
 

 

 

 

 

 

Opłata pocztowauiszczona ryczałtem.

Rok XVI Wilno,Niedziela 20-go marea 1932 r.
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński” wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Telefon Redakcji.
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Lena numer 20 g.

Nr. 66.
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de 16 i od

9 do 20-ej,
codziennie,

-zur

PRENUMERATA: miesięczna 4 zi., z odnoszeniem | przewdką pocztowąIL. 4 p. VB,
zagranicą 8 zł.

GGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 98 gr., za
tekstem (10 łamewe) po 12 gr., nekrologi przad tekstem
cyfrowe, skomplikowane i 1 zastrzeżeniem mi

druku mogą być przez Administrse

pe BS gr. Ogłoszenia
© 28 proc. drożej. Terminy

dewe!nia zmieniane.
onta czekowe w P. K. ©. Mr. 28187.
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SAMS AS
Nabożeństwo żałobne za duszę

.
MLEKSNADRA MATONOWICJI

inżyniera, Generała Brygady W.P.
Wielkiego i Nieodżałowanego Dobroczyńcy lecznicy św. Józefa w Wilnie,
odbędzie slę dn. 23 marca r. b o godz. 8 rano w kaplicy Św. Józefa

(Tyzenhauzowska 16).

Zarząd lecznicy św. Józefa.

[оН оЛЫОНИНО вОНрпн у ТОоаоое TTIE IS

BELA:
6. Tp.

JAN ANDRZEJEWSKI
Vice-Prezes Towarzystwa Spółdzielczego „Wileńska Ko-

lonja Kolejowa",
pó krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 18 marca 1932 r.

Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odbędzie się w dniu 21 b. m.
o godz. 9 | pół rano w kaplcy na cmentarzu Rossa, poczem nastąpł
złożenie zwłok na wieczny spoczynek.

Powladamiając członków T-wa o tej bolesnej stracie, prosimy o
oddanie Zmarłemu ostatniej posługi.

Zarząd Towarzystwa.

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

 

 

  

    
      

 

  

Józefa - Adama Korwin-Kurkowskiego
odbędzie się Nabożeństwo żałobne w kościele ś-go Jana dn. 22 marca

‚ © godz. 7.50 rano. O czem zawiadamia życzliwych pamięci zmarłego

 

Wzruszeni do głębi serca licznie okazanemi nam wyrazami żalu i współ-
czucia z powodu śmierci OJCA naszego

B. P.

ADOLFA GORDONA
składamy tą drogą serdeczne podziękowanie wszystkim osobom,

Instytucjom| organizacjom, które okazały nam w tych ciężkich
chwilach tyle serca szczerego.

SYN, CÓRKA i RODZINA.

2MMI.

BEZTROSKIE ŚWIĘTA
zapewni każdemu dobrze funkcjonujący od-

blornik radjowy 113-9 0

wyjatkowo tania sprzedaż sprzętu radjowego

JAN SAŁASINSKI
WILNO, UL. WILEŃSKA 25. — TEL. 19-01.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓWI
NAPRAWA SŁUCHAWEK!

UWAGA! W dniu dzisiejszym magazyn otwarty od1 do 6.

NN
Rekonstrukcja rządu nastąpi

w Wielkim Tygodniu,
twierdzą wtajemniczeni w zakulisowe

posunięcia sanacji.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Pojawiły się-znów pogłoski o mają-

cej nastąpić rekonstrukcji rządu.
Pogłoski te lansują w pierwszym rzędzie żydowscy

działacze sanacyjni, zazwyczaj doskonale poinformo-

wani co do zakulisowej gry w obozie sanacyjnym.
« „Zmiany zajdą już w ciągu Wielkiego Tygodnia.

g_fW poniedziałek mają się już rozpocząć petraktacje

na temat rekonstrukcji gabinetu.
Niewątpliwie p. Prystor pozostanie szefem rządu.

Wicepremjerem i ministrem skarbu ma zostać prof.
Wł. Zawadzki, dotychczasowy wiceminister skarbui

P. Jan Piłsudski obejmuje tekę sprawiedliwości,

ześ p. Michałowski przejdzie na rejenturę.
Również do obsadzenia będą portfele robót pub-

licznych, przemysłu i handlu.
Jeszcze nie zdecydowano, czy nastąpi przy sposob-

ności rekonstrukcji rządu likwidacja Ministerstwa Re-

form Rolnych, która w zasadzie została ponoć zadecy-

Ha nadchodzące Święta
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skład nasz bogato zaopatrzyliśmy w koniekcję i
galanterję, letnie trykotaże: l” nowinki sezonowe.

   

   
 

  

     

IM. koszule jeowabne 10,90 ' D. koszulki opal. z kor. 6,

% = zk prima 850W. NOWICKI 30 A 5 noen. luxus, 10,
Ё „ frakowe 8,20 Wilno, Wielka pończochy jedwabne
„ kołnierze twarde 0,70 |10'|, rabat 10%, i fildekos. 1,9!

„ skarpetki deseniowe 18904 šwląteczny. | !Apaszki Jedwabne 3,2

' Swatry, rąkavwiezki, torebki, bluzki, bielizna jędwabna, parasolki I t. d.
—————— ——Rr"
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(NARESZCIEwwinie UJ
BIELIZNA doskonale wybrana i wy-

prasowana o śnieżnej biell I
nadzwyczajnym połysku

oto okrzyk zachwytu piorących w
Nałlerszei w kraju

ELEKTRYCZNĘJ PRALNI

„PERLA“
Bielizna oddana w p niedzia-
łek i wtorek do odebrania

w sobotę,
Bielizna oddana od środy
do soboty do odebrania

we środę.

CENY NISKIE
Specjalność — kołnierze
CENA KOŁNIERZYKA 30 ar.

Centrala: Wilno, ul. Mickiewicza 37
Filje. Sierakowskiego 24

W. Pohulanka 2
Wleika 66
Bonifraterska 2
Wileńska 7
Św.-Jańska 1
Kalwaryjska 4

Dla pralni miejscowycn I zamiej-
scowych wysoka prowizja.

 

 

Pończochy jedwabne
s dziecinne

Skarpetki *  IL ПНоа J Koszule dzienne damskie .
: Kombinacje "

 

 
Reformy 4 ==
Opaski hygjeniczne dla Pań .
Pulowery i dżempry damskie
Pulowery dziecinne z błyska-
wicznym zamkiem.

Fpaszki i szale
Parasolki damskie
Torebki A
Korale-naszyjniki .
Rękawiczki PRZ
Kołnierze damskie jedwabne
Grzebienie do czesania

boczne

pZIŚ
Ostatnie dwa przedstawienia

SZOPKI X-ej KLASY
w Sali Kresowej (Zawalna 1)| ^
Pocz. popoł. © g. 16-ej. Wieczorem

o godz. 20-ej.
 

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania. 2

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.  

 

| ARMATNI WYSTRZAŁ |
nie odbije się tak donośnem echem, jak wiado-

mość o niebywałej przedświątecznej zniżce cen

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9, tel. 6-46

Oto nasz ostatni cennik w Wielkim Tygodniu:

 

od Zł. 2.70 Koszule męskie sportowe . od Zi. 4—

CEWEK B + dzienne zefirowe . 250

s ao 40 5 wizytowe a GR

„» 225 = nocne Giro ER e. 40

»„ 500 Koszulki i kalesony trykotowe . „ „2.50

“= 2 Kołnierze a —.75

Er Krawaty 2 o >= 009» AOR
e. "= Skarpetki Ža OPO a ly ое

Bonžurki i pižamy jedwabne. as 14.0)

UE > Szale białe jedwabne kis A

ZOO Getry filcowe na zatrzasku aa

de Portfele i portmonetki . Pei

SSC Chustki do nosa w w —.30
Pi TEŻ Parasole w o»  6—

> s 1.— Rękawiczki . . . I AD

250 Ręczniki kąpielowe я 0

AB Kurczątka wielkanocne od „, —.25

i wiele innych upominków świątecznych.

Odezwa Klubu Narodowego.
Zwyczajna sesja Sejmu i Senatu 1931/32 dobiegła końca.

Wśród biedy kraju, jakiej nigdy dotąd nie było, zdołała większość rządowa

w Sejmie i Senacie uchwalić deficyt budżetowy i powiększyć ciężary podatkowe.

Gdy w innych państwach przeprowadzono, w myśl szerzej zakrojonych programów,

doniosłe ustawy celem sprostania trudnościom, u nas rząd i większość przebyła

także i tę półroczną sesję zwyczajną zupełnie bezpłodnie. Nie zdobyto się na sze-
roki plan gospodarczo-finansowy i oparte na nim jednolite ustawodawstwo, lecz

ograniczono się do bezładnego uchwałania ustaw, nie związanych żadną myślą prze-
wodnią. A w końcu zadowolono się daniem pełnomocnictw na dalsze pół roku temu

rządowi, który nie umiał przedstawić żadnego programu i żadnej myśli gospodar-

czej w chwili, gdy ich żądał.

Ożywioną działalność rozwinięto natomiast w kierunkn ustaw, wymierzonych

przeciw swobodzie życia obywatelskiego, jak np. o zgromadzeniach, lub dających
rządowi bezprzykiadną dowolność działania, m. in. w dziedzinie szkolnictwa i wy-
chowania młodzieży.

W zakresie polityki zagranicznej okres ten dał tylko stwierdzenie, że cała

polityka poprzedniej sesji t. į. ratyfikowanie na gwałt umów z Niemcami, jest zu-
pełnie przekreślona.

Pełnomocnictwa o niebywałe szerokim zakresie mają dać rządowi nieograni-

czoną niemal swobodę ustawodawstwa w drodze rozporządzeń. Niema jednak

wobozie rządowym żadnej myśli przewodniej. W łonie obozu rządowego ścierają

się ustawicznie zupełnie sprzeczne zdania. Kraj w ciągu blisko 6-ciu lat przekonał

się, że obóz ten nie wie, jak działać, Pełnomocnictwa w takich warunkach są tylko
powiększeniem niepewności,

Oto po stronie rządu i większości bilans półrocznej sesji Niedola gospodarcza

zaciężyła nad wszystkimi warstwami i nad każdym ogniskiem domowym. Rolnictwo
jest powalone, przemysł, handel i rzemiosło popadły w zastój. Wycieńczenie gospo-

"darcze jest ostateczne, Jutro zapowiada się tylko jeszcze gorzej.

Klub Narodowy, po wyborachiw r. 1930, które były zaprzeczeniem prawa

i czystości wyborów, pracuje w tym Sejmie bez złudzeń, Wie jednak, że wola wy-

borców nałożyła nań obowiązki, Jako największe ugrupowanie opozycyjne, nie za-
niedba ani dążenia do ścisłej kontroli nad rządową gospodarką groszem pubiicznym,

ani oświetlenia każdej sprawy, znajdującej się w ciałach ustawodawczych. Większość
rządowa odrzuciła wszystkie wnioski Klubu Narodowego, zmierzające do kontroli

nad gospoda:ką państwową, a w szczególności szereg wniosków, żądających" ściśle

określonych wyjaśnień w całych dziedzinach gospodarki. Podobnie odrzucono
wszystkie poprawki Klubu Narodowego, zwrócone przeciw najgorszym postenowie-
niom zamierzonych ustaw. Przyjęcie pod naciskiem Klubu Narodowego poprawek
w sprawie religijnego wychowania, lub wyłączenia spraw waluty z pełnomocnictw

dowodzą tylko siły nacisku opinji publicznej, ale nie zmieniają istotnego stanu rze- -
czy. Nie może Klub Narodowy zmienić uchwał większości, ale zrobił wszystko, aby

kraj wiedział co się uchwala.

Jak w czasie sesji Sejmowej, Klub Narodowy opierał się o społeczeństwo, tak

i tem bardziej obecnie wraz ze społeczeństwem toczyć będzie dalszą walkę o pro-
wadzenie spraw państwa zupełnie inaczej, niż czynią to rządy pomajowe, w duchu
dążeń moralnych, politycznych i śospodarczych narodu.

"Tylko rządy, które wierzą w naród i którym naród wierzy, mogą przywrócić
zaułanie, spokój, stałość prawną i gospodarczą.

PARLAMENTARNY KLUB NARODOWY.
Warszawa, dn. 18 marca 1932 r.

