszyło się w niebywały spo-
sób tajne gorzelnietwo. Dziś nie
będzie przesady jeżeli powiem, że
conajmniej w co dziesiątej wsi
funkcjonuje tajna gorzelnia, a co
drugie wioskowe wesele zakrapia
się samogonką. — Każdy facho-
wiec powie, że przyczyną zła jest
nieumiejętna i dyletancka polityka
Monopolu.

No, ale to nie nasz bezpośredni
kłopot. — Nas w tej chwili intere-
suje nowy projekt rządowy o
wstrzymaniu zakupu kontyngentu
spirytusu na kampanję 1932/33 ro-
ku, co równa się bezwzględnemu
zamknięciu naszych gorzelni, a w
większości NPaków kompletnej
ruinie naszych gospodarstw, czego
udawadniać nie potrzeba, gdyż
każdy laik, łatwo to zrozumie.

Stosunek do nas jest nieco dzi-
wny, gdy się go porówna z aż nad-
to dobrze znanym stosunkiem rzą-
du do cukrownictwa: tam sobie.
świadczą wzajemnie nietylko pla-
toniczne grzeczności, a słery rzą-
dowe, popierane przez przemysł
cukrowniczy, nie wahają się z wza
jemnem przychodzeniem z pomocą
przy eksporcie cukru zagranicę. —
Również tajemnicą poliszynela jest *
bliskie skuzynowanie Sanacji z na-
fciarzami, dzięki czemu nasz spi-
rytus nie może odwojować od na-

fty wewnętrznego rynku. Gdyby
do motorów zaczęto w większym
stopniu używać mieszanki spirytu-
sowej zamiast czystej benzyny czy
ropy, sytuacja gorzelnictwa zmie-
niłaby się do niepoznania. Prze-
mysł gorzelniczy traktowany jest
przez rząd po macoszemu, a osta-
tni projekt wskazuje, że nawet jesz
cze gorzej. :

Wszystko to się dzieje mimo, že
mamy we wszechwładnym BBWR
coniemiara rolników i przedsta-
wicieli większej własności.

Pojawiły się „oficjalne'* zaprze-
czenią wiadomości podanych przez
„Gazetę Handlową”, ale my nie
bardzo im wierzymy, wiedząc, ja-
kie „uzusy“ dziś się praktykują i
jak świetnie w kołach sanacyjnych
stosowana jest zasada ewengelicz-
na: „niech nie wie lewica, co robi
prawica“. Boimy się, że tu prawi-
ca BB. nie będzie wiedziała, co za-
mierza lewica, czy jakiś inny „or-
gan kolegjalny“.

i Samo pojawienie się omawia-
nego projektu wywołało olbrzymie
zaniepokojenie w sferach gorzelni-
czych i w całem rolnictwie, mają-
cem jeszcze jeden dowód, jak nie-
wesołem jest w dzisiejszych warun
kach życie. © Ё
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Linira do świąt!
Specjalnie niskie ceny na wszystkie artykuły radjowe.

FACHOWE ŁADOWANIE AKUMULATORÓW !

NAPRAWA SŁUCHAWEK!

Wysyłka na prowincję bez doliczenia kosztów
przesyłki.

rama JAN SAŁASIŃSKI
WILNO, UL. WILEŃSKA 25, — TEL. 19-01.
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JANUSZ WINCZA
Student Politechniki Warszawskiej |

zmarł w Zakopanem w dnlu 10 Marca 1932 r.
W Zmarłym tracimy dob'ego i zacnego Kelegę.

Cześć Jeqo pamięci!
Akademickie Koł» Wiinian w Warsz=wie.
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KRONIKA.
SPRAWY KOŚCIELNE.

— Rekolekcje w kościele św.
na. Dzisiaj, w niedzielę o godz.
wiecz. rozpoczyna ks. proboszcz

t. Miłkowski w kościele św. Ja-
A rekolekcje dla połączonych pa-

ij ś-to Jańskiej i Dominikań-
kiej,, na które wzywa wszystkich,
tórzy jeszcze nie odbyli spowie-
zi wielkanocnej, Ćwiczenia odby-
Wać się będą rano o godz. 6—7.30

ieczorem o godz. 6 — 7.15. Spo-
iedž we środę od godz. 5 po poł.
Omunja św. we czwartek rano.

SPRAWY MIEJSKIE.
. — Posiedzenie Rady Miejskiej.
lajbliższe plenarne posiedzenie
ady Miejskiej wyznaczone zosta-

b definitywnie na dzień 17 b. m.

Orządek dzienny obejmuje 16

Praw, w tej liczbie: 1) udźwięko-
Mienie kina miejskiego, 2) wniosek

«misji Finansowej w sprawie
trzymanych częściowo przez
gistrat zapomóg budżetowych

FR instytucyj społecznych i kultu-
lno-oświatowych, 3) wniosek w
Drawie wprowadzenia taryfy go-
Podarczej na energję elektryczną,

wniosek w sprawie parcelacji
ajątku miejskiego  Tupaciszki,

) wniosek w sprawie modyfikacji
firyfy opłat pobieranych przez
agistrat przy rejestracji rowerów

tąz wnioski Magistratu w sprawie
Miany niektórych punktów pra-
Matyki służbowej pracowników
Niejskich i siaiutu o zabezpiecze-

u emerytalnem pracowników
iejskich i ich rodzin. (a)

Z MIASTA.
— Herbaciarnia - czytelnia dla
zrobotnej inteligencji przy zauł,

Obroczynnym Nr. 27a, Czynna co-
slennie w godz. od 9 do 1-ej i od
* do 8-ej wiecz. w niedzielę i świę-
Rod 11 do 1 i od 5 do8.
| Z herbaciarni korzystać może
ażdy inteligent. Porcja, składają-

„i się z herbaty z cukrem wraz z

(ma bułkami lub 1 klg. chleba
|ałesp — kosztuje 10 gr.
_— Specjalne autobusy na za-

|9dy narciarskie. Wobec odby-
jących się w dniu dzisiejszym
iwodów narciarskich na torze
Yšcigowym 'na Pośpieszce —
wo Komunikacji Autobusowej
lchamia dla dogodności publicz-
ści, udającej się na zawody,
lecjalne autobusy, które kurso-
lać będą co 10 minut, poczyna-
od g. 11-ej rano.

SPRAWY PRASOWE
— Głos Wileński, Ukazał się

"|. 9/10 popularnego tygodnika lu-
* Powego „Glos Wilenski“.

, Numer, bogato ilustrowany, za-
era szereg interesujących arty-
ułów i korespondencyj. Numer
st do nabycia w kioskach, przy
lościołach oraz w administracji
sma przy ul. Mostowej 9 —
Vrukarnia Bajewskiego.

Z ŽYCIA STOWARZYSZEN.
— Z Sodalicji Klawerjańskiej.

Dziś po raz wtóry zostanie odegra-
„fy wstrząsający dramat w 4 akt.

. t. „Powrót z piekła”; z czasów
ewolucji rosyjskiej, oraz „W pie-
le", z ostatnich wypadków w
osji bolszewickiej, w 1 akcie.
więc wszyscy Śpieszmy przez

bramę U. S. B. do sali parai. ko-
ioła św. Jana. Początek o godz.
 wiecz. 5
— Walne zebranie Związku

śzjelnicy antokolskiej właścicieli
rednich i drobnych nieruchomości
ddbędzie się w dniu 13 bm, o godz.
pp. w lokalu Centrali Związku

właścicieli średnich i drobnych
ieruchomości m. Wilna i woj.

 

BROWNE.

lryginalny pony.
Panna Todd i pan Peebles spa-

erowali po piaszczystym wybrze-
U. Po ich twarzy poznać było, że

4 czemś bardzo zafrasowanemi.
>= Ostatecznie musisz się wre-

inną Todd, —, Widzisz, właśnie
ie ojciec, by wziąść swą codzien

4 kąpiel słoneczną. Sprobój teraz
Częścia, Rollo.

„ Wskazała palcem na zbliżającą
PE postać. Peebles zbladł.
25 Muriel — szepnął — boję
$ okropnie, Wiesz, że nie jestem
órzem ale w tej sprawie nie mo-

sę zdobyć się na odwagę. Przecież °
("M z góry co mi odpowie: „Pan
„р stotnie wiele odwagi, młody
p. owieku.- Zbyt wiele odwagi.

: zwykły urzędnik...
a. też zaczynał niegdyś
Wą karjerę jako zwykły urzędnik.
' nie jesteś takim sobie

kłym urzędniczyną, skoro 0j-
ec cię zaangażował do swego biu
|. Wiesz bardzo dobrze, jak tru-

Wileńskieśo przy ul. Gdańskiej
Nr. 1 m. 6.

ODCZYTY.
— Studjum Akcji Katolickiej,

Dziś w sałi Śniadeckich U. S. B.
o godz. 13 p. prof. Stefan Glaser
wygłosi odczyt na temat: „Kościół
a prawo karne'. Będzie to drugi z
kolei referat, przewidziany przez
cykl odczytów zawartych w pro-
gramie Studjum Akcji Katolickiej.
— Wykład profesora Uniw.

Jag. dr. Władysława Folkierskiego
p. t. „Ernest Psichari“ odbędzie
się w Auli Kolumnowej U. S. B. w
poniedziałek 14 b. m. o godz. 18.
Wstęp wolny. Goście mile wi-
dziani,
— „Przyczyny šlepoty“ na ten

temat odbędzie się we środę dnia
16 b. m. o godz. 6 wiecz. w Ośrod-
ku Zdrowia przy ul. Wielkiej 46
odczyt dr. St. Markiewicza. Wstęp
bezpłatny.

-* Posiedzenie Wileńskiego
Oddziału Polskiego T-wa Histo-
rycznego zostało odłożone na wto-
rek dn. 15 b. m. godz. 7 wiecz.
(lokal Seminarjum Historycznego,
Zamkowa 11). Na porządku dzien-
nym odczyt p. mecenasa Antonie-

* go Millera p. t. Teatr polski i mu-
zyka na Litwie jako strażnice kul-

tury narodowej (1745 — 1865).

Goście mile widziani.
— Z T-wa Eugenicznego, 17-g0

marca w lokalu Poradni Eugenicz-
nej (ul. Żeligowskiego 4) dr. med.
Karol Kosiński wygłosi odczyt na
temat: „Odżywianie się, praca,

sen, rozrodczość, Początek o go-

dzinie 5 i pół wiecz. Wstęp wolny.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Zarząd Narodo-

wej Organizacji Kobiet składa Wielce

Szanownej Pani Helenie Dowgiałłowej

najserdeczniejsze podziękowanie i zapew-

nienie najgłębszej wdzięczności za łaska-

wie udzielony lokal na herbaciarnię-
czytelnię dla bezrobotnej inteligencji.

Starannie i porządnie odnowiony lokal

wygląda schludnie i milutko, co może
przyczynić do rozpędzenia pesy-
nu w duszach tych, którzy spędzą

czas w herbaciarni przy szklance gorą-
cej herbaty.

Za tak rzadką w obecnych czasach
ofiarność, raz jeszcze „Bóg zapłać!”

TEATR,.MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance: Popołudniu —

„Dwunasta noc”. Ceny popołudniowe.
Wieczorem ostatni raz „Virtuti Mili-

tari“.
Jutro —.„Mam lat 26“.
— W Lutni: Popołudniu — „Co może

kobieta”.
Wieczorem — „Ich synowa”.
Jutro — „Co może kobieta".
— Poranek w Lutni, Dziś o godz. 12

m. 30 w poł. odbędzie się przedstawienie
fantastycznej baśni p. t. „Czarodziejskie
wrzeciono” i „Wieszczka lalek". Śpiewy
i tańce w wykonaniu uczenie baletu
Lidji Winogradzkiej. :
— Lutnia nie będzie zamknięta. W

związku z krążącemi pogłoskami o rze-
komem zamknięciu teatru Lulnia, co zna-

także swój wyraz w prasie, otrzy-
a y ze sfer teatralnych zdemento-

vanie tej pogłoski. Lutnia, jak się oka-
zuje, nie będzie zamknięta.

  

  

 

Zęby a życie...
Twardy orzech do zgryzienia...

Wciąż trudności nowe...

Tylko ten wyłuska ziarno,

Kto ma zęby zdrowe.

Zdrowie i silę zębów zachowu-
je codzienne stosowanie pasty

Dentosan

dno się do niego dostać.
— No, dobrze sprobuję. Jedno

mnie tylko pociesza, że tu, na pla-
ży nie może mnie zrzucić ze scho-
dów. Bądź zdrowa, Muriel, Mori-
turi te... i tak dalej... х

Zmusil się do ušmiechu, wzru-
szył ramionami i poszedł w kie-
runku plaży,

Pod wielkim otwartym paraso-
lem leżał odwrócony plecami do
słońca p. Hamilton Todd (Między-
narodowe Biuro Reklamy Hamil-
ton Todd, spółka z o. o.). Pan
Todd był bardzo bogatym człowie
kiem. Nie należał jednak do tych
ludzi, którzy chętnie wyrzucają
pieniądze na wszelkiego rodzaju
eksperymenty z lampą kwarcową,
gdy mogą otrzymać ultrafioletowe
promienie za darmo i dla tego co-
dziennie przyjeżdżał na plażę, by
wygrzač się przez dwie godziny na
słońcu.

Rollo Peebles zbliżył się nie-
śmiało. Blady był bardzo, gdy za-
czął mówić: '
— Dzień dobry, panie Todd.

Czy mogę pomówić z panem w pe-
wnej niecierpiącej zwłoki sprawie.
— Z zasady nie pożyczam pie-

 

   

 

DZIENNIK WILEŃSKI

‘Sekretarz związku tautiników w wilnie,
Do Wilna przybył sekretarz generalny partji tautininków Rastienis,

który żabawi w Wilnie przez czas dłuższy. . Wiczoraj gość kowieński
odbył dłuższą konferencję z przedstawicielami miejscowego komitetu
litewskiego.

 

Magistrat „upiększa” mlasto.

Gdzie siedzieć bę- \
dą czyže, gdy ma- `
gistrat wytnie o-
statnie drzewo?
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Kradzież 2 i pół kig. złota z przesyłki

pocztowej.
4000 rubli *złotych sprowadzała wileńska,czarna giełda.

Na wileńskiej czarnej giełdzie sensacja. Wi drodze z Warszawy
do Wilna z przesyłki pocztowej skradzione zostało 2!/+ klg. złota w ru-
blach złotych, co odpowiada 4000 rubli. Przesyłka nadana została
w Warszawie do jednego z czarnogiełdziarzy wileńskich, który speku-
lował na różnicy kursu rubla złotego w Wilnie w stosunku do War-
szawy, droższego o kilka punktów.