STRAJK SIĘ KOŃCZY.
SOSNOWIEC (Pat). Strajk wę-

glowy w. Zagłębiu Dąbrowskiem
wygasa. Dziś rano zgłosiło się

11.810 robotników, strajkuje jesz-
cze 694 górników na kopalni
„Renard“,

 

STRONNICTWO NARODOWE
Dziś, w niedzielę o godz. 12 i pół w lokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11, odbędzie się:

Wielkie Zebranie Bible
ku uczczeniu X-ciołecia przyłączenia Wilna do Polski, na którem

przemawiać będą:

D-r. Zygmunt Fedorowicz
b. wicemarszałek Sejmu Wileńskiego

i Poseł Aleksander Zwierzyński.
Wstęp wolny.:

Nowy cios wymierzony szkolnictwu
polskiemu w Łotwie.

Nietakt łotyszów wobec dełegacjipolskiej.

(Telefonem od własn. korespondenta.)

RYGA 19. III. Dziś obradowała komisja oświatowa sejmu ło-

tewskiego. Na porządku dziennym była kwestja wyznaczenia eta

tów inspektorów w szkołach mniejszości narodowych. Zadaniem in-

spektorów będzie czewanie nad poziomem szkolnictwa danej mniej-
szości narodowej i referowanie ministerstwu oświaty o potrzebach

tych szkół. Szkoły które nie będą miały inspektorów ministerjal-
nych mogą być przez władze szkolne lokalne każdej chwili zamknię-

te bez możności apelacji do ministerstwa.

Komisja przyznała etaty inspektorów szkolnictwu niemieckiemu,

rosyjskiemu, żydowskiemu a nawet białoruskiemu. Jedynie etat

inspektora dla szkół polskich odrzucony został wlększością 6-ciu
głosów przeciwko 5-ciu. :

Wynik glosowania uwažač naležy za nieslychaną szykanę szkol-

nictwa polskiego zwlaszcza w zestawreniu ze szkolnictwem bialoru-

skiem.

Uchwała komisji sejmowej łotewskiej zapadła w czasie pobytu

w Rydze delegacjiopolskiej handlowej z dyrektorem dep. handlu

zagranicznego Ministerstwa Handlu i Przemysłu p. Wańkowiczem na

czele. Delegacja polska bawi właśnie dla osiągnięcia zbliżenia eko-

nomicznego pomiędzy Polską i Łotwą.

Uchwała komisji sejmowej nie tylko jest więc ciosem dla

szkolnictwa polskiego lecz demonstracyjnym nietaktem wobec gości

polskich, przybyłych z zamiarem ożywienia wzajemnych stosunków

polsko-łotewskich.

Wśród «miejscowego społeczeństwa polskiego nowy zamach na

szkolnictwo polskie wywarł przygnębiające wrażenie

Rokowania chińsko-japońskie pod okiem,
ale bez udziału, komisji Ligi Narodów.

LONDYN (Pat). Donoszą z terytorjum i że wobec tego kon-
obserwatorów

  

Szanghaju, że rokowania chińsko-
japońskie rozwijają się pomyślnie.
Osiągnięto porozumienie, dotyczą-
ce wycofania wojsk japońskich aż
do koncesji międzynarodowej i

przejęcia  ewakuowanej  streiy

przez władze chińskie. Wojska
chińskie pozostać mają na swoich

obecnych pozycjach. Jedyną tru-
dność stanowi jeszcze argument
władz chińskich, że byłoby non-
sensem, gdyby neutralni obserwa-
torzy mieli kontrolować przejęcie
przez Chińczyków ich własnego

trola neutralnych
ograniczyć się powinna jedynie do
kontroli wycołania wojsk japoń-
skich. Spór ten jest drobny i dja-
lektyczny i posiada jedynie zna-
czenie dla redakcji protokółów.
Członkowie komisji Ligi Narodów
pod przewodnictwem Lyttona nie
biorą udziału w tych rokowaniach,
ale odraczają swój wyjazd do
Nankinu, przypuszczając, iż sama
ich obecność w Szanghaju może
przyśpieszyć rokowania.

Japonja arząd Mandżurji.
TOKJO (Pat). Delegacja chiń-

ska otrzymała w odpowiedzi na
notę chińską z @та 1 marca
oświadczenie iządu japońskiego,
w/g którego Japonja nie utrzymuje
żadnych stosunków z nowym rzą-
dem mandżurskim i nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za po-
wstanie państwa mandżurskiego.
MW memorjale Japonja podkreśla
przyczyny, które doprowadziły do

 

utworzenia nowego państwa man-
dżurskiego i zaznacza, że do no-
wego rządu mandżurskiego odnosi
się z życzliwością, ponieważ ma
nadzieję, że potrafi on uszanować
interes Japonji i utrzymać pokój.
w Mandžurji. Źyczliwość ta jed-
nak — jak zaznacza memorjał —
nie pociąga za sobą czynnego po-
pierania tego rządu.

 



 

 

Dziesieciolecie
zjednoczenia Wilna z Macierzą.

WI dniu 24 marca roku bieżą-
cego mija lat 10 od uroczystej
chwili wcielenia Ziemi Wileńskiej
do Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzy zgórą lata minęły od
chwili powstania Państwa Polskie-
go do owego pamiętnego dnia 24
marca 1922 roku, kiedy na skutek
wyrażonej przez Sejm Wileński
woli ludności naszej ziemi, Sejm
Ustawodawczy Rzeczypospolitej
Polskiej jednomyślną uchwałą po-
stanowił włączenie Wileńszczyzny
do Polski i przyjął delegatów
Sejmu Wileńskiego do swego
składu, jako posłów Ziemi Wileń-
skiej.

Tak znaczne opóźnienie w usta-
leniu losu politycznego naszej
Ziemi było spowodowane szere-
giem przyczyn, na które się zło-
żyły: zawierucha wojenna, nie-
wyraźne stanowisko państw sprzy-
mierzonych, które podówczas były
dyktatorami politycznymi Europy,
wreszcie, co było podówczas naj-
bardziej dla ludności wileńskiej
bolesne, dziwne postępowanie po-
lityki oficjalnej polskiej, która,
wbrew opinji narodowej i wbrew
woli ludności zainteresowanej, usi-
łowała zrobić z Wileńszczyzny te-
ren eksperymentu federalistycz-
nego. Wola ludności Ziemi Wileń-
skiej miała być podporządkowana
złudnej koncepcji politycznej, któ-
ra nie mogła zadowolić ani Pola-
ków, ani Litwinów.

Obóz narodowy w całej Polsce,
a w Wileńszczyźnie w szczegól-
ności stał zawsze na stanowisku,
że Ziemia Wileńska musi stanowić
nierozerwalną i niczem nie różną
część Rzeczypospolitej, do tego
samego zdążała również polska
większość Wileńszczyzny.

Dążenie to jednak natrafiło na
bardzo znaczne trudności i trzeba
"było dużo walki, dużo stanowczo-
ści i siły charakteru, żeby je
w czyn wprowadzić.
"Zwolennicy federacji, mający

podówczas duże wpływy, dzięki
ówczesnemu Naczelnikowi Pań-
stwa i Naczelnemu Wodzowi, zro-
bili wszystko, żeby doprowadzić
do realizacji programu federacyj-
nego.

Pamiętamy dobrze odezwę Na-
czelnego Wodza z kwietnia 1919
roku do mieszkańców b. Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, w której
nie było ani słowa o polskości na-
szej ziemi, było natomiast trakto-
wanie naszych ziem, jako czegoś
od Polski odrębnego.
W październiku 1920 roku, po

zajęciu Wilna przez wojska gen.
Żeligowskiego, usiłowano stwo-
rzyć z Wileńszczyzny odrębny
organizm państwowy pod nazwą
Litwy Środkowej, która miała być
zawiązkiem przyszłej wielkiej Li-
twy.

Federalistyczne stronnictwa wi-
leńskie, pozostające pod wpływem
ludzi bliskich ówczesnemu Naczel-
nikowi Państwa, ustaliły w roku
1921 dziwaczny projekt federacyj-
ny, który nie miał nic wspólnego
nawet z dawną tradycją, tylko
był płodem bujnej fantazji auto-
rów. Projekt ten był rozważany
i przyjęty przez istniejące wów-
czas w Wilnie Biuro Prac Poli-
tycznych, grupujące w sobie stron-
nictwa lewicowe od Piasta do
t.zw. „Odrodzenia'' włącznie. Trze-
ba pamiętać, że Piast był wów-
czas pod silnym wpływem czyn-
ników belwederskich.

Według tego projektu Litwa
miała się składać z dwóch kanto-
nów — wileńskiego i kowieńskie-
go. Każdy kanton miał posiadać
osobny sejm w Wilnie i w Kownie
i rządy kantonalne, odpowiedzial-
ne przed sejmami. Sprawy wspól-
ne miały załatwiać połączone de-
legacje obu sejmów, przed któremi
miał być odpowiedzialny rząd cen-
tralny litewski, rezydujący w Wil-
nie. Językami urzędowemi Litwy
miały być litewski, polski, biało-
ruski i żydowski. Na czele Litwy
miałby stać prezydent, wybierany
co trzy lata przez zebrane łącznie
delegacje sejmów kantonalnych w
odwójnym składzie. Przy tem

Sadydatów na jedno trzechlecie
miał wysuwać sejm wileński, na
drugie zaś — sejm kowieński.

Polska miałaby posiadać swój
rząd, swego prezydenta i swój
sejm.

Na czem więc miała polegać
federacja tych dwóch państw, ma-
jących odrębne głowy państwa,
odrębne ciała ustawodawcze i
odrębne rządy?

Na to pytanie projekt federali-
stów daje następującą odpowiedź.
Litwa związana jest z Polską sta-
łemi umowami, których mocą

istnieje wspólność polityki zagra-
nicznej i dowództwa wojskowego.
Poza tem Polska i Litwa miały
załatwiać wspólnie sprawy wza-
jemnych ułatwień gospodarczych,
komunikacji i sprawy finansowo-
walutowe.

Sprawy wspólne Polski i Litwy
mialyby rozstrzygač reprezentacje
delegacyj obu sejmów Litwyz je-
dnej strony, a sejmu polskiego
z drugiej strony.

Według pewnego warjantu pro-
jektu, który zresztą nie uzyskał
większości Biura Prac Politycz-
nych, miałyby istnieć wspólne mi-
nisterstwa polsko-litewskie: spraw
zagranicznych, wojskowych, ko-
munikacji wspólnych i finansów
wspólnych. Mianowanie tych mi-
nistrów zależałoby od zgody obu
prezydentów.

Taką oto przyszłość gotowali
nam zwolennicy koncepcji federa-
cyjnej. Mielibyśmy całe życie po-
lityczne pełne chaosu i niepew-
ności, a cała energja czynników
politycznych z konieczności była-
by tracona na ciągłe spory kom-
petencyjne, w tak zarysowanym
ustroju nieuniknione.

Ze strony czynników obcych
usiłowano nam wtedy narzucić
t' zw. projekty Hymansa, które
również, jak i powyżej streszczony
projekt rodzimych federalistów nie
mogły zadowolić ani miejscowej
ludności, ani narodu polskiego, ani
narodu litewskiego.
W takich to warunkach zwo-

łany został dnia 1 lutego 1922 roku
Sejm Wileński, który miał dać
wyraz woli ludności Ziemi Wileń-
skiej. Sejm składał się ze 106 po-
słów, z których 43 wybranych zo-
stało z listy narodowej Polskiego
Centralnego Komitetu Wybor-
czego, utworzyli oni w Sejmie
„Zespół Stronnictw i Ugrupowań
Narodowych”, który był najlicz-
niejszem ugrupowaniem  sejmo-
wem. Następnem pod względem
liczebności ugrupowaniem były
t zw. Rady Ludowe, które liczyły
35 posłów. Było to ugrupowanie
kierowane przez ludzi Belwederu,
musieli się jednak oni liczyć z na-
strojami licznych swych posłów,
pochodzących z ludu. W rezulta-
cie politykę tego ugrupowania ce-
chowało ciągłe lawirowanie po-
między jedną a drugą koncepcją.

Dalej następowały ugrupowa-
nia wyraźnie federalistyszne: „Pol-
skie Stronnictwo Ludowe' — 12
posłów, „Odrodzenie - Wyzwole-
nie“ — 5 posłów, „Odrodzenie' —
4 posłów, „Demokracja” — 4 po-
słów i P. P. S. Litwy i Białorusi —
3 posłów.

Zespół narodowy, nie mając
bezwzględnej większości, miał nie-
zwykle trudne zadanie, zdołał je-
dnak swój cel osiągnąć. Przyczy-
nili się do tego również posłowie,
pochodzący z ludu a należący do
innych ugrupowań, którzy nie ro-
zumieli mędrkowań swych przy-
wódców, pragnęli gorąco wcielenia
Wileńszczyzny do Polski i w tym
kierunku wywierali nacisk we-
wnątrz swych ugrupowań.