Aby nie ponosić kosztów przesyłki złota, co zmniejszyłoby znacz-
nie zysk w Warszawie, wysłano złoto w zwykłej przesyłce bagażowej
w dodatkach do kapeluszy. Przed nadaniem przesyłki z Warszawy
zważono ją i ustalono, że waga jej wynosi 5 i pół kilogr. Wi piątek prze-
syłka przybyła do Wilna. Podejmujący przesyłkę w urzędzie poczto-
wym zażądał jej zważenia, okazało się wówczas, że w drodze przesyłka
straciła 2 i pół kilogr. swej wagi, którą stanowił schowany w niej
transport złota. O skradzeniu przesyłki poszkodowani natychmiast po-
wiadomili wydział śledczy, który wdrożył w tej sprawie dochodzenie,

Kto dokonał kradzieży 4000 złotych rubli i w jakich okoliczno-
ściach ta kradzież miała miejsce, nie zostało narazie wyświetlone. Przy
pomocy telefonogramów zostało stwierdzone, że kradzież nie mogła
nastąpić w Warszawie, gdyż przesyłka nadana została na 10 minut
przed odejściem pociągu do Wilna.

Jak się dowiadujemy, w związku z zagadkową tą kradzieżą
aresztowany został pewien urzędnik, którego nazwiska ze względu na
toczące się w dalszym ciągu śledztwo nie ujawniamy. Ubiegłej nocy
policja przeprowadziła w związku z tą sprawą kilka rewizyj, lecz bez
konkretnego wyniku. (a)

Dochodzenie w sprawie napadu
rabunkowego przy ul. Beliny.

Dochodzenie w sprawie głoś-
nego napadu rabunkowego na żonę
mierniczego Klaudję Lickiewiczo-
wą, zam. przy ul. Beliny 16, pro-
wadzonć jest bez przerwy.,Wła-
„dze śledcze pod osobistem kie-
rownictwem naczelnika wydziału
śledczego starają się rozwiązać za-
gadkę napadu przy ul. Beliny.
Zatrzymanych około 50 osobni-

CZEKOLADA
MLECZNA

 

  

 

OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leūskiego“.

Krysia Waligórzanka w dniu swoich
Imienin zł. 5— dla najbiedniejszych,
dzieci.

М. № zł 5— i paczkę z makaronem
dla I. G.

- — Zamiast wieńca na grób
ś. p. ks. Biskupa Bandurskiego,
złożyła rodzina Paszkiewiczów
zł. 100.— na bezrobotnych.

niędzy nawet własnym urzędni-
kom.
— Ależ wcale nie potrzebuję

pieniędzy — rzekł już nieco śmie-
lej młodzieniec. — Chcę od pana
zupełnie czegoś innego. Pańską
córkę!
— Niech pan to powtórzy jesz-

cze raz — rzekł pan Todd, zdumio
ny i otworzył jedno oko.

Rollo Peebles powtórzy.
— Ha, ha, ha, — roześmiał się

głośno pan Todd. — Pan, zwykły
urzędnik...
— Pan też był niegdyś zwy-

kłym urzędnikiem — recytował już”
jednym tchem Peebles. — A zre-
sztą nie jestem wszak takim zwy-
kłym urzędniczyną, w przeciwnym
bowiem razie nie zaangażowałby
mnie pan.
— Proszę pana, zaangażowa-

łem pan do czegoś innego. W połu
dnie mam ważną konferencję z pa
nem Petronjuszem Pinksem. Chcę
by mi powierzył reklamę swych
pigułek w całym świecie. Mam
przedstawić mu jakiś oryginalny:
pomysł. Myślę niech i pan myśli,
a przed dwunastą da mi pan od-
powiedź,

ków kolejno zbadano i zwolniono,
lecz dotychczas na rzeczywistych
sprawców napadu narazie nie na-
trafiono. Bandyci zatarli za sobą
wszelkie ślady. Śledztwo jest bar-
dzo utrudnione ze względu na to,
iż rabusie w czasie dokonywania
napadu nie pozostawili żadnych
śladów i „pracę** wykonali w rę-
kawiczkach. (a)

E i ia

KRONIKA POLICYJNA.

— Piątkowe kradzieże rynkowe.
odź Jan, zam. we wsi Ługonomicze,

pow. wołożyńskieśo, zameldował policji,
że w dniu 11 b. m. na ul. Makowej z sań
skradziono mu 3 jermiaki, wart. 60 zł.
Iwankiewicza Wacława, bez stałego miej-
sca zamieszkania, który dopuścił się tej
kradzieży, ze skradzionemi jermiakami
zatrzymano.

Na rynku Łukiskim na szkodę Jan-
kowskiego Michała (folw. Konczystów,
gm. mejszagolskiej) skradziono 5 serów
i serwety, łącznej wart. 20 zł. Ustalono,

że kradzieży dokonała Ugolnikowa Ma-
gdalena (Mostowa 16), której jednak na-
razie nie zatrzymano i skradzionych
przedmiotów nie odnaleziono. -

WYPADKI
SĘ Pożar przy ul. Mysiej. Przy ul.

Mysiej Nr. 23 w stajni, należącej do
Purto Szymona z przyczyn narazie nie-
ustalonych powstał pożar, wskutek któ-
rego spaliła się stajnia. Zawezwana straż
pożarna ogień ugasiła. Straty wynoszą
około 11.000 zł. MAE

—Dobrze, ale Muriel...
— Jeśli pan raz jeszcze powró-

ci do tego tematu, zostanie pan
zwolniony z posady.
— Kiedy my się kochamy..,
— Pan wie, że ja dotrzymuję

swego słowa. Pan jest zwolniony z
posady. Dowidzenia!

Peebles czuł, jak krew uderza
mu do głowy. Chciał coś odpowie-'
dzieć, ale zagryzł tylko wargi. U-
siadł opodal i zamyślił się nad
czemś głęboko. Potem rozejrzał
się dookoła. Na brzegu leżała wiel
ka łódź jeszcze świeża. Miseczka
z farbą i pędzel leżały obok.
— Nie mam posady panie Todd?

Doskonale. Odpłacę się pięknem
za nadobne, )

Śmiejąc się złoźliwie, wziął mi-
seczkę z farbą i pędzel i zbliżył się
do pana Todda. Głośne chrapanie
wskazywało, że zapadł on w głę-
boki sen, Peebles zabrał się ostro-
żnie do roboty. Jedną literę za dru
&а malował na plecach pana Tod-
da, który tylko machał od czasu
do czasu przez sen ręką, jakgdyby
opędzał się od much. Po upływie
kilku minut widniał piękny napis:

1; „Kupujcie tylko pigułki Pinkasa!"

„wyjąkał zmieszany

 

 

Z KRAJU.
Stracenie zwyrodniałego mordercy w Prużanie.

BRZEŚĆ n/Bugiem. (Pat). Sąd
doraźny w Prużanie rozpatrywał

sprawę m-ca chutoru Moroczow-

szczyzna 25-letniego Grzegorza
Tomczuka, oskarżonego o to, iż

zniewolił 12-letnią Lubę Kobry-

niec, zam. w chutorze Zulimek,

następnie zamordował ją przez

uduszenie i wyniósł na strych,

poczem podłożył tam ogień. Skut-

kiem powstałego pożaru spaliły
się zabudowania Kobryńców i jed-
nocześnie zwłoki zamordowanej.
Oskarżony z cynizmem przyznał
się do winy. Sąd skazał go na
karę śmierci przez powieszenie.
Wyrok wykonał o świcie dnia
12 bm. przybyły z Warszawy kat
Maciejewski.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 13 marca 1932 r.