Federaliści widząc, że nie zdo-
łają w Sejmie Wileńskim przepro-
wadzić federacji, ograniczyli swe
dążenia do odrębności Ziemi Wi-
leńskiej w postaci autonomii.

Już na samym wstępie obrad
rozpoczęła się walka o charakter
Sejmu. Narodowcy stali na sta-
nowisku, że jedynem zadaniem
Sejmu Wileńskiego jest powzięcie
uchwały, co do przynależności
państwowej Ziemi Wileńskiej, fe-
deraliści natomiast chcieliby z Sej-
mu Wileńskiego zrobić ciało usta-
wodawcze.

W. komisji politycznej, której
przewodniczył poseł Aleksander
Zwierzyński, toczyła się walka
o tekst uchwały zasadniczej. Ze-
spół narodowy postawił sprawę
wyraźnie. Żądał, aby w uchwale
wyraźnie było zaznaczone, że Wi-
leńszczyzna ma być włączona do
Polski bez żadnych zastrzeżeń.
Federaliści chcieli zastrzezenia
autonomji. Rady ludowe oświad-
czyły: „Nie chcemy autonomji, ale
nie chcemy także zastrzegać się
przeciwko niej w uchwale. Niech
to załatwi Warszawa”.

Po długich, całemi dniami i no-
cami trwających obradach komisji
politycznej Rady Ludowe były
jednak zmuszone zejść ze swego
niewyražnego stanowiska i w koń-
cu klauzula, że Ziemia Wileńska
stanowi bez warunków i zastrze-
żeń nierozdzielną część Rzeczy-
pospolitej weszła do ostatecznego
tekstu uchwały,

Kulminacyjnym punktem obrad
Sejmu Wileńskiego był dzień 20

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Kult wielkich ludzi.

Rozpowszechnione jest mnie-
manie, iż obóz narodowy w Polsce
dzisiejszej jest wyrazicielem po-
ślądu, jakoby czynnikiem twór-
czym w dziejach miała być jedynie
zbiorowość, jako taka, a więc:
gromada, społeczeństwo, naród,
nie zaś wybitna jednostka ludzka,
która swym genjuszem osobistym
i wolą indywidualną wpływa de-

cydująco na bieg wydarzeń hi-

storycznych. :
Žaprzecza temu kategorycznie

naczelny organ obozu narodowego
„Gazeta Warszawska”:

„Jak wiele mniemań utartych i roz-
powszechnionych, jest ono najzupełniej
niesłuszne i zgoła nie odpowiadające rze-
czywistości. Obóz narodowy wie o tem
znakomicie i wiedział zawsze, iż genjusz
narodu, jego wola historyczna wyrażają
się zarówno w wielkich, bezimiennych
dziełach zbiorowych, jak i w czynach
poszczególnych potężnych indywidualno-
ści, które przez swą siłę duchową tej
woli historycznej stają się wyobraże-
niem. Wartość wychowawcza kultu wiel-
kich ludzi jest bezsprzeczna. Z żywota
takiego np. hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego więcej można nauczyć się o hono-
rze, wierności swemu słowu i przysię-
dze, skromności, bezinteresewności, po-
szanowania godności ludzkiej nawet u
nieprzyjaciół i innych cechach prawdzi-
wie wielkiego wodza i żołnierza, aniżeli
z najdłuższych, najbardziej szczegóło-
wych abstrakcyjnych wywodów i roz-
ważań na temat powyższych cnót i zalet.

Jeżeli przeto narodowcy przeciwsta-
wiają się energicznie szerzeniu kultu tej
czy innej konkretnej osobistości, to nie
dlatego bynajmniej, żeby z zasady byli
przeciwnikami kultu wielkich ludzi wo-
góle, ale z tej prostej i wystarczającej
przyczyny, że danej jednostki właśnie nie
uznają za wielką, a jej żywota i dzieł
nie uważają za wartościowy wychowaw-
czo wzór dla kształcenia przyszłych po-
koleń, ze względu na dostrzegane w nim
niedostatki, czy to w zakresie intelektu-
alnym, czy moralnym.

Obóz naredowy tem się dziś w wiel-
kiej mierze od pozostałych ugrupowań
politycznych u nas wyróżnia, że jako
bliżej zżyty z tradycją cywilizacji za-
chodnio-europejskiej, mocniejsze ma też
instynktowe poczucie wartości prawdy,
jako czynnika wychowawczego, cenniej-
szego aniżeli wszelkie „budujące” fałsze
i „krzepiące” legendy."

„Przeciętna szybkość — ustawa
na godzinę”,

W] związku z zakończeniem
sesji sejmowej, pisze „ABC”:

„Tempo było iście rekordowe i то-
że być uważane za nadzwyczajny „wy-
czyn” sportowy, niśdy jednak za poważną
i rzeczową pracę, do której powołany
jest parlament.

Wiadomo zresztą, że ustawodawcza
działalność, wedle  sanacyjnej  teorji,
sprowadza się do pojęcia t. zw. współ-
pracy z rządem, pojęcie zaś współpracy
z rządem w sanacyjnej praktyce redu-
kuje się do dość automatycznych ruchów
ciała raczej niż myśli: podnoszenie rąk,
ewentualnie nawet całego korpusu, gdy
się głosuje przez powstanie lub wycho-
dzenie przez drzwi.

Inna rzecz, że posłuszna i zwarta
w zasadzie większość rządowa okazy-
wała się przy pewnych próbach dyskusji,
zwłaszcza w sprawach gospodarczych -i
socjalnych, coraz mniej zwartą, aczkol-
wiek, koniec końców, nie mogła nie być
posłuszną. Z tych rozbieżności we-
wnętrznych wynikać się zdaje fakt, że
obfita mnogość ustaw, stanowiąca plon

tegorocznej sesji parlamentarnej, nie jest
złączona żadną jedolitą myślą przewo-
dnią, nie wykazuje żadnego konsekwent-
nego planu, któryby ją wiązał w taką
lub inną organiczną całość. Tu szukać
też należy częściowej genezy ustawy
o pełnomocnictwach, które ze strony
większości jest kapitulacją, z tego na-
wet szczupłego i formalnego zakresu
uprawnień do „współpracy”, jaki jej
przyznano. A to pomimo, że w tym za-
kresie formalnym większość sanacyjna
osiągnęła nieznany bodaj w dziejach
ustawodawstwa rekord: przeciętna szyb-
kość — ustawa na godzinę!”

Szkoły wyższe — „szkołami
zawodowemi”.

Prof. Tarnawski zajmuje się w
„Kurjerze Lwowskim'' pomysłem,
wysuniętym przez p. Z. K. w „Ga-
zecie Polskiej“, žeby szkoly wyž-
sze uwolnić od „pracy naukowej”,
a zostawić im wyłącznie — kształ-
cenie młodzieży.

„Mam wrażenie — pisze prof. Tar-
nawski — iż autor wstydliwie ukrył tu
swą myśl prawdziwą, a chciałby, aby
dzisiejsze uniwersytety zmieniły się w
szkoły zawodowe. Przy takiej reorgani-
zacji znalazłaby się niejedna katedra
może i dla autora. Egzaminowałby wów-
czas i miał z taks — jak pisze — „do-
chód, przewyższający kilkakrotnie pen-
sję' (zresztą bardzo to źródło profesor-
skich bogactw przecenia). Poza tem jest
skromny, zgodziłby się chętnie na niższy
stopień służbowy, nfż ma wojewoda.

Jeżeli takie są jego aspiracje, to raz
jeszcze stwierdzć należy, iż dobrym jest
dzisiejszy system, dzięki któremu profe-
sorowie „$rono swoje uzupełniają sami”.
Zdarzy się czasem omyłka, ale na ogół
zachodzi to rzadko. A oprócz kwalifika-
cyj naukowych zwraca się uwagę także
na charakter...

Operacja, której pomysł rozwija,
przedstawia się, jak rozkoszny sen czło-
wieka, spodziewającego się przy, propo-
nowanych zmianach wypłynąć.

Z takich rozkosznych snów zrodziła
się już niejedna reforma. Dlatego bacz-
ność!”

Nie jest jeszcze tak dobrze!

Jak przewidywaliśmy prasa
rządowa wpada w radość, że strajk
proklamowany przez socjalistów
nie udał się i dmie w struny
triumfu.

„Napływające z całego kraju wiado-
mości — pisze „Słowo Polskie'* — šwiad-
czą o całkowitem niepowodzeniu -akcji
strajkowej. Ludność nie odczuła jej zu-
pełnie, tem mniej rząd. „Próba sił” do-
konała się. Wykazała ona całkowicie
bankructwo żerującego na ruchu robotni-
czym partyjnictwa.

Rząd ten (p. Prystor) — pierwszy
w Polsce — potrafił przełamać strajk po-
wszechny, narzucony zarówno robotni-
kom, jak i wszystkim w Polsce przez
grono ludzi szkodliwych.”

Na to odpowiada „Głos Naro-
du“ ostrzegawczo: „nie jest tak
dobrze”:

„Jest w tem pewna przesada.. Strajk
istotnie nie udał się. Ale, dlaczego?
Mylą się ci, którzy sądzą, że fiasco straj-
ku przypisać trzeba zaufaniu robotników
do rządu, albo ich zadowoleniu z warun-
ków życia i pracy. Masy bowiem nur-
tuje pod powierzchnią prąd bardzo ra-
dykalny. Jeśli zaś ten prąd nie przybrał
w dniu 16 b. m. form ostrych, to nie dla-
tego, że „partyjnictwo! w tych masach
zniknęło, ale dlatego, że robotnicy zna-
leźli się w przymusowem położeniu...
Niech o tem nie zapomina ani rząd, ani
prasa rządowa! Nie jest tak dobrze,
jak sądzą!”

Nota wielkich mocarstw w sprawie
Kłajpedy.

BERLIN (Pat). „Berliner Ta-
geblatt“ donosi z Kowna, że dziś
w południe przedstawiciele wiel-
kich mocarstw-sygnatarjuszy sta-
tutu kłajpedzkiego złożyli każdy
z osobna rządowi litewskiemu
jednobrzmiące noty werbalne. W
notach tych mocarstwa zwracają
swoją uwąśę, że reorganizacja no-
wego dyrektorjum kłajpedzkiego
nie odpowiada danym przyrzecze-
niom litewskiego ministra spraw
zagranicznych w Genewie. Sygna-
tarjusze konwencji  kłajpedzkiej
zaznaczają, że w razie utworzenia
dyrektorjum, które nie uzyska
votum zauiania od większości sej-
miku, cała sprawa będzie oddana
Trybunałowi Haskiemu, nie zaś

sędziemu-rozjemcy, przewidziane-
mu w tym celu. Nota sprzeciwiać
się ma rozwiązaniu sejmiku i roz-
pisywaniu nowych wyborów w

obecnej chwili.

свасщистооян ПНЕ

Przy bólach nerwowych i głowy
należy niezwłocznie zastosować tablet-

ki Togal, które skutecznie uśmierzają te
bóle, nie wywierając żadnego szkodll-
wego wpływu na serce, żołądek | inne
organy. Spróbujcie i przekonajcie się
sami, lecz żądajcie we własnym intere-
sie tylko oryginalnych tabletek Togal.

Do nabycia we wszystkich aptekach
6057—1 WZP Nr. 4.
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lutego 1922 roku Wi dniu tym
Sejm Wileńsk: powziął uchwałę,
której część zasadnicza brzmi:

„1. Wszelkie węzły prawno-państwo-
we, narzucone nam przez Państwo Ro-
syjskie, uważamy za bezpowrotnie zerwa-
ne i nieistniejące, jak również odmawia-
my Rosji prawa do ingerowania w spra-
wach Ziemi Wileńskiej.

2. Roszczenia prawno-państwowe do
Ziemi Wileńskiej, zgłaszane przez repu-
blikę Litewską, które znalazły swój wy-
raz w traktacie litewsko-sowieckim z dn.
12 lipca 1920 r., jako też i wszelkie inne
odrzucamy i nazawsze uchylamy.

3. Stwierdzamy uroczyście, że nie
uznamy żadnej decyzji zarówno o losach
naszej Ziemi jak i w sprawie jej we-
wnętrznych urządzeń, powziętej przez
czynniki obce wbrew naszej woli.

4. Ziemia Wileńska stano-
wi bez warunków i zastrze-
żeń nierozdzielną część Rze-
czypospolitej Polskiej.

5. Rzeczpospolita Polska posiada
pełne i wyłączne prawo zwierzchności
państwowej nad Ziemią Wileńską.

„ ,6. Właściwe władze Rzeczypospo-
litej Polskiej posiadają jedynie i wyłącz-
nie prawo stanowienia o ustawach i
urządzeniach Ziemi Wileńskiej zgodnie
z Konstytucją Rzeczypospolitej z dn. 17
marca 1921 r.

7. Wzywamy Sejm Ustawodawczy
i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do na-
tychmiastowego wykonywania praw i
wow, wypi acych z tytułu
przynależności Ziemi Wileńskiej do Rze-
czypospolitej Polskiej.”

Wola ludności została w tej
uchwale jasno i niedwuznacznie
wyrażona.

Niestety, były jeszcze dalsze
trudności. Sem Wileński wybrał
delegację do Warszawy w składzie
20 osób, pod przewodnictwem p.
Witolda Bańkowskiego, której za-

daniem było podpisanie wraz z
rządem polskim formalnego aktu
a Wileńszczyzny do Pol-
ski.

Okazało się w Warszawie, że
rząd Rzeczypospolitej, będący pod
wpływem czynników  federali-
stycznych, pragnął obdarzyć Zie-
mię Wileńską specjalnym Statu-
tem, który mógłby stwarzać odręb-
ność autonomiczną naszej Ziemi
od reszty Polski, co byłoby
sprzeczne z wolą ludności.

Załatwienie sprawy wcielenia
Wileńszczyzny wskutek tego prze-
wlekło się, jednak dzięki energicz-
nemu stanowisku delegatów naro-
dowych Sejmu Wileńskiego, spra-
wę dało się załatwić pomyślnie
i zgodnie z uchwałą przedstawi-
cieli Wileńszczyzny.

Niezapomniana tutaj będzie ro-
la ś. p. ks. Arcybiskupa Karola
Hryniewieckiego, który, jako poseł
Wileński i jako były biskup wi-
leński stanowczo oparł się dąże-
niom autonomicznym i gdy o nie-
bezpieczeństwie autonomii się do-
wiedział, nie chciał opuścić wa-
gonu.

Po podpisaniu przez rząd i de-
legację wileńską aktu złączenia,
Sejm Ustawodawczy dnia 24 mar-
ca 1922 roku uchwalił przy po-
wszechnym entuzjazmie wcielenie
naszej Ziemi do Polski,

Odtąd na wieki Wilno i Ziemia
Wileńska stanowią nierozerwalną
i nie różną część Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Echa niedoszłego zamachu.
Rozkaz Hitlera na
LIPSK (Pat). Socjalistyczna

„Leipziger Votksztg.' zamieszcza
dziś dosłowny tekst tajnego roz-
kazu „domu brunatnego! w Mo-
nachjum w sprawie przygotowania
do zbrojnego zamachu stanu. Roz-
kaz skierowany jest do wszyst-
kich przywódców okręgowych
partji narodowo-soejalistycznej i
zawiera m. in. następujące rewe-
kl szczegóły, świadczące o
niebezpieczeństwie, jakie grozi o-
becnemu systemowi ze strony
hitlerowców.
— Okres 1932 r. przyniesie o-

stateczną zmianę w układzie sto-
sunków politycznych w Rzeszy.
Hitler dojdzie do władzy. Jeżeli
nie nastąpi to drogą legalną, wów-
czas użyjemy bezwzględnej prze-
mocy. Oddziały szturmowe liczą
w obecnej chwili 520 tys. dobrze
uzbrojonych ludzi, którzy w ciągu
48 godzin przy pomocy kolei lub
samochodów ciężarowych opanują
każdy zagrożony chociażby naj-
dalej wysunięty odcinek. Dowód-
cy poszczególnych grup powiado-
mieni są dokiadnie o miejscach
położenia składów broni i amu-

wypadek zamachu.
nicji. Rozkaz wymarszu doręczony
zostanie im na 3 dni przed termi-
nem mobilizacji. Osoby, które w
latach 1930 i 1931 brały udział w
kursie obsługi technicznej karabi-
nów maszynowych, muszą zgła-
szać się natychmiast w sztabie
generalnym swego okręgu. Człon-
kowie oddziałów motocyklowych
powinni stale być w pogotowiu do
wyjazdu na dalszą odległość. —
Rezerwa partji narodowo-socjali-
stycznej obsadzi gmachy urzędów
pocztowych i miejskich. Oddziały
techniczne w 6 godzin po otrzy-
maniu rozkazu mobilizacyjnego
zniszczą tory kolejowe w pobliżu
miejscowości garnizonowych. In-
strukcje niniejsze dotyczą w rów-
nej mierze członków policji, jak i
Reichswehry, należących do partji
narodowo-socjalistycznej.

Ogłoszony komunikat wywołał
w Saksonji głośną sensację. Pisma
lewicowe i demokratyczne ude-
rzają z tego powodu na alarm,
wzywając społeczeństwo i klasy
robotnicze do energicznego odpar-
cia wszelkich prób przewrotu.

Hitlerowcy protestują i tłomaczą się.
BERLIN. (Pat). Frakcja naro-

dowo - socjalistyczna Reichstagu
wystosowała 'do min. Groenera
depeszę, protestującą przeciwko
rewizji, przeprowadzonej przez
policję pruską w lokalach i biu-
rach partji narodowo-socjalistycz-
nej. Dokumenty, skonfiskowane
przez policję, określa depesza,
jako falsyfikaty. Również Hitler
w oświadczeniu, ogłoszonem przez
biuro prasowe partji narodowo-
socjalistycznej występuje  prze-
ciwko zarządzeniom - władz pru-
skich, zaznaczając m. in., że o
mobilizacji oddziałów  szturmo-
wych zawiadomił min. Groenera
na tydzień przed wyborami pre-
zydenta Rzeszy. Hittler zapowia-

da na piątek bieżącego tygodnia
ogłoszenie szczegółowych  wy-
jaśnień, mających uzasadnić mo-
bilizację oddziałów szturmowych.

BERLIN. (Pat). Partja narodo-
wo-socjalistyczna przesłała dziś
ministrowi Groenerowi obszerny
memorjał, mający uzasadnić le-
galny charakter zarządzeń mobi-
lizacyjnych, wydanych oddziałom
szturmowym w dniu 13 marca.
Jednocześnie kierownictwo partji
wystąpiło z formalnem zažale-
niem do pruskiego ministra spraw
wewnętrznych Seweringa. Jutro
narodowi socjaliści mają- zgłosić
skargę przeciwko zarządzeniom
pruskiej policji do Trybunału Rze-
Szy.

Na tropie konfidenta hitlerowskiego.
BERLIN. (Pat.) „Vossische Ztg.”

donosi, że policji politycznej uda-
ło się wpaść na trop informatora
partji
który udzielał oddziałom  sztur-

mowym bliższych informacyj o
składach broni t. zw. straży ko-
lejowej. Informatorėm tym ma

narodowo -socjalistycznej,, być wyższy urzędnik dyrekcji
kolejowej w Berlinie,

 

Żydzi coraz ostrzej występują
przeciwko Anglji.

Żydowska prasa donosi, że na
sesji komitetu administracyjnego i
rady narodowej organizacji sjoni-
stycznej w Stanach Zjednoczo-
nych, której przewodniczył osła-
wiony wróg Polski Nuchym Soko-
tow, doszło do bardzo ostrych wy-
stąpień przeciwko Anglj, a w
szczególności przeciwko władzy
w Palestynie.

Jeden z przywódców sjonizmu,
rabin Wise, oświadczył, że sjoniści
mają już dość rozmów z podwład-
nymi, obecnie należy rokować
bezpośrednio z Wielką Brytanią.

W końcu jednomyślnie uchwa-
lono rezolucję, która wzywa świa-
tową organizację sjonistyczną do
podjęcia rokowań z Anglją celem
wyklarowania stosunków między
władzą mandatową a narodem ży-
dowskim w szczególności odnoś-
nie do kwestji imigracji, zakupów
ziemi, pełnego wykonania dekla-
racji Balfoura i zobowiązań man-
datowych jak również odnośnie do
przyrzeczeń zawartych w liście
Mac Donalda, które nie są speł-
niane przez administrację pale-
styńską.

l w Kanadzie bojkotują żydów.
Montreal. Kanadyjski patrjoty-

czny związek „Goglus” rozwija o-
statnio gwałtowną antyżydowską
kampanję bojkotową. Prócz pro-
pagandy bojkotowej, uprawianej
przez kilka tygodników tego zwią-
zku w języku francuskim, prze-
„chodniom na ulicach wręczana jest

EEESEC I

Główna wу
300.000złotych

LOS Nr. 135002

pochodzący z kolektury Nr 519

PADŁA NA

sprzedany w znanej ze szczęścia i wielkichwygranych

KOLEKTURZE JANINY HAŁADEJOWEJ p.t.

„SZUKASZ SZCZĘŚCIA? — WSTĄP МА CHWIĘT"
Warszawa, Nowy Świat 68, Krakow. Przedm. 87, Chłodna 68

POLECAMY SZCZĘŚLIWE LOSY 5-ej KLASY

do podpisywania deklaracja, w któ
rej podpisany zobowiązuje się nic
u żydów nie kupować ani wogóle
z nimi żadnego kontaktu nie utrzy
mywać. Propaganda bojkotowa ka
nadyjskich patrjotów cieszy się
wielkim powodzeniem wśród ludno
ści chrześcijańskiej.
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KRONIKA.
zrost ducha religijnego wśród ludności.
Jak się dowiadujemy tego-
czne rekolekcje urządzonew
bściołach  Wileńskich cieszyły

znaczną frekwencją  po-
imo silnych mrozów. Na rekó-
kcje parafjalne uczęszczczała w

Sąd Arcybiskupi

Ferje w Sądzie Arcyb. i Metr.
kwietnia włącznie.

ężka choroba J.E. Ks. Bis

E. Ks. Zygmunt Łoziński Bis-
bp Piński w ostatnich dniach
$żko zaniemógł. W dniu 18 b.m.

tym roku stosunkowo większa
liczba wiernych niż lat ubiegłych.
Jest to pocieszającym objawem
wzrostu ducha religijnego wśród
ludności polskiej naszego miasta.

i Metropolitalny.

. będą trwały od dn. 24 marca do

kupa Zygmunta Łozińskiego

odbyła się operacja. Stan chorego
Ks. Biskupa w dalszym ciągu jest
poważny.
 

Z MIASTA.
— Z okazji imienin ministra
raw wojskowych p J. Piłsud-
lego w dniu wczorajszym w
zylice odbyło się nabożeń-
o celebrowane przez J. E. ks.
cybiskupa Jałbrzykowskiego w
decności miejscowych władz
Ywilnych i wojskowych. W na-
Ożeństwie wzięła równiez udział
lerowana dnia tego do kościoła
łodzież szkolna.
Po nabożeństwie na placu

ikiskim odbyła się defilada woj-
e, którą przyjął w towarzystwie
(jewody wileńskiego i prezesów
zespolonych urzędów ° деп.
twarczyński. Domy  przyozdo-
dne były flagami, natomiast tyl-
"nieliczne witryny miały wysta-
ligne portrety solenizanta.

SPRAWY  MIEJSKE.

—Magistracka piatlietka bu-
Owy stacji autobusowej Trwa-
e od pięciu lat roboty nad bu-
Ową stacji autobusów dalekobie-
ych zostały ostatnio przerwane
Powodu braku kredytów. ф ' (а)

HANDEL I PRZEMYŚŁ.
— Godziny handiu w okre-
przedświątecznym. Stowa-

JSzenie Kupców i Przemysłow-
w w Wilnie komunikuje, że dziś
niedzielę sklepy mogą być ot-

Arte od godz. 1-ej do godz. 6-ej
» poł. W ciągu zaś bieżącego
Sodnia do godz. 9-ej, w sobotę

* godz, 6ej wieczorem.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Walne zgromadzenie człon-
Związku Absolwentów Gi-

lązjum Jezuitów w Wilnie od-
dzie się dn. 22 bm. o godz. 10.15
lokalu przy ul. Wielkiej 64, a bę-
„le poprzedzone Mszą św., którą *
„Prawi ks. dr. Kazimierz Kuchar-
0 godz. 9 w Kaplicy Konwiktu.
stępnie o godz. 6 odbędzie się
Dólne „święcone'. Obecność
ystkich członków konieczna.

1 — Herbatka krajoznawcza.
Araniem Zarządu Odziału Wi-
skiego Polskiego Towarzystwa

Ajoznawczego odbędzie się
yStmnazjum im. Ad. Mickiewicza
Ominikańska 3 m.5)o 8 wieczór
baątka krajoznawcza na której
Kazjmierz Okulicz wygłosi re-

"at p. t. „Z stosunków wew-
urznych na Litwie”. Goście
*"łowadzeni przez członków P.

„ mile widziani.