10.10. Tr. bicia dzwonów i nabożeń-

stwa z Bazyliki Wileńskiej. Chór pod

dyr. prof. Wł. Kalinowskiego.
11.58. Sygnał czasu. L

12.00. Hejnał z wieży katedralnej w

Wilnie.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Transm. z Filharm. Warsz.

fragmentu ii. Międzynarodowego Konkur
su im. Fr. Chopin w Warsz.

14.00. „O lasach zdewastowanych w

czasie wojny światowej” — odczyt wyśł.
inż. Jan Leśkiewicz.

14.20. Audycje rolnicze z Warsz. i
muzyka ze Lwowa.

15.55, Audycja dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka polska (płyty).
16.40. „Co przygotować na Wielka-

nocne Święta” — odczyt z Warsz. wyśł.

E. Kiewnarska.
17.000. „Praca kobiety lekarki w

Polsce" — odczyt z cyklu „Kobieta ma
głos” wygł. dr. Bortkiewiczówna.

17.15. „Na gruzach starych państw
amerykańskich" - 2

17.30. Kącik językowy z Warsz.

17,45. Koncert z Warsz.
19.00. Pieśni litewskie
19.20. „Henryk Kuna, twórca pom-

nika Mickiewicza w Wilnie” — poga
wygl. dr. Stanisław Lorentz, konsewator.

19.40. Progr. na poniedziałek.
19.45. Słuchowiska z Warszawy.
20.15. Koncert z Warsz.
21.55. Kwadr. liter. z Wars!
22.10. Koncert ze Lwowa.
22.40. Kom. i muzyka tan. z Warsz.

Poniedziałek, dnia 14 marca 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka romantyczna i lekka
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Odczyt dla maturzystów
16.25. Odczyt dla maturzystów z

Warsz.
16.10.

ty).
16.20.

Krótki recital Szalapina (pły-

Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieść.
16.50. Koncert dla młodzieży — mu

zyka symfoniczna (płyty). Objaśnia Zo-
fja Ławęska

17.20. „Kłopoty Oszmiańczuka” —
18.50. Wileński komunikat sportowy
19,00. ..Wpływy ruszczyzny i polsko

ści na kształtowanie się narodu litewskie
go” — odczyt litewski w opr. Wielhor-
skiego.

19.20. „7 życia prowincji" — pogad.
19.35. Progr. na wtorek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Felj. muzyczny ze Lwowa
20.15. Operetka z Warsz. („Księżna

cyrkėwna" — Kalmana).
„15. „Zgiełk i cisza* — felj. z War

szawy wygł. W. Grabińska.
23.30. Kom. i muzyka tan. z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Meksyk i Peru.

O godz. 17,15 nadany zostanie z Wil-
na na wszystkie stacje PW Bro-
nisława Rydzewskiego p. t. „Na gruzach
starych państw amerykańskich”, Prele-
gent omówi dzieje zdobycia Meksyku
przez Korteza i Peru przez Pizarra, w
następstwie czego stara i wysoka kultu-
ra Inków i Azteków uległa zagładzie
pod naciskiem awanturniczych przyby-
szów z Europy.

O twórcy projektu pomnika Mickiewicza.
O twórczości znakomitego rzeźbiarza

Henryka Kuny, którego projekt pomnika
Mickiewicza w Wilnie A został
pierwszą nagrodą, będzie mówił dzisiaj
o godz. 19,20 konserwator dr. St. Lorentz,

—Rollo, co takiego?
Muriel ze zdumieniem spoglą-

daał na wymalowane plecy ojca.
— Ach, ukochana, Odmówił.

A nadto wyrzucił mnie.
— Žartujesz... :
W tej chwilipan Todd otworzyl

oczy. Nie było już czasu na wy-
jaśnienia.
— Pan jeszcze tutaj? Zdaje się

że powiedziałem dość wyraźnie.
W. tej chwili jednak przerwał

mu jakiś donośnygłos.
— Doskonale. Świetny. Baje-

czny pomysł.
— Dzień dobry, panie Pinks —

odd. — Pro-
szę mi wybaczyć mój kostjum...
NieEO
— Wybaczyć? Ależ jestem za
Tas Pomysł jest istotnie ka
a” ddaję panu wyłączną re-
lamę mych pigułek na cały świat.

Jutro już wyślemy na plażę kilku-
dziesięciu młodych chłopców w
spodenkach kąpielowych i napi-
szemy. im na plecach: „Kupujcie
tylko pigułki Pinksa!“

Nic nie rozumiejąc, spoglądał
Todd dokoła. W tem ujrzał pędzel
w ręku Peeblesa. Zauważył, że

SPORT.
Skikjóring.

Pierwszy raz sportowe Wilno
będzie miało możność podziwiać
zawody skikjoringowe, które od-
będą się dziś na polu wyścigowym
na Pośpieszce.

Te pierwsze zawody są zorga-
nizowane na próbę; bo nietylko |
zdać będą musieli egzamin sporto-

„ wcy, ale również musi zdać egza-
min publiczność, od której w zna-
cznej mierze zależy, czy ta impre-
za uda się, czy nie i czy wogóle w
Wilnie można myśleć poważnieo
takich zawodach, które zogranicą,
a i u nas w Zakopanem również,
kolosalnem cieszą się powodze-'
niem. :

Zawody rozpoczną się o godz.
12 konkursem hipicznym, zaś o
godz. 15 nastąpi clou zawodów —
skikjóring, poczem o 17 zawarczą
motocykle.

Do skikjoringu startują narcia-
rze cywilni z pp. oficerami na ko-
niach. Ciekawą jest rzeczą, kto

zwycięży, bo jeżeli chodzi o nar-
ciarzy, to na starcie ujrzymy sa-

mych mistrzów: tegorocznych, ze-

szłorocznych i jeszcze starszych —
słowem gwiazdy i gwiazdki; które
zdawałoby się, już zgasły, a jednak

wciąż jeszcze chcą błyszczeć.
Trochę gorzej jest zmotocykli-

stami, bo na torze zbyt dużo jest
śniegu, a motor jest nieposłuszny
i chce stawać dęba, albo wogóle
burcząc kładzie się na bok. Wąt-
pliwem więc jest, czy wogóle bie-
gi za motocyklami dojdą do sku-
tku. W każdym bądź razie trzy
maszyny są zgłoszone i nagrody
również są ofiarowane. Może za-

tem jakoś przy pomocy narciarza

motocykl pozabisie śnieg i dojdzie
do mety.

Zawody, jak widzimy, zapowia
dają cały szereg sportowych nie-

spodzianek i zapewne dadzą dużo
emocji. Ja. Nie.

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, za-
burzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie
w wątrobie i śledzionie, bólom krzyża,
zaleca się picie naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka-Józefa” kilka razy dziennie.
Żądać w aptekach.

uzupełniając swój feljeton życiorysem

tego artysty.

Co słychać na prowincji?

W poniedziałek 14 marca o godz.
19,20 p. Jan Hopko wygłosi pierwszy
feljeton p. t. „Z życia naszej prowincji!.