ODCZYTY.
— Sekcja Uświadomienia
lgljnego Akademickich So-

j cy] Marjańskich podaje do
idomości, że dnia 20. Ill, b. r.
Jodz. 16 (4 p. p.)w lokalu Sod.
ty ul. Wielkiej 64, odbędzie się
ranie z referatem sod. P. De-
za de Lawal p. t. „Religja

|kształcenie charakteru".

SPRAWY PRASOWE

— Konfiskata „Głosu Wileń-
ego”, Nr. 11 popularnego tygod-
a „Głos Wileński" został skon-
towany za artykuł p. t. „Przed
em Męki Pańskiej”.
Po konfiskacie ukazał się dru-
lakład.
Pismo jest do nabycia we

Itystkich kioskach, przy kościo-
h ; w Redakcji (Mostowa 9 —
karnia Bajewskiego).

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Zamiast wieńca na trumnę Ś. p.
a Andrzejewskiego Dyrekcja i Perso-
Banku Związku Spółek Zarobkowych

Kziału Wileńskiego złożyli na rzecz
u Św. Antoniego do rąk prezeski p.
ksandry Szczepkowskiej kwotę zł. 88.

ATRY MIEJSKIE Z. A. S.P.

— Na Pohułance: Popołudniu
katni raz — „Mam lat 26*.
po ostatni raz — „Vir-
Ji Militari“.
Jutro — „Dwunasta noc" po
haoh propagandowych od 20'gr.
2 zł
W Lutni: Po po południu
ka dla dzieci — „Czarodziejskie
keciono”. Ceny miejsc propa-
hdowe od 20 gr. do 2 zł.
Wieczorem — „Ich synowa“.
Jutro w Lutni rozpoczną się

je swiąteczne, które potrwają
26 marca włącznie.
k Najbližsza premjera na
hulance. We wtorek odbedzie
premjera wodewilu E. Labicha

t, „Slomkowy kapelusz". We-
e melodje piosenek, muzyka,
z udzial zespolu girls — nadają
u widowisku cechy melodyj-
cj, ruchu, zabawy i barwności.
ukę rezyserował Wacław Ra-
ski, Pięknie dekoracje skom-
nował W. Makojnik.

 

— Dzisiejszy recital Miko-
łaja Orłowa jest dawno oczeki-
wanym jedynym występem w Wil-
nie sławnego mistrza fortepianu
przed wyjazdem na tournėe do
Australji i wzbudzil niebywale za-
interesowanie, jako wysoce arty-
styczny ewenement w žyciu mu-
zycznem Wilna. Nadarza się bo-
wiem niepowszednia sposobność
wysłuchania znakomitego progra-
mu w mistrzowśkiem wykonaniu
nacechowanem wirtuozerją tech-
niczną, maestrją interpretacji ifi-
nezyjną subtelnością tonu.

Program zawiera m. inn. So-
natę op. 31 Beethovena, Passa-
caglję Handla-Eckmana, szereg
utworów Chopina, Liszta, Rach-
maninowa, Prokofjewa oraz „Ma-
zurki* Szymanowskiego i „Taniec
rosyjski* Strawińskiego.

Ostatnie bilety można jeszcze
nabyć w „Orbisie* Mickiewicza
Nr. 11-a od g. 10 do 1ej oraz w
kasie Konserwatorjum przed kon-
certem od g. 7 wiecz.

* Koncert odbędzie się w Sali
Konserwatorjum (Wielka 47)i roz-
pocznie się punktualnie o g. 8 ej.

Koncert bezwzględnie jedyny
i nadawany przez radjo nie bę-
dzie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 20 b. m.

10.10. Tr. bicia dzwonów i nabożeń-
stwa z Bazyliki Wileńskiej. Chór katedra
lny pod dyr. prof. Wł. Kalinowskiego.

11.58. Sygnał czasu.
12.00. Hejnał z wieży katedralnej w

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

Fragment konkursu im. F. Chopina.
14.00 „Sprawy gospodarskie na cza-

sie'' — odczyt wygł. inż. Romuald Węcko
WICZ.

14,20. Audycje rolnicze z Warsz.
15.55. Aud. dla dzieci z Warsz.
16.20. Muzyka polska (płyty).
16.40. „Przegląd czasopism kobie-

cych” z Warsz.
17.00. Z cyklu „Kobieta ma głos” —

rozmaitości.
17.15. „Tajemnice astrologji" — od-

czyt z Warsz. wygł. dr. F. Burdecki.
17.30. Wiadomości przyjemne i po-

żyteczne z Warsz.
17,45. Koncert popoł. z Warsz.

19.00. Litewska audycja literacka.
19.20. „Poradnia wychowawcza nr.

10." prowadzi wizytator Jerzy Ostrowski.
19.40. Progr. na poniedziałek i rozm.
19,45. Słuchowisko z Warsz. (Przy-

bylski).
20.15. Koncert z Warsz.
21.40. Kwadr. liter. z Warsz.
21.55. Recital fortepj., z Warsz. (H.

Morsztynówna).
22.40. Kom. i muz. tan. z Warsz.

Poniedziałek, dnia 21 b. m.
11.58. Sygnał czasu.
14,45. „Poczytajmy sobie" — prze-

gląd wyd. dla dzieci z Warsz.
15.00. Progr. dzienny.
15.25. Odczyt dla maturzystów z

Marsz.
16.10. Utwory skrzypcowe z płyt.
16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16,40. Rekolekcje radjowe — poga-

danka — prowadzi ks. prof. Walerjan
Meysztowicz.

› 16.50. Koncert dla młodzieży (płyty
Objaśnia Zofja Ławęska. Muzyka angiel-
ska.

17.10. „Kraj w ogniu” (Mandżurja)—
odczyt wygł. inż. Stanisław Dobrowolski.
Transm. na wszystkie polskie stacje.

17.35. Gustaw Holst — „Planety—
suita w wyk. londyńskiej ork. symf. pod
dyr. kompozytora.. Słowo wstępne St.
Węsławskiego. (Płyty „Columbia'').

18.50. Wileński kom. sportowy.
19.00. „Wilno, jako jednostka admi-

nistracyjna w XV. i XVIIL stuleciu —
odczyt litewski wygł. Antoni Gasztowt.

15.20. „Wilno bojkotuje Szekspira”
— pogadankę wygł. Tadeusz Byrski.

19.40. Progr. na wtorek.
19.45. Pras. dzien. radjowy z Warsz.
20.00. Felj. muzyczny ze Lwowa.
20.15. Koncert z Warsz.
22.20. „Z jasnego brzegu” — felj. z

Warszawy wyśł red. L. Chrzanowski.
"22.35. Kom. z Warsz.
22.45. Recital fortepjanowy z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Międzynarodowy konkurs chogi-

nowski,

Dzisiaj o godz. 12 m. 15 na-
daje stacja warszawska epizod
konkursu chopinowskiego. Będzie
to 15:ty, a więc przedostatni
dzień rozgrywek solowych. Wo-
bec niepodobieństwa nadania so-
lowych zawodóww całości (około
60 godzin) słuchacze radjowi bę-
dą jednak słyszeli dwa ostatnie
dni konkursu, to znaczy we wto-
rek 22 marca o godz. 20,15 i w
środę 23 marca o godz. 19,15.
W tych dniach odbędą się zawo-
dy  ścislejsze, gdzie każdy z
„ósemki” wybranych odegra je-
den z koncertów Chopina z to-
warzyszeniem orkiestry. -

O Mandżurji.
W poniedziałek o godz. 17,10

nadany zostanie z Wilna na
wszystkie stącje niezmiernie aktu
alny odczyt inż. Stanisława Do-
browolskiego p. t. „Kraj w og-
niu — Mandżurja”. Dzięki tej

DZIENNIK WILEŃSKI

Z KRAJU.
OLBRZYMIA POŻOGA W RAKOWIE.

Spalił się skład Inu. — Przyczyna pożaru — nieostrożne obchodzenie
się z ogniem.

W' dniu wczorajszym późno
wieczorem mieszkańcy miastecz-
ka Raków w powiecie mołode-
czańskim  zaalarmowani zostali
wiadomością o dużym pożarze,
który wynikł nagle na krańcu
miasteczka w zabudowaniach B.
Bermana.

Ogień zaczął się szerzyć z nie-
zwykłą szybkością, przerzucając
się na sąsiednie zabudowania.

Między innemi spalił się do-
szczętnie skład Inu, należący do
tegoż Bermana, dom budowlany
Mery Botwinnik oraz kilka bu-
dynków gospodarczych. Ogólne
straty, według prowizorycznych
obliczeń sięgają ponad 50,000 zło-
tych.

Przyczyną pożaru, jak ustaliła
policja, było nieostrożne obcho-
dzenie się ogniem. (a)

Nowa polska placówka spółdzielcza w Ejszyszkach.

Myśl oswobodzenia się z pod
wpływu handlu żydowskiego rzu-
cona jeszcze w miesiącu styczniu
znalazła godne przyjęcie wśród
światlejszego społeczeństwa ejszy-
skiego, przybierającego formy ży-
wotne. Na terenie naszym po-
wstała nowa placówka spółdziel-
cza spożywców „Žjednoczenie“,

„która ma odegrać ważną rolę w ży
ciu  ekonomicznem Ejszyszek.
Czem będzie ta placówka, okaże
najbliższa przyszłość, teraz można
poczynić tylko powne teoretyczne
obliczenia i snuć najlepsze horo-
skopy. Taki fakt, że kiełkująca
myśl przybrała formę realizacji i
to w dość szybkiem tempie powi-
nien największych pesymistów wyr
wać z chorobliwej apatji, wrogiej
do wszelkich śmiałych przejawów
polskości i pchnąć ich na nową
ścieżkę życia.

Nie wszyscy jednak chcą przy-
łożyć ręki do budowy mocnych
fundamentów polskości i dla swej
własnej wygody lub przez opiesza
łość stronią od spółdzielni, a na-
wet oczekuję z dniem każdym, że
wysuwany projekt weźmie w łeb.

SPORT.
Wiosenny konkurs skoków.
Wiosenny konkurs skoków,

rozpocznie się dziś o godz. 10
min. 30.

Skocznia jest w b. dobrym
stanie.

Skjóring za motocyklami.
Pomimo rozpoczynających się

1oztopów raid Wilno—Niemen-
czyn—Wilno ma dojšė do skutku.

Zbiórka motocyklistów o g.
12 na Placu Tyszkiewicza.

Start maszyn odbedzie się na
szosie przy polu wyścigowem o
godz. 13. Powrót ostatniego mo-
tocyklu spodziewany jest około
godz. 16,30

Zawody o P. O. S.
Dziś o godz. 10 w Kaczym

Dole na Rowach Sapieżyńskich
odbędą się zawody sportowe o
odznakę PZN i POS. W zawo-
dach może wziąc udział mło-
dzież. Ja Nie.
ZAWODY NARCIARSKIE

DLA DZIECI.
"Wiosenne słońce opala naszych nar-

ciarzy, którzy zaczynają nawet jeździć
bez koszul. Coraz więcej kręcić się za-
czyna dzieciaków, które również mogą

teraz zupełnie swobodnie, nie lękając się

* chłodu, rozpocząć swe pierwsze lekcje

narciarstwa.
Wszędzie, gdzie się poważnie myśli

o sporcie, organizuje się specjalne za-
wody dla dzieci. Są to zawody o krót-
kich trasach, o łagodnych podejściach i |
młodzi zawodnicy otrzymują również
specjalne nagrody jak: cukierki, narty,
buty, kijki, żetony i t. d.
W Wilnie imprezy takiej jeszczę nie

było. Ba! Nawet w innych ośrodkach
Polski nie uważano za stosowne wziąć
pod opiekę najmłodszych naszych narcia-
rzy, *

Przypuszczać więc należy, że biegi
dla dzieci spotkają się z wielkim uzna-
niem i że na starcie ujrzymy przyszłych:
Ciechanowiczów, Hermanowiczów, Dow-
borów i Tarasiewiczów.

Zgłoszenia do zawodów kierować na
leży do „Startu' Królewska 5, względnie
kę Domu Sportowego „Ch. Dincesa“ Wiel
a 15.

Wpisowe do zawodów 25 gr. Dalsze
szczegóły podawać będziemy w nastę-
pnych numerach.

Teraz zaś podajemy program tych za
wodów, które odbędą się drugiego dnia
Świąt: dzieci do lat 10 startują na dystan-
sie jednego klm., dzieci od 10 do 13 lat
pobiegną na 2 klm., a od 13 do 15 lat
wszyscy zgłoszeni rywalizować będą na
trasie 3 klm.

Zawodami temi w pierwszym rzędzie
muszą zainteresować się uczniowie szkół
powszechnych i ci, którzy własnemi si-
łami wystrugali sobie „deski”.

U dorastającej młodzieży, stosuje się
rano szklaneczkę naturalnej wody gorz-
kiej „Franciszka-Jėzefa“ i przy użyciu
takowej, jej czyszczące działanie na
krew i naprawa funkcji żołądka i kiszek
u dziewcząt i chłopców, daje zbawienny
skutek. Żądać w aptekach i drogerjach.

prelekcji radjosłuchacze będą
mogli zorjentować się w podło-
żu zbrojnego zatargu chińsko-ja-
pońskiego 'na Dalekim Wscho-
ozie, któremu przygląda się od
kilku miesięcy cały świat.

Rekolekcje w radjo.
Poczynając od poniedziałku

ks. Walerjan Meysztowicz prowa-
dzić będzie przed mikrofonem
radja wileńskiego rekolekcje wieł-
kopostne, które potrwają do'
czwartku włącznie popołudniu
zawsze o godz. 16,40.

Wilno a Szekspir.
Tegoż dnia o godz. 19,20 p.

Tadeusz Byrski w feljetonie za-
tytułowanym „Wilno bejkotuje
Szekspira* powie parę gorzkich
słów pod adresem naszej publi-
czności teatralnej, biorąc za pod-
stawę kompromitującą cyfrę о-
becnych na Szekspirze widzów
a mianowicie 1760 osób.

Tymczasem na ich utrapienie spół
dzielnia już jest zaopatrzona w
najpotrzebniejsze towary i już ru-
sza. Znalazł się sumienny czło-
wiek, który objął kierownicze sta-
nowisko i wierzyć należy, że spół
dzielnię poprowadzi jaknajlepiej.

Stwarzając własne placówki bu
dujmy mocne podwaliny na przy-
szłość. Wierzymy, że niezadługo
nastąpi konsolidacja i harmonijna
współpraca wszystkich.

Spółdzielnia ,„Zjednoczenie” ze
swoim programem ma wyjść poza
ramy czysto handlowe, ma ognisko
wać i rozszerzać ruch spółdzielczy
ma wychowywać i uświadamiać
szersze warstwy społeczeństwa i
przygotowywać do życia niezależ-
nego od wpływu rozpanoszonego
żydostwa.

Założycielom należy życzyć, a-
by ich wielki zapał nie wygasł
szybko, aby praca z dniem każdym
przynosiła przebogate plany, aby
zrozumienie i poparcie przez szer-
szy ogół społeczeństwa ejszyskie-
go był za ich trudy i starania sowi-
tą nagrodą. X.

Aresztowanie  sprawczyni
okradzenia. sekwestratora

Górskiego.
Sekweststrator MagisrackiMi-

kołaj Górski okradziony został
przez niejaką Scholastykę Nienar-
towicz znaną policji ze swoich
sztuczek złodziejskich. Fgentom
wydziału śledczego udalo się
w dniu wczorajszym zbiegłą zło-
dziejkę aresztować. Osadzono ją
w areszcie centralnym do dyspo-
zycji władz sądowych.4

Podczas rewizji przy areszto-
wanej ujawniono wszystkiego
140 zł. Resztę pieniedzy zdążyła
już sprytna sprawczyni kradzieży
roztrwonić. Zachodzi podejrzenie
że miała ona wspólników. (a)

. ’ °

Perły i róże...
Zęby i usta: ;

rząd pereł wśród róży...

Zachowaj Pani

ich czar jaknajdłużej...

OB8t to możliwe tylko przy
codziennem stosowaniu pasty,

mydełlłka, eliksiru

Dentosan
KISS KKI

ROZMAITOSCI.
WALKA PSÓW Z KOMORNIKIEM,

Ogólny kryzys kredytowy, odźwier-
ciadlający się w wzroście miewypłacalno-
ści i trudności finansowych, stał się przy-
czyną gorączkowej pracy komorników i
sekwestratorów. W tym chaosie przymu-
sowych licytacyj, komornicy często znaj-
dują się w kłopotliwych sytuacjach i nie-
raz wychodzą jak Zabłocki na mydle.
W tych dniach — jak donosi prasa wę-
gierska — pewien komornik w Budapesz-
cie otrzymał polecenie przeprowadzić li-
cytację w pewnej majętności — za zaległe
podatki — i wyprzedać mieszkańców luk
susowej psiarni, w skład której wcho-

dziły najcenniejsze okazy myśliwskie. Ko-
mornik musiał jednak odstąpić od swych
zamiarów zmuszony oporem, na jaki na-
potkał nie u właścicieli majętności lecz u
psów. Wiadomość o licytowaniu najlep-
szych okazów słynnej na całą okolicę
psiarni zgromadziła na miejscu liczne sze
regi amatorów, pragnących za.. psie pie
niądze nabyć czysty okaz psiej rasy, u-
dokumentowany wspaniałem drzewem ge
nealogicznem. Wkrótce też całą psiarnię
rozprzedano i komornik uważał swe
czynności za pomyślnie spełnione. Tru-
dności zaczęły się jednak, gdy trzeba by-
ło wypuścić z klatek zwierzęta sprzedane
by je wręczyć nowym właścicielom. Wy-
jąc, szczekając i gryząc, psy oparły się
eksmisji z taką energją, że komornik, po
zwróceniu się o pomoc do hodowcy —
musiał opuścić pole walki, wśród hura-
śanowych wybuchów śmiechu, odstępu-
jąc od spełnienia swych czynności.

  

Już czas zaopatrzyć się
w dobre i .odleżałe

WINA
Rumuńskie, Muskat półsłod. but. zł. 3.60
Hiszpańskie, Muskat słodki „ „5—
Francuskie, Entre de Mersb. „ „ 3:85

2 Bordeaux Supe-
rjor. cz. nw 3.85

Węgierskie Szamorodner n” zn. 3:85
" słodkie RE =

Włoskie Vermouth „Ballor” „ „ 5—
Joraz inne wyższe gatunki, własnego
importu z pierwszorzędnych winnic,

2 Poleca:

|D-H. St Banel i S-ka
Wilno, Mickiewicza 23, tel. 8-49,

Przy większych zakupach RABAT. 

Niesmaczna potrawa —

to wstyd dla dobrej gospodyni.

Dobra gospodyni nie zapomina nigdy, że

szczypta cukru,

wszystkich

dodana podczas

prawie potraw, jarzyn,

gotowania do

zielonego

groszku, fasolki, marchwi, szpinaku, kalaliorėw,

kartolli, brukselki, kapusty i pomidorów, do po-

traw mięsnych, ryb, klusek, kaszek, zup z płat-

ków owsianych, jak również innych zup, nadaje

każdej z tych potraw właściwy jej smak, podno-

sząc nadto jej wartość odżywczą

NAJLEPSZA PRZYPRAWA TO —

 

OUI=
yLcujMa cukru

Gl
ROZDZ RSERÓE KETPOWRACA ©GL 7 UE TR SEESNIEGO

Ulotki komunistyczne w synagodze.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

; WARSZAWA. Podczas nabożeństwa z okazji imienin ministra
Piłsudskiego w synagodze zostały rozrzucone ulotki komunistyczne.

Wywołało to pewne zamięszanie zlikwidowane zresztą szybko.

Znów bójka żydowska na dworcu
centralnym w Warszawie.

swoim czasie donosiliśmy
o wyjeździe do Palestyny cadyka z
Góry Kalwarii.

Wyjazd ten połączony był z
niebywałym natłokiem żydostwa
na dworcu głównym, przyczem w
ścisku doszło do pokaleczenia i po
tratowania kilkunastu osób. One-
gdaj cadyk kalwaryjski powrócił
do Polski, a chociaż data jego po-
wrotu nie była rozgłoszona, to jed-
nak doszło na dworcu do poważ-
nych zajść,

Mianowicie, pomiędzy zgroma-
dzonymi żydami wynikła w pewnej
chwili bójka, podczas ktėrej szereg
osób z najbliższego otoczenia ca-
dyka zostało pobitych.

M. i. dostał po głowie prezes
organizacji „Agudas Isroel'* p. Le-
win, a dotkliwie poturbowany Je-
husza Kac, blizki krewny cadyka.
Omal nie został pobity i sam ca-
dyk.

Policja, licznie zgromadzona na

dworcu, — jak twierdzi prasa ży-
dowska, — na dworcu miała za-
chowywać się biernie,

Tawarzyszący cadykowi poseł
Mincberg z BB. udał się ze skargą
do głównego komendanta policji
pułk. Maliszewskiego, który, jak
podaje „Nasz Przegląd“, wiadomo-
ścią o przygodzie cadyka „był bar
dzo rozgoryczony i zawezwał. ko-
mendanta policji warszawskiej”,
ale ten nie mógł udzielić żadnego
wyjaśnienia.

„Nasz Przegląd” opisując po-
wyższe zajście też nie wyjaśnia, o
co tam właściwie chodziło i dlacze
go żydzi przy spotkaniu cadyka po
bili się.

Położenie policji rzeczywiście
było kłopotliwe, bo nie „wyzna-
jąc się” w sprawach wewnętrznych
żydostwa nie orjentowała się, któ-
re są „żydy rządowe”, a które an-
tyrządowe i kogo właściwie należy
bronić.

«inkwizycja egzaminacyjna z języka
polskiego».

Tak brzmi tytuł artykułu w ży-
dowskiej gazecie „Nasz Przegląd”.

Artykuł ten omawia obrady ko
misji administracyjnej, a w szcze-
gólności art, 4 projektu ustawy o
ustroju samorządowym, który wy-
maga od radnych, ławników i bur-

USENZZETZIRERCWWEREVIEPO PR

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
WI ósmym dniu ciągnienia 5-ej

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

Zi. 300.000 na Nr. 135002.
ZŁ. 5.000 na N-ry: 1645 10997.
ZŁ 3.000 na N-ry: 9642 10493

27098 45169 74476 85311 108926
120826 128512 136716.

ZŁ2.000 na N-ry:
11854 17337

1425 5388

mistrzów znajomości języka pol-
skiego. '

Zamieszczając podobny tytuł
najwidoczniej zapomnieli redakto-
rzy żydowskiego pisma, że jeszcze
mamy Polskę, a nie Judo - Polskę.

Co gorsza, bo coraz częściej za
pomina o tem cenzura, tak czuła
zazwyczaj na wszystko inne.

   

 

  

OWSIANE

DLA
19139 20629 30531ZMBCANE tory

35533 37607 44710 45807 55655 adzieci

 

61507 71923 72134 74051 104259
105335 107243 108588 115802
121515 126511 135190 137246
148011 152504 153058 153517.

ZŁ 1.000 na N-ry: 799 7517
9957 13963 16498 19724 20353
27058 28875 35816 36065 37408
42247 42738 43933 46060 51282
61864 66189 67491 68344 71332
71848 80732 82291 83114 90787
94163 99693 104357 113511 113624
117226 129277 134692 139271
139719 141222 142041 144684
150914 159871.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 19. III. 1932 r.

Waluty i dewizy:
Dolary 8,90—8,92—8,88.
Londyn 32,60—32,66 —32,79—32,47.
Nowy York kabel 8,943—3,903.
Paryż 35,1!—35,20 —35,02
Praga 26,40—25,46 —26,32.
Szwajcarja 172,50—172,93—172,07.
Berlin w obrotach nieofic. 212,45.
Tendencja niejednolita.
pe w obrotach prywatnych:

8,9014. :
Rubel złoty: 4,31'|,.

 

 
  

 

PRACA |
POZORYORO PODA

Zdolnych Zastępców
Losowych

poszukuje nowootworzo*
na pierwszorzędna insty-
tucja. Najwyższa prowi-
zja (Zaliczki) Obliczenie
2 razy w miesiącu. Ofer-
ty „Polrek* Lwów, Zi-
morowicza 15 pod: Naj-
skrupulatniejsze obiicze=
nie. 682 —7

POTRZEBNA pielęgniar-
ka do chorej, młodsza,
skromnych wymagań.
Skopówka 9—1, —00

DOBRE ZAROBKOWA-
NIE w každej miejscowo-
ści umożliwia Ciślak, Ka-
towice, ul. Młyńska 15,

POSZUKIWANI AGENCI
do sprzedaży naczyń a-
luminjowych,  platerėw,
porcelany, gramofonów.
Węglowa 19/1.

SŁUŻĄCA z dobrem go-
tewaniem, skromnych
wymagań, potrzebna. UL.
W, Pohulanka 14—355.