Feljetony z tego cyklu, poświęconego
omawianiu ważniejszych wydarzeń kultu-
ralnych i obyczajowych, których terenem

są miasteczka i wsie naszego kraju, na-

dawane będą dwa razy w miesiącu i nie-

wątpliwie przyczynią się do pogłębienia

w naszem społeczeństwie znajomości i

zrozumienia warunków, w jakich żyje

i pracuje t. zw. prowincja.

Pinks spogląda na jego plecy. Zro-
zumiał, Twarz jego oblała się pur-
purą. Chciał coś.powiedzieć, ale
uprzedziła go córka.
— Jakże się cieszę, że podoba

się panu ten pomysł. Wszak to
poci mego narzeczonego pana ©
eeblesa, prawej ręki mego ojca

nieprawdaż ojcze?
— Istotnie, panie Todd? — A-

leż w takim razie trzeba powinszo
wać temu młodemu człowiekowi.
Zarobił on ładną sumę, jako prowi
zję.
— To przyszły spólnik mego

ojca — mówiła dalej Muriel, uśmie
chając się szelmowsko. |
— Oh! — jęknął pan Todd.
— A w przyszłym tygodniu

jest nasz ślub.
Pan Todd znów poczerwieniał.

Już chciał wybuchnąć. Ale spoj-
rzał w tej chwili na pana Pinksa,
uśmiechniętego zadowolonego.
Przed oczyma przesunęły mu się
długie kolumny cyfr — zysk z re-
klamy Rie na całym świecie:
I machnął ręką!

m—
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DŹWIĘKOWY

nam «Н Е1105»
ulica Wileńska 38, tel. 526.

r.b. znakomity dramat
4, 6, 81 10 w. Ceny miejsc: balkon

łku 14 marca ZEMSTA LOSU

NIEBYWAŁE POWODZENIE! Dziśloarcyczieło
chodem kroczy na ekranach wszystk ch sto-

Plesń miłości, tęsknoty I rczpaczy

pod batutą
gr. parter 60 gr.

Hajda Trojka...
TOW | art. teatru Stanisławskiego MICHAŁ CZECHOW. Spiewy rosyjskie solowe I chóralne. Cudowne melodje.

: DZIENNIK WILEŃSKI

w roli głównej Bernard Goetzke. Koncertowa orkiestra
. Salniekiego. Początek seansów o godzinie

Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

 

doby obecnej. £rcyflim, który tryumfsinym
й : W "rol,gł.czarująca OLGACIE.

CHOWA, niezrówneny H. SCHLE

Szalone napięcie. Rzecz dzieje się w Rosji. Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniźone. Początek o g. 2,4,6,81 10,15.

 

KOWY KINO-TEATRом
«<HOLLY WO00D>

MICKIEWICZA 36 22.

na tle martw.
Dziś ostatni dzieńl Wstrząsający dramat

 

ych obszarów Sahary p. t* CZTERECH z LEGJI
dodatki dźwiękowe. Ceny znecznie zniżone od 40 groszy Początek seznsów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15 w dnie

 

z udziałem Warnera Bastera oraz
Myrny Loy. Nad program: Aktualne

świąteczne o godzinie 2-ej.

 

DŹWIĘKOWY KINO -TEATE
«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA M 22, tel. 15-28.

genjalnego
Abbota p.t:

 

wa kino CASINO
Wielka 47. tel. 15-41.

Dziś! Najrozkoszniejsza operetka filmowa z
dołychczas wyświetlanych w Wilnie p. t.:

RAJUKRADZIO
Już jutro czarująca bohaterka „Ulpadłego Anioła" NANCY CARROL | PHILIPS HOLMES w rewel. filmie reżyserji

Nad program: Dodatek rysunkowy i naj
nowszy tyjodnik Paramountu. Uwaga!NY

Ceny znacznie zniżone.

Precz 1 Miłością Przebój nad przeboje.
wej. Najczarowniejsza muzyka w Świecie. Niezrównano-

upejające melodje. Z udziałem boskiej Llijany Harvey oraz znakomitego komika Armanda Bernarda. Nad program:

 

Cud nowoczesnej techniki fllmo-

Najnowsze dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o g. 2. Na 1 seans ceny

 

 

 

= zniżone.

DZWIĘK. KINO- Dziśl Największy w rolach
TEATR «PAN» przebój ‚ sezonu! BAL w OPERZE głównych

Ul. WIELKA 42. fiajnowsze aktualja dźwiękowe. -
ceny znižone.

DŽWIĘKOWY Dziši Najglošniejsza  atrakcyjno-
KINO-1EATR„L U X“
ul. Miekiewieza Nr.;11 tel. 15-62

kmo rsnre „Ś TULOWY"
WIELKA 56.

«BźwŚWIATOWID |
KINO Mickiewicza 9.

 

wiec! Reali

b. poraz pier
 

OSTATNIE D

 

śpiewna kreacja bożyszcza tłumów

Dziś! Czołowy 100proc.polski džwięko-wiec! "Realizacji Józefa Lejtesa p.t: NOC POKUSY
drzej v. Hamersztejn I Charies
zyku polskim. ANONS!

dźwiękowy! Niezwykłe arcydzieło reżyserji Sternberga

Q4d poniedziałku 14 marca r.
wszy w Wiłnie najnowsza bomba humoru

 

wan Petrowicz, Liana Kali
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o godz. 2-ej.

Ramona Hovarro PORUCZNIK ARMAND
łośny. — Nad program: Atrakcje dźwięsowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1-ej. Ceny od 40 g.

 

(Artyści).
. t. „ukojena w 14 akt.

Roges. Przepiękne melodyjne piosenki cudowne tańce, rozmowy | djalogi w ję-

Pat | Pałachon jako KROLOWIE MODY.

 

i GEORG ALEKSAN-
DER. Nad program:

Na 1-szy seans

 

Śpiewno - dźwię-
kowy dramat mi-

 

Tragedja wielkiej miłości I boiesnego
W rol. gł Namy Karol, An-

 

NI! uroczysta premjeral Największy przebój MAROKKO W rolach gł. rajsłynniejsza
ekranu Marlena Dietrich oraz

GARY COOPER I ADOLF MENJOU
 

BILANS KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA

  

w dniu 31-go Grudnia 1931 roku.

 

     

 

  
 

      

AKTYWA Złote|grosze PASYWA _Złote I grosze

Kasa i sumy do dyspozycji 46921.| 5 Kapitał zakładowy 100000| —
Papiery wartościowe własne 21534.| 87 Fundusz zasobowy 31083, 60)

s 5 fund. zasobowego 6660 W kład y: : 5142473, 5%
Weksle zdyskontowane 908541| 82 Rachunki bieżące (saldo kred. otwartego kredytu) 1220! 76

= protestowane 48905, 44 Kredyt udzielony Kasie na rement domów 208270, —|
Pożyczki zabezpieczone hipotekami 3238163! 79 Zebowiązania inkasowe 4916) 84

я termin na zastaw papier. wartośc. 110429! 32, Różne 1712) 25
„— па remont domów 216725| 60 Należności Skarbu 4519 1
* na zobowiązania diużne 241942) 79 Procenty roku przyszłego 12000; —

Korespondenci 8484, 50 Czysty zysk 27347) 01
Ruchomości 32423| 49
Organizacja Zakładu Zastawniczego 9493! 34
Różne 18734] 13
Waluty obce własne 8439| 45
Należności wątpliwe 23/—

5533543| 13 55533543) |
Dokumenty do inkasa 241102) 24 Różni za Inkaso 241102, 2
Depozyty 2284300| 98 Depozytarjusze 2284300 9

RB i
RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW ZA 1931 ROK.