 

OGRODNIK,
młody, samotny, z śre-
dniem wykształceniem i
praktyką, poszukuje pra-
cy (może być dorywcza
lub sezonowa) za skrom-
nem wynagrodzeniem.
Specjalista szkółkarz,
zna jednak i inne działy.
Oferty do Admin. „Dz.
AG pod „Młody Ogro-
nik",

SŁUŻĄCA do wszystkie-
$o, z dobremi referencja-
mi, poszukuje posady. O-
ferty do Redakcji pod
„Bronistawa“.

OCHMISTRZYNI
w starszym wieku, lago-
dnego usposobienia, po-
szukuje pracy, zna się
dobrze na gospodarce i
kuchni. Ostrobramska
22—11, od g. 11—2 pp.

UCZNIOWIE
klasy 7 i 8 otrzymają
zajęcie. Zgłoszenia co-
dziennie o

22, m. 40, nad „Holly-
wood",

12/1): 1,
4—6 pp. ul. Mickiewiczaj

OGRODNIK,
pszczelarz-hodowca,  sa-
motny, lat 40, fachowiec
w każdej dziedzinie о-
grodnictwa i pasiecznic-
twa, wyrabia ule syst.
Dadana i Lewickiego, za-
kłada i pielęgnuje sady,
ukończone Semin.Naucz.,
posiada własne gospo-
darstwo, obejmie odpo-
wiednią posadę od zaraz.
Zgłoszenia: Wilno, ul.
Królewska 9, rest. „Kró-
lewianka” dla B. M.

PRACAi wiedza dla
wszystkich | Zarobek,
poważne dochody za-
rableją nasi zastępcy.
Pisz zaraz; „Kieszon-
kowa  Encyklopedja
Popularna, Kraków,
Józefitów 10.

 

LOKALE

Sklep spożywczy sprze-
dam chrześcijaninowi,
klijenteła wyr biona I
dobra M. Pohulanka 11.

 

SKLEP DO WYNAJĘ-
CIA. Wileńska 25, wia*
domość u dozorcy,
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22001)1))10990100)0)4910))00A0001040001041444) 40940009
Od dnia 21-g0 marca r. b. rozpoczynamy

WIOSENNĄ SPRZEDAŻ REKLAMOWĄ
PO CENACH NIEZNANYCH JESZCZE w WILNIE

Wyciąg z cennika:

    
  li

e

DZIŚ w DNIU OTWARCIA SKLEPU, BŁAWATNEGO p. f.

„TKANINY TANIE"

 

       SUKNO: JEDWABIE NATURALNE:
Kamgarny bielskie na ubrania męskie od zł 19.80 | Crepe Georgette . . 3 ; 2 zł 4.—
Szewioty bielskie „ ” „» 17.— [| Crepe Marocain «=. VSU

2 Bosten bielski 5 = 2 ia 2590| Crepe Mongol „ 1360
Krepa bielska na smokingł i fraki es я я 2860 | Meteor „890

= я = Materjeły paltotowe w deseniach najmodniejszych od zł. 21.50| Toile de soie . 5 . Rz KB
Materjaly spodniowe bielskie od zł. . $ 5 ś 3 24— Wielki wybórmatarjałów meblowych:

ia” Materjały na płaszcze damskie w deseniach najmod-w Wilnie przy ul. Wileńskiej 31. misdami AE || i

KAŻDY KUPUJĄCY OTRZYMUJE 10', RABATU pke mine ja viesas od | "Н лоа ан Toby, wyrbla* Materjały na męskie i damskie palta wiosenne od zł. . 4— na sposób perski.  Jednocześnie komunikujemy, że posiadamy wielki wybór
RESZTEK FABRYCZNYCH po CENACH NIEBYWALE NISKICH

Ze względu na ograniczoną ilość towaru przeznaczonego dla sprzedaży reklamowej, i powodowani chęcią
zaspokcjenia potrzeb jaknajszerszych rzesz naszej Szanownej Klijenteli, wydzielamy podczas sprzedaży reklamowej
maximum 6 metrów sukna bielskiego, welny lub jedwabiu na osobę. 0

WILNO,Z. KAZASKI weiax
Jedyny w Wilnie i na kresach Konsygnacyjny Dom Towarowy najpoważnicjszych w kraju fabryk włókienniczych:

Fryderyk Tislowitz, Fabryka Sukna Bielsko.
F. R binowicz I Synowie, Fabryka sukna I towarów modnych — Bielsko.
Karol Better, Fbryka sukna, towarów modnych i Wojskowych — Bielsko.
Bielskie Przedsiębiorstwo Wyrobu Dywanów — Bielsko.
M. Najman, Fabryka wyrobów pluszowych i Kotiku — Łódź.
L. Cychtiger, Fabryka Wyrobów Wełnianych I Bawełnianych — Łódź.
Juljusz Klatt, Fabryka Wyrobów Bawełnianych— Łódź, i Inne.

LLU
EK ai| SKLEP MATERJAŁÓW P'ŚMIENNYCH

į Zdrojowiska | «ELEONORA»
Wilno ul, Św. Jańska (dawniej BorKowski).

Poleca po cenach przystępnych:
RABKA. Papier, księgi buchalteryjne I doręczeń, dzienniki

Pensjonat „Helios“ kom- podawcze, skorowidze, kwitarjusze, d'uki, artyku-
fortowy. Ceny przystęp- ły blurewe i szkolne, gelanterja skórzana, dział
ne. Oktawja Piechocka. art. malarski, kreślarski i rysunkowy, datowniki,
Telefon 70. 8359—6 pieczęcie gumowe I bilety wilzytowe. Dostawa do

biur, urzędów i szkół na dogodnych warunkach.

iu

Zawiadamiając o powyższem Sz. Klijentelę, polecam łaskawym względom mój sklep bogato

zaopatrzony w tanie tkaniny bawełniane, jako to: muśliny, markizety, opale, płótna, madapolamy,

prześcieradłowe, wsypkowe, satyny, zefiry zwykłe i jedwabiste, korciki, płótna harcerskie i wiele

innych. W dziale wełen: tanie rypsy, szewioty, krepoliny, wełny matowe, flory i t. p. Z jedwabi:

jedwabie surowe, meteory, żorżety. Z jedwabi sztucznych: popeliny, luksy, fajdeszyny, jadwabie

sztuczne deseniowe oraz wiele innych artykułów jak: chustki, kołderki bajowe, obrusowe,

prześcieradła ze szlakami, płótna lniane surowe do robót ręcznych, dymki i t. d.

Ceny najniższe prosimy przyjść i przekonać się.

 

  

      

  
  

   
  

latząd twiązu Poleków 2 Kresów Biał.
Zakordonowych niniejszem zawiadamia, że Walne
Zebranie odbędzie się dnia 20 marca r. b. w nie-
dzielę, o godz. 17-ej (5 wiecz.), w sali, przy ul.
Zawalnej Nr. 1, wedle następującego porządku
dziennego: 1) Zagajenie. 2) Wybór przewodni»
схасево 1 sekretarza. 3) Sprawozdanie Zarządu.
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Ustalenie
planu prac na 1932 rok. 6) Wybór członków Za-
rządu, ich zastępców i Komisji Rewizyjnej. W ra-
zie nieprzybycia dostatecznej statutowo ilości
członków, następne Walne Zgromadzenie odbędzie
się tegoż dnia o godz, 18-ej (6 wiecz.), wedle po-
wyższego porządku dziennego i będzie prawo-
mocnem niezależnie od ilości obecnych członków,

ARZĄD,

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

   2!
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M©OLISEETOCY

Ceny węgla zniżone !

WĘGIEL i KOKS
z pierwszorzędnych kopalń

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“
olecama M. DEULL, wu.

BIURO0—Jagiellońska Ne 3, tel. 811.
Bocznica własna— Kijowska 8, tel. 999

—00

   
        

 

      
  

  

        

па KSIAŻECY ETYKIETĘ i KOREK ŻYV —

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU НЕО KAERATOGNIF || ост PRIMABALERINA MIKOŁAJA II-go. Koieiczy miot iusi
Reprezentac| JĄ WILNO, ZARZECZNA 19. TEL. 18—62. LEKARZE Ostrobramska 5. M; Salniękiego. Początek seansów o godzinie 4, > 8 jw VA mia Šalna BAAasŠa asai

* БОБРРИРКОНЦОЛСООВНИИ czynna od godziny o w.

 

PIRUMO

Największe gwiazdy ekranu w jednym filmiel Ponętna LIL DAGOWER, znakomita GLGA CZECHOWA,
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JE RADIOM)
 

= Ir. Blumowicz BETI | Dziś!
i KIAO- L ,Choroby weneryczne, KI40- «ME L Į () $p|| CAMILLA HORN, przeriia ANNY ONDRA, HARRY LIEDTKE, KONRAD VEIDT, H. A. SZLETTOW, FR KORTNER

skėrme | moezopleiowe w arcydziele dżwię- Przebojowe piosenki. Wyjątkowo bogata wystawa. Dodatki dźwiękowe.
ul. WIELKA 21 uiłca Wileńska 28, tel. 326. kowem p. t.: Wielka Tęsknota Na 1-szy seans ceny zniżone. Dziś początek seansów o g. 2, 4, 6, 8 110,15.

; łel. 921, od 8—1 I 2—8. us
i BETAPB

 

  
 

Okazyjna zniżka cen na radjosprzęt, akumu-
latory, bat. anodowe, lampy ! Inne części.

*Solidne, lecz tanie, aparaty do elektryczności.

Firma MICHAŁ GIRDA

Daktór B TTT POLLYWOOD" Dziś! oe pa: „Upadłego Anioła" NANCY CARROL I PHILIPS; LL ” гп."е!‚ т; DŹWIĘKOWE KINO
mie reżźyse'jigenjal- Nad program:  Dodate sunkow

Chotóby esė žilė * Mickiewicza 22 nego Abbota a RAJ UKRADZIONY SONY cez Paramouniu е "с ASN0“
skórneImoczeskciówć względu na wysoką wartość Aryatgeznų"asię w kinach „HOLLYWOOD

Wielka 19, od 9—118—7. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 | 10,30 w dnie Świąteczne o godz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone.

  

  

 

  

—0
Zamkowa 20. Tel. 16-28. Ser ASLDS TIKTREDIZSEO STTANKSTESNEKK

# prawy DZWIEK. KINO- Dziś uroczysta premjera! Pierwszy wielki dźwiękowiec turecki z życia współczesnego, który jednym wielkim pocho-
į majątkowe TEATR «PAN» dem matni, przeszedł ekrany debrak Stamh | w rołach głównych najwybitniejsze gwiazdy teatru siojsczaacd

Ё SSTAETISIN= Ul. WIELKA 42. wszystkich stolic świata p. t: I l w Konstantynopolu Akcja rozgrywa się w kralnie 1001 nocy na
= tie słynnych pałaców muzułmańskich, Przepyszne melodje podkreślają egzotyzm i czar Wschodu. Nad ' program: Naj-i CesZ przyjemn 6 Do sprzedania nowsze aktualja dźwiękowe. Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 I 10,30. Ceny znacznie zniżone.

ё N 5 |Airiaii Еа a TE RADĄГ7
: ARATY DŽWIĘKOWY W rolach głównych rudowłosa gwiazda CLARA BOW I Richard Arlen.i z korzyścią dla Siebie wykorzystać długie zimowe wieczory,

=

: zapisz się
na koresponden- > 66 w Krakowie

cyjne Kursy „W ie d ZA ul. Studencka14,
które przygotują Cię do egzaminu z 7-mlu klas szkoły

powszechnej, ewentualnie do egzaminu nadzwyczajne-
= go z 6-clu klas gimnazjainych, oraz do matury gimna-
| zjalnej lub seminarjum naucz.

Żądaj bezpłatnych prospektów.

działeczki ziemi pod let- KINO-IEATR „L U X“
niska po 10 gr. kw metr. ul. Miekiewicza Nr.'11 tel. 15-62
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość

„DŹWIĘKOWY e 4 Dziśl P i Wilnie. Pra- i
OT ao KINO-TBATR a TIL W I : |Wa Boryba chutnóva 1 A Akehui Rai | Patachon

arcywspaniała komedja-farsa w 12 akt Uwagal Dla uczące|sosnowemi lasami, Do- WIELKA 86.
LOWIE MODY się młodzieży dozwolone. Następny program: „Ben-Hur”.

wspaniała pieśń miłości rozgrywająca się na jednej z едто=

jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie

«POGANIN» tycznych wysp Eo oka morza. W rolach gł. bożyszcze
kobiet RAMON HOVARRO oraz wiośniana Dorothy Janis I Renee Adore.

co godzina. Kościół, świa-
RA ryc za taleiots DZWIĘ- ŠWIATOWID (| Dziśl Tryumfalne arcydzieło

policja na miejscu. Mają- KOWE i dźwiękowe reżys. Wan Dyke'a

OSTRZEREDS YORKE SZEROKOCBERZZATROFEAZACZĄ WOZO

Ku FORTEPIAN— krzyżowy,

tek Pełuknia, właściciel- KINO Mickiewicza 9.

znan, zagr: firmy, w do-

karkołomne zakręty Wszyśtkie djalogi w języku połskim. Nad program: Atrakcje cźwiękowe.
Początek o godz. ś=ej, w dnie świąt. o godz. 1-ej. Ceny od 40 g.