! Procenty zaplacone 346373, 61 Procenty i prowizje otrzymane > 609903| 67]
Koszty Handlowe 201658, 08) dA
Odpisy:

Strata po oszacowaniu papier. wartośc. i walut obe. 1776) *3
Na amortyzację ruchomości 3802] 6!
Koszty orgenizacyjne 13800, — ; к
Strata na dlužnikach niewyplacalnych 16345
Czysty zysk 27347) 0!

6-9903| 67] Bi 609903, 67

(—) JÓZEF KOROLEC (=) ANTONI ILLINICZ (—) ANATOL FRIED (—) MICHAŁ GRUŻDŻ
Prezes Zarządu. Dyrekcja. Gł. Buchaltor.

STOSIE ©ZEDO ZKE NIC PRETEC AIZ PA,

NIEBYWAŁA OKAZJA!
Dle przekonania wysyłamy niżej wykazane

komplety, które są niezbędne dla każdego domu.
tylko za 14 zł. 90 gr.

wysyłamy: 1 ubranie męskie cajgowe gabardyn. w
dobrym gat. t. j. marynarkę i spodnie, 3 i pół mtr.
Tweedu wełn. przetkanego jedw. na elegancką
suknię damską we wszystkich kolorach w dobrym
gat., 1 koszulę męske w dobrym gat., 1 parę kale-
sonów męskich w dobrym gat, 2 pary skarpetek
męskich, 6 chusteczek kieszonkowych. Do danego
kompletu doliczamy 2.50 gr. tyt. porta.

tylko za 26 zł. 90 gr.
wysyłamy: 17 mtr. płótna białego w dobrym gat.,
6 mtr. płótna kremowego, nadającego się na bie-
liznę wszelkiego rodzaju, 6 mtr. oksfordu w różne
paseczki w dobrym gat., 6 mtr flaneli nadającej się
na bieliznę w paseczki w dobrym gat., 6 ręczników
waflowych w dobrym gat.

tylko za 38 zł. 50 gr.
wysyłamy: I ubranie męskie bostonowe w odpo-
wiednim gat. o najnowszych fasonach, w kolorze
granatowym i czarnym, 3 i pół mtr Tweedu wełn.
przetkanego jedwabiem na elegancką suknię dam-
ską w dobrym gat. we wszystkich kolorach, 6 mtr.
flaneli nadającej się na bieliznę w dobrym gat.,
6 mtr. płótna kremowego nadającego się na bie-
liznę wszelkiego rodzaju, 6 mtr. oksfordu w różne
paseczki w dobrym gat. 6 ręczników waflowych
w'dobrym gat. pełnej długości, 6 chusteczek kie-
szonkowych. Do powyższych kompletów doliczamy
3.50 gr. tyt. opakowania i opłaty pocztowej.

Uwaga: Wysyłamy 1 kołdrę watową z obu-
stronnem pokryciem satynowem z czysto białą wa-
tą w dobrym gat. tylko za 14 zł. Wyżej wymienione
komplety wysyłamy po otrzymaniu listownego za-
mówienia (płaci się przy odbiorze na poczcie).

Za jakość towaru one. Adreso-
wać prosimy: Tanie Źródło wł. Leon Krakowski,
Łódź, skrz. poczt. 547. Na żądanie wysyłamy bez-
płatne cenniki. 2

 

STANISŁAWA PIECZULA
Wilno, Wileńska 39.

Polece wszystkim oszczędnym gospodyniom
I przedsiębiorcom cukierniczym nabycia tanich

i zawsze świeżych WAFLI. 115—00

Pracownia WAFLI,

 

    
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą I Gorocz-
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. Lekarze:

„Baisam“ Thiocoian—Age“,
który uiatwiając wydzielanie się piwociny
wzmacnia organizm I samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę Ciała i usuwa kaszel

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

OBUWIE zagraniczne 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 gwarantowane i gatunek prima,
Które kilka zmian marnej tandety przetrzyma!
Teraz Szanowny Klijencie, zadam Ci pytanie —
Co wolisz, czy tandetę, czy dobre i tanie?
PRACOWNIA WINCENTEGO PUPIAŁŁO,

Wilno, ul. Ostrobramska 25, в
(Egzystuje od r. 1905.) i

OINAAAADA

„Drogowy Walec Parowy
nowy, wadze li tenn, doskonała nowoczesna

 

paruzo dogodnych warunkach, tanio do sprze- 

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 moczopęane
„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. Ostodzony odwar
z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych

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 ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy |

maszyna, z powodu zmiany dyspozycji na

„ _ dania.
Zgłoszenia pod „WALEC PAROWY LSs1",
do Oddziału Ajencji wschudniej, Krakow,
ul, Siawkowska 3. 5239—1 o

;Nowootworzona pierwszorzędna
chrześcijańska pracownia krawiecka
ublorow damsnich, męskich, wejskowycn i ucz-

niows «ch

przy ul. MICKIEWICZA 19 m. 1 (parter)

Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzonych
materjałów. -lo

; —=cenywęgla zniżone| |
|JĘWĘGIEL i KOKS

2 pierws<orzędnych kopaiń
GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS
oleca

fuma M. D E U L L, WILNO.
| BIURO-—Jaglcl.oAsna Ma 3, tel. 811.

Bocznica własna- Kijowska 8, tel. 999.

 

 

 

1>r0 —00

pod firmą „ELEGANCJA" -

Dekano|| taij
Informuję, doglądam i za-ош В. ЗАНИzeż
czek Państwowych, ren

Choroby weneryczne, ;„„ajidzkich i emerytur,
skórne|moczopiciow informuję w sprawie zło-
Wielka 19, od 5—118—7 zcnych próśb i podań we

wszystkich Urzędach i
Ministerstwach. Podaję

erki_,|Tyżadle Stolicy. Biu-i Trybunale Stolicy. Biu-
l Akusz l roZleceń T. Pieńkowski,

Warszawa, Nowogrodzka
16, m. 22. 3116—0

Polo
wiosenne dobre toki cle-
trzewi, kaczory z kre-
kuchą, słonki poszukują
dwaj myśliwi na kresach
z utrzymaniem, Warunki,
Warszawa, Wilcza 2
m. 12. 22105—1

[| rez
o Szpitala Zakaź- m A
w. Z. Nr..3003 Mieszkanie do wyna-

*" jęcla 2 pokoje z kuch-
nią suche |ciepłe Kal-
waryjska 52 Saraceński
zauł. d. Nr. 6. 18—1

1

 

 

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m, 5.

WZP69

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poprawia cerę, usuwa
brodawki, kurzajki-i wą-
gry: 702—0о

 

AKUSZERKA
MARJA BRZEZINA,

Zwierzyniec, ul. Grodzka
27 (Ko
nego).

 

 

nie ciepie wszelkle wy
gody, ogródek Zakreto*
wa 11 wskaże dozorca.

ы 8430
ODNROŻENIE
 

Oryginalna maść —0
(z kogutklem) O

„ MROZOL * i wmowca pi 3
lu pokoje z kuchnią.

oba ze Wszelkie wygody. Banko-
żenia. ь wa 2 m.4róg Kijowskiej.