KRÓ-

Dziśl Wielki -
dramat życiowy

  

rozśmieszą nawet głazy, swoją ostatnią prze-
'bajeczną i najdowcipniejszą kreacją jako

  

ły

 

   ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

L1 02
 

Howootworzona pierwszorzędna chrześcjadska i

 

 

      
 

 

' pno
į Największywybór 28 w e ū į į n PRACOWNIA KRAWIECKA į Sprzedaž | HEa okazyjnie

: N I t 26 hektarów ziemi nad ublorów damsk., męsk., wojsk., | uczniows<ich|zzz raze o sprzedania. UL

: ajiepsze towary jeziorem przy st. Zemga-|p,Wysockiejip. Przelaskowskiej.—Szynki wiel- rzy ul. MICKIEWICZA 19 m..1 Garten | © Nowoftodika 415" (daw
= le w Łotwie sprzedam| ką 2 K ka: 1 Polėd ja Kielb = E PZ SA p WĘDLINY Wysockiej| niej 7), m. 23.

Najtańsze ceny za 6.000 zł. lub zamienię| 06 оааа  Bardzo Tanio. V pod firmą „ELEGANCJA zy rowWIoLEl| FORTEPIAN| gabim na nieruchomość w Pol- Pulas : —106|| Przyjmuje obstalunki z wlasnych i powierzo-|| 5гупК! — \М1е!ка- śabinęto-

W skł. apt PUZANAJ u zac |D-H. SŁ BANEL I S-ka| EZ —1d] | nocne. NI, mały: wę yta° + LE il. pod „Zemgale“. |» jm > ie nor p za |zł.

NAOEoe Liu“ Mickiewicza 22, tel. 6 — 48. |mmc POTRZEBNY FOTEL.| pojędwice. | szzedem.utSocketR . . » uszer в redniej  wiel- » m 2
Jo ё i | kości dla chorego. Mo.|SZYNKA bez kości

wędliny wiejskie „ij|"=== pre © | zatcznie taniej prze:| MLECZARNIA w do-zAAANAWAAAAKNAANWWAWAWNTE,|o yy ejskie* он wanĄPUSZERKASM wo joł oo|bym punkcie, "obr
Inne tewary spożywczo- kolonjalne przyjmoję оа рОа 9 ао Palata D.-h. K. Węcewicz.. | Fog,

BABY
 

 

 

E Poleca firma: =00|7 w, Kasztanowa 7 m. 5 miekiewicza 7, tel.10,64| Ares w = z.12 $ L 5, DWaOMALA „Dz. Wil.

| c M ar J a S ie 1 s k RZE Anaiishowną ga 4 z» 10
ZĘ i "| dają się z mą «<

ul. Wileńska 29 (wejście w bramie). AKOŚŹERKE AOEŻE którą moż. SKŁAD Mieszkania
GRONOWE MARJA BRZEZINA,|, na nabyć w firmie ten a I pokoje

` BORDOSKIE l d k - Т Ё_;\ч&': іезс. \:1&‘х Сёо?::;в M.MBA Hel „l Fiskarmonji1-——2-5
oto Szpitala ża. - ckiew! e| | BURGUNDZKIE nayki UCZONE |xgo) WZ Nr 3003] cza 26.tel,8-49. | K. DĄBROWSKA i

Е. WĘGIERSKIE SZYNKI | WĘDLINY wiejskie z naj- = PSR i (F-ma istnieje od r. 1874) =EATR |В: : т ž i Sw. Jers om Nr o| (GRUŹLICAPŁUCjestmieubiaganą iGorosz: WŁOSKIE przedniejszych pO już nadeszły | pzienżawy | W WARSZAWIE APON said: дана К

' nu, Koši io:ludzi Ža zwaiczaniu HISZPAŃSKIE i : ! гаа wszelkie spra- nę m. Nr. 4 od g ś
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor- PORTUGALSKIE D-H. A. JANUSZEWICZ DRUSKIENIKI minas POR PIANINA | 7

: | czywego, sea A lt p. stosują JUGOSŁOWIAŃSKIE Zamkowa 20-a, tel. 8—72. —00 NE w złożonych próśb i podań Aoc Poszukujemy: Jednego |
3 i w -

| „zBafsam Thiocoian--Age“ i „Ane лы dziriow Enio 22. poki I apych-Tafomajęo za sprzeda- nych pokojów2wygo”
| który ułatwiając wydzielanie się piwociny na importowane bezpo- po0 POSIODACECH dłych kachw Są- & па га- 4ат!. Oferty proszę kie-

wzmacnia organizm i samopoczucie спогедом średnio Kapai WITOLD JUREWICZ Zgłoszenia do g. 11. Wil- dzie Najwyśizych i Try y | do rować B rd Biok

 

у E zi6l „DIUROL“ jest smaczny, zupelnie nie- о „Kieszonkowa Encyklopedia“, 2 у 4 i Ё Е> LAS Tai betty statė SAGA be CENY ZNIŻONE o 25 Jo " Kraków, Józefitów 10 — | № Towatzystwe dls handlu (dawniej I. B. SEGAL) wej dzielnicy, niewyžej
+ baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych (Poszukujemy zastępców.) "a u =g0, pieirai ertys* Jas

eriūmaryjaom

  

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszeł
Używa się za poradą iekarza nych producentów, gwa-

rantowane naturalne
gronowe, bez domieszek
owocowych (nie przera-
rabiane w Wilnie).
Poleca:

Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.15)

 

 

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek.

KONIAKÓW i RUMU.
Na wina owocowe

i miody staropolskie

kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel-
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz
ziół „DIUROL“ Gąseckiego. Osłodzony odwar

a
a
a

T
E
D

A
A
A

A
D
D
D

D
A
A
D

ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
rzekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
ania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-

RWANANAANAANANIANNIAANIAANNNNAANAAÓF” 
 

 

nowy, wadze li tonn, doskonała nowoczesna 
 

 

 

  

 

  
      

 

 

  

 

 

b. m„PAWEŁ BURE".
Poleca najlepsze i najrozmaitsze
zegarki, biżuterjei inne rzeczy, gwa-
rantowanej jakości oraz wszelka

naprawa
po cenach zniżonych.

WILNO, MICKIEWICZA 4.
 

ważny materjał naukowy — który zastąpi cały

Wskaże każdemu drogę do celul
Kupić powinien i może każdy! Cena niska —

na spłaty!
Żądajcie prospektów:

no, Bazyljańska 5 m. 1. bunale, składam tamże wynaję-
8482—0 przesłane mi podania i cia. KI-

prośby, Biuro zleceń Т. Jowska4. m.10 H. Abelow.

*, Pieńkowskiego, Warsza-
‚ № Ка 16, PIANINO — koncertowe,

R 6 ž NE T Moiros nowe, sprzedaje się nie-
3 drogo, Tatarska 22, m. 2.

| NAUKA |ZWRECZ
-———————Z sadem owocowym do

 

 

Czas najwyższy
herza, troby, kamieni żółci h, złej "PRACA!Dlawę GEaSaT") | dawać ogłosze- dania. Z „ul. йа, Ta :

Рманавит-чоадвнн слие:-тйо-вснчеуеййе #97 | > | PRACA! Dia wszystkich |WIEDZAT || "pią świąteczneł МАТЕМАТЕК > Kopanicekdlr. 6,m4, ооа ООаIA
d Lo ak o R 2oładża; mibiiiacŚci . ‚ @. „Kieszonkowa Encyklopedja Popularna“, siwa ai TaklaSEZ ak,

RE a sai do OWE + ami tai z sł dy oto dzieło, które na 2000 stronach druku peti-||Ogłoszenia do Dzien| jokcj; matematyki i fizyki PLAC W WILNIE 1-e piętro. Wileńska 25,
się NoCPOO gdyGływać Będzina e uigdy ul. Zamkowa 20-a, tel. 8 72. tem obejmie całokształt wszystkich wiadomości nika Wileńskiego o ; w zakresie szkoły śre- (ul. Dzielna 20), 303 s.kw. wiadomość u dozorcy.

zioła moczopędne Na sktsdźie wielkiwybór i informacji z życia codziennego — bogaty 1 po- raz do wszystkich dniej, oraz przygotowuje za 5200 zł, gotówką 1200 POKOJE 2 lub 3 jasne,
pism najtaniej, najdo:

de matury, Posiada wie- zł, i działki letniskowe
5 į wo DE atunkow: szereg dziel naukowych i odpowie každemu na godniej załatwia Biu = й Н R meblami lub „bez, do

„DIUROL Gąseckiego, aaa 28-01 YCH wszelkie pytania natury naukowej, literackiej, ro Reklamowe Stefa- panikibęEa(30R /ślna) 0,5 i odnajęcia. - Śniadeckich

które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju W, NALEWEK, „społecznej, politycznej i gospodarczej. na Grabowskiego A m 13, m. 18.
nie, Warunki przystępne. 1,5 ha. po 1300 zł. Pisać
Wileńska 47, m. 5. lub telefonowač do Ks.

8446—4 Proboszcza w Połukni.

Garbarska 1 tel. 82.
116 4 

 

 Trocka 7
 

OWOCE—°

I Hiszpańskie. poleca na nadchodzące święta bogaty wybór towarów:

 

  

 

  

 

opłatki dla pieczywa, oliwa NICEJSKA i jadalna, sól 
 

  

Wszystki t i gatunek ; й : 9
as ER PZJ a KtóreR asi es zed Winogrona, dk A I Jabłka różne. cytrynowa, esencja octowa, szafran, wanilja, kardamon, Sg ATVPodaj|wygoda:
ardzo dogodnyci —ach, tanio do sprze- TerazSzanowny Klijencie, zadam śe tanie 2 sa STAM NY BAREL1 s i goždziki, cynamon i t. d. mi, z ogródkiem. Tamże

Zgłoszenia pod „WALEC PAROWY Lomi",|* pRACÓWNIA WIŃCENTEGO PUPĘ R -ka. =] do: wydzierżawienia lub
de Oddziała Ajencji” Wschodniej, Kraków,| PRACOWNIAWIŃCENTEGO" PUPLAULO, Wlino, Mieklewićz Эв;д^ч Tel. 8-49. CENY NISKIE. Dnia isa
a, sieskomika 3 н Iso i TAS) Polgėa DYKi samnitaiEJ SEPIA

а ZE MEC a Vis, a ”
„X A Ё Par ui Par ые й

Młydawva: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drakerkię, A wierzy! Mostens I, RedaFfor odpowiedztałsy: JAROSŁAW NIECIECK)-
iai

 

  

 

Wil.“ dla „Hlasko“. 0

POSZUKUJĘ
mieszkania z 2 albo 3 po-
kojów z wygodami. Zgło-
szenia do biura Grabow-
skiego, Garbarska 1, pod
„Komtort“,

MIESZKANIE

 

 

POSZUKUJĘ 3—4 poko-
jowego mieszkania z wy-
godami w czystej, zdro-

kóba Jasińskiego 7, m. 10.

 

7-MIO POKOJOWE mie-  
 

  

    

 

     

  

sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła | QBUWIE zagraniczne chwalicie—swego nie znaci: TY! i, ta-„DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają| Tandetę i" —dobre micie Mere Niniejszym podajemy do wiadomości Sz. Kli- |'| PERFUMERYJNYCH, KOSMETYCZNYCH I GA- oraz aby tl.apteki i składy apteczne. Reg. M. S. W. 1486| ChceszZ: i piękne i trwałe? Jenteli, że został zakupiony przez naszą firmę LANTERYJNYCH Hi Gimnazjalnej 4.
i5r0 z.lo m a PUPIAŁŁY;| większya e woz: od. impor= irm krajowych i zagranicznych

ajdziesz różne rodzaje obuwia: ra Sin PRZEDMIOTY UŻYTKU DOMOWEGOw męskie i dziecinne, |POMARAŃCZE: Katańskie, Jawajskie, |g 9727 DO WYN.
Drogowy alec Parowy Damskie, oficerskie, no i różne inne; : " I kie, w sjacij e o mieszkanie