Sprzedają apteki| 8442—1
 

składy apteczne.
Poszukuję mieszkania
od wiosuy 5 pok. na|
piętrze z wygodami nie
daleko Katedry. Warun-
ki proszę składać w Ad-

    Czas najwyższy
dawać ogłosze-

   

nia świąteczneł| ministr. „Uz Wil” „dla

Ogłoszenia do Dzien PoOCAe9O -1
nika Wileńskie| е
raz do wszy Mieszkanie słoneczne,
pism najtaniej
godniej załatwia biu
1o Reklamowe Stefa

remontowane do wyna
jęcia 7 pokol, nowoczes-
ne wygody Kościuszki

na GrabowskiegoGarbarkka 1tel. 82. 14 dozorcaA 5

116 4
 

POKÓJ duży, ciepły, z
wyśodami, umeblowany,
może być z utrzymaniem,
do wynajęcia. Portowa
23, m. 24. 8452—0

W FOLWARKU Marku-
cie Świstopol m. Wilno
do sprzedania parcele na
dogodnych warunkach o-
raz  wydzierżawiają się
ogrody owocowe i wa-

 

 

BZydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKŁ

wlazda °

5 pokojowe mieszka-!

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe iwo 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

ARCYKSIĄŻ
wReprezentacja:

 

Kursy maturyczne

ĘCY BROWAR w ŻYWCU
LNO, ZARZECZNA 19. TEL. 18—62.

 

1 dokształcające

„WIEDZA“
KRAKOW, ULICA STUDENCKA 14, I. p.

prowadzą ustne lekcje na kursech zbicrowych w Krakowie, oraz przy-
gotowują w drodze korespondencji, zapomocą świeżo, przez fachowych
profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów, i tematów,

KURSY POWYŻSZE DZIELĄ SIĘ NA:
1. Kurs maturyczny gimnezjum wszystkich typów i semin. naucz.
2. Kurs średni 5 ta i 6-ta kl. gimn.
3. Kurs niższy w zakresie 4ch'ki gimn.
4. T-miu kias szkoły
UWAGA: czniowie kursów korespondencyjnych etrzymują co miesiąc,

oprócz całkowitego materjału naukowego, tematy z 6-clu
glównych przedmiotów do opracowania.

Na kursach „WIEDZA'' wykładają najwybitniejsze siły fachowe
krakowskich państwowych szkół średnich.

Do dyspozycji uczniów (-enic) kursów zbiorowych oraz korespon-
dencyjnych, posiadamy gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,
jak również bogatą biblijotekę,

«ądać bezpłatnych prospektów.
 

 

Juljan

714-0 juz
 

NOWICKI i Syn
WILNO—WIELKA 24.

PRACOWNIA KRAWIECKA.
„Na sezon przedświątecznyi wiosenny polecamy w wielkim wybo-

rze meterjały na jesionki męskie I damskie, ubrania cywilne, wojskowe
1 sportowe. — Wykonanie zamówień najdokładniejsze, pod kierownic-
twem b. krojczego firm zagranicznych.

POKOJE trzy łącznie
lub oddzielnie do odna-
jęcia. Śniadeckich 3,
m. 18. 8449—0

2 POKOJE duże, sło-
neczne, ciepłe, do wyna-
jęcia razem lub oddziel-
nie. Wielka 56, m. 3.

8467—0

POKOJE z wszelkiemi
wygodami, telefon, la-
zienka, do wynajęcia na
krótszy lub dłuższy okres
w Hotelu Ermitraž —
Biskupia 4. Ceny umiar-
kowane.

  

POKÓJ do wynajęcia z
osobnem wejściem i elek-
trycznością, można z me-
blami lub bez. Ś-to Jań-
ska Nr. 11, m. 1.
 

2 MIESZKANIA 4-poko-
jowe i 3-pokojowe z wy-
godami oraz duży sklep
do wynajęcia.  Dowie-
zieć się: Kalwaryjska

11, m. 4. 8458—0

MIESZKANIE 4-pokojo-
we z kuchnią do wyna-
jęcia, Elektryczność. Fin-
nz 5/2. 8456—0

MIESZKANIE  4-pokojo-
we z przedpokojem i ku-
chnią do wynajęcia. Zy-
gmuntowska 8, u dozor-
cy. 8457—0

do wynajęcie
dla pań. Kalwaryjsk:
35 -1 g?

| EENZD

„ Kupno
{ Sprzedaž |
Z>|a

SKŁAD
Fortepianów

I
Fisharmoaji

K. DĄBROWSKA
(F-n a istnieje od r. 1874
Wilno,ul. Niemiecka 3m.1'

Pokój

 

702—2C

Do sprzedania prawie
nowa okrągła łódzka
pończosznicza maszyna
na 160 igieł z aparatem.
Zarzecze 5a u dozorczyni

1998—1

PIANINA
nowe |
używane
spržėda-
Ję na ra-
ty i do
wynaję-
cia. Kl-

Jowska 4. m 10 H. Abelow.

 

Sprzedam fortepian,
meble | inne rzeczy w
dobrym stanie Poznańska
m 5. 84.8—0
 

Burakipoz w do-
wolnej ilości do sprzeda-
nia. Można z dostawą.
Zwierzyniecka 35, m. 2.

1995—4

PIANINO _ koncertowe,
nowe, niedrogo do sprze-

—0o

PEWNĄ

Ceny najniższe !
1

DO SPRZEDANIA oka-
zyjnie jeden aparat ra-
djowy 3 lampowy na
prąd i jeden na baterję.
Wileńska 32, m. 5.

8462—3 *

"STOSAMOCHODÓW|
rozebranych rozmaitych
typów na składzie. Mo-
tory i części sprzedaje
Auto-Bazar, Warszawa, GWARANTUJE
Skierniewicka 36. 8380-0

Bielska Fabryka Sukna

WERE| Towarów | Modnych,
— Zmiłuj się, dlacze- inteligentnym Paniom i

go kupiłaś mi taką ko- Panom, dobrze wprowa-

szulę? Przecież jest o dzonym w lepszych sfe-

wiele za wielka!

— To prawda, ale kosz:

tuje tyle co mniejsza, a

wstydziłam się przyznać

w składzie, że mam ta-

kiego małego męża.

(„Berlingske Tidende*)

PRACA |

Zarządzający samo-
dzielny, z aługoletnią
praktyką w pierwszo
izędnych gospodarst
«ach poszukuje poSa
Jy Od kwietnia. Mi
referencje osób po
waznych. Może byt |
kaucja. Poczta: Prusz-
ków maj. Komorów,
Babiński 8463

Zdolnych Zastępców
Losowych

poszukuje nowootworzo”
na pierwszorzędna insty-
tucja. Najwyższa prowl-
zja (Zaliczki) Obliczenie
2 razy wmiesiącu. Ofer-
ty „Polrek” Lwów, Zi-
morowicza 15 pod: Naj-
skrupulatniejsze obiicze=

nie. 682—7

 

Rządca-ekonom samot-
ny z ukuńcz-ną szkołą
rolniczą, z 28 letnią pra:
ktyką ze świadectwami
i referencjami 0500 ро-
ważnych poszukuje po-
засу od 1-IV. warunki
skromne. N.-Wilejka 3 go
Maja 38. 5425—0

Pomocnik gospodarczy
lat 4 Zz odby:ą słuzbą
wojskową, z ukończoną
szkołą Rolniczą I kursem
hodowlanym z 2 ietnią
praktyką poszukuje od=
powiedniej pracy za
skromnem wynagrodze-
niem. Zgłoszenia Anton!
Grysiewicz miej. I pocz-
ta Krupa k/Lidy.

7976 0

TANIO! SZYBKO!
SOLIDNIE!

dorabianie stopek do
pończoch i skarpet, repe-
racja rajtuzów i tryko-
taży, artystyczne podno-
szenie oczek — tylko w
specjalnej pracowni J.
Ostrowskiej, Trocka 1,

 

dania. Zauł. Św. Michal-
ski 8—5. 69—0

OKAZYJNIE sprzedam
natychmiast młyn wodny
kołowy, staw rybny i 4
a ziemi zabudowania,

30 klm. od Wilna, ładna
miejscowość. 1000 dol.
Zglosiė do Biura „Admi-
nistrator”.
 

OKAZYJNIE sprzedam
natychmiast dom drewn.
nowy o 2 mieszkaniach,

UWAGA! Połowę taniej
niż wszędzie! Krawcowa
przyjmuje obstalunki i
wszelką robotę w zakres
krawieczyzny  wchodzą-
ce. Robota solidna. Wiel-
ka 56, m. 3. 8467—0

GOSPODYNI  praktycz-
na, znająca się dobrze na
kuchni, na rządzaniu
wędlin i hodowli drobiu,

rach towarzyskich, przez

bezpośrednią sprzedaż

jej pierwszorzędnych wy-

robów po cenach fa-

brycznych. Zgłoszenia

pod: „tylko za pobraniem

pocztowem*. 741—0

SPÓLNIKA-CZKI do ja-
dłodajni poszukuję. Ofer-
ty Św. Jańska 11, m. 1.

SŁUŻĄCA potrzebna do
wszystkiego z dobrem
gotowaniem w wieku do
lat 25. Zakretowa 7, m. 8.

71—0

PRAKTYKANT ROLNY
ze szkoly z kursem ho-
dowlanym i praktyką,
poszukuje praktyki posa-
dy pomocnika gospodar-
czego albo pisarza. Łask.
zgłoszenia z podaniem
warunków Gieraniony/Li-
dy, Bobrowicz.  8448—0

— Wie pani, ta Słowi-

kowska to ci dopiero go”

spodynil Toć ona nawet

soli nie ma w domul

— A skądźe to pani

wie?

— Skąd? Ano chcia-

łam wczoraj od niej po-

życzyć.

(„Sondagsnisse*)

 

   

| zauBy. E
Šakaka

ZGUB. książkę wojsk,
wydaną przez P. K. U.
Wilno na imię Stanisła-
wa Niedruszlańskiego —
uniew. się. 8453—0

E-T-I7N

Dom nowowybudowa-
ny sprzedam za 4,500
dolarów, docnód roczny
netto 12 prog. W. Pohu-
lanka 34 m. 4. 8429—G

NA RAT
działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa, Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
sosnowemi lasami. Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół, świa-
tło elektryczne, telefon,
e na miejscu. ją-

tek Połuknia, właściciel
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—

po poł.
nfz 2a

 

26 hektarów ziemi nad
jeziorem przy st. Zemga-
le w Łotwie sprzedam
za 6.000 zł. lub zamienię
na nieruchomość w Pol-
sce. Listownie do Adm.
Dz. Wil. pod „Zemgale”.

1981—2

 

Dom drewniany
z placem 200 sążni z po-
wodu wyjazdu|do”sprze-
dania za 700 dol. zauł.
Batorego 16. 8437—0

Miyn
w Wilnie, znajdujący się
w pelnym ruchu, z pla-
cem i budynkami, obej-
mujący 363 kw. sąžni,
przy ul. Legjonowej Nr.
119 do sprzedania. Dow.
się B. Słucki i S-ka,
Wilno, Zawalna 30, m. 36.

78—0

2 DOMY DREWNIANE
dochodowe z placem 200
sążni sprzedam tanio.
Nowomiejski zauł. 4.

8461—0

 

Do sprzedania DOM
murowany piętrowy w
Nowo Wilejce, 1240 metr
ziemi, oprócz mieszkania,
piekarnia z całem urzą-
dzeniem. Wiadomość:
Nowo-Wilejka — Bank
Rola. 106r

DO SPRZEDANIA
ładny "dom murowany
niedekretowy w Wilnie,
tanio i na dogodnych wa-
runkach. Biuro Admini-
strator, Wielka 40, m. 4.

8454

DO SPRZEDANIA  ko-
lonja od 12 do 14 ha pod
Wilnem na dogodnych
warunkach, położona w
ładnej miejscowości, Vs
klm. od szosy i miastecz-
ka. Zabudowania nowe.
Adres w Administracji.

8450—0

Kiepskie czasy.

 

 

Czasy są klepskie. F%

W tych dniach słysza-

łem następują rozmowę.

„Czy młody Ogonkiewicz

jest już pełnoletni?"

„Tak, od wczoraj. Dziś

złożył już przysięgę ma-

nifestacyjną“.

DZIERŽAWY

POSZUKUJĘ dzieržawy
młyna wodnego, lub po-
sady młynarza na pro-
centa. Złożę kaucję. O-
ferty składać w „Dz.
Wil" „Młyn”. 1911-2

PIANINO
tanio do wynajęcia.
bjazdowa 6, m. 2. 8451-0

' Zdrojowiska

RABKA.
Pensjonat „Helios“ kom-
fortowy. Ceny przystęp-
ne. Oktawja Piechocka.
Telefon 70. 8359—6

 

i NAUKA

Do matury porgotowy:
wanie gruntowne sz
kie ze wszystkich przed-
miotów. Pomoc w nau-
kach Języki obce fran-
cuski i nmiemiecki oraz
klasyczne. Nauczają b.
nauczyciel Gimn. labsolw.
USB Oferty do Admini-
str. pod „Matura“.

7962—7
 

MATEMATYK
absolwent USB udziela
lekcji matematyki i fizyki
w zakresie szkoły śre-
dniej, oraz przygotowuje
do matury. Posiada wie-
loletnią praktykę. Nau-
cza gruntownie i sumien-
nie. Warunki przystępne.
Wileńska 47, m. 5.

8446—4

Stenografja.

Pan X uczy się steno*
grafji. Zona bardzo jest
z tego zadowolona.
„A czy umiesz juź pi-

sać tak prędko, jak ja
mówię?"—pyta męża.

„Tak predko — i o-
wszem, ale tąk. długo —
nie!"

CILITIC

DRUKARNIA
£I INTROLIGATORNIA

Ai. TWIERZYŃSKIEGO.
Mostowa Ul. 1. Tel' 12-44

PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY
BILETY WIZYTOWE,
ZAPROSZENIA,

I RÓŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY
WYKONYWA

PUNKTUALNIE

 

: ZEREM" TW. SAM pi blisko poszukuje posady do ma-
rzywne w ogrodzeniu. POKÓJ UMEBLOWANY aidas, Bł cb 31400 "dól. jątku. Słowackiego 19-18.

) I NKU do wynajęcia. Zawalna Zgłoszenia do biura „A- 8464—0(lil Zo. 845%—0 dministrator”, Wielka "40. 259555 ПЛЕЛНТННИ
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