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Rok XVI
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Opłata pocztowa ulszczona:ryczałtam.
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19 do 24-ej.

     
     
      

konferencją byłych premjerów.

ŁODZ. Pat.—W dniu 29 b. m.
© godzinie 3 ej po południu przy-
był do kancelarji notarjusza Ku-

|leszy w Zgierzu mieszkaniec wsi
Sokolniki, pow. łęczycki, niejaki
Mackiewicz celem sporządzenia
tktu notarjalnego kupna domu
W Zgierzu. Mackiewicza widocz-
Nie śledzili nieznani bandyci któ-
Tzy wiedzieli, iż posiada przy so-
bie większą sumę pieniędzy Gdy
Mackiewicz znalazł się w klatce
schodowej domu, w którym mie-

TALLIN (Pat). W parlamencie
estońskim przystąpiono do dys-
usji nad projektem zmiany kon-

Stytucj. Z obszernem przemo-
wieniem wystąpił przedstawiciel
socjalistów, który poddał krytyce
projekt stworzenia instytucji pre-
žydenta republiki, uważając, że
podział tunkcyj między prezyden-
ta a premjera jest przyczyną czę-
stych a długotrwałych przesileń
gabinetowych oraz dania powodu
do nieporozumień pomiędzy parla-
mentem a władzą zwierzchnią
państwa. Uważa on, że obecny
moment nie nadaje się do czynie-

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44.

 

-159 miijonėw deficytu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Deficyt za luty wynosi 29392000 zł. Za 11 mie-
sięcy roku budżetowego ogółem deficyt wynosi 159 219.000 zł.

P. Bartel w Warszawie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek rano przybył do Warszawy prof. Bar-
tel. Przyjazd jego pozostaje w związku z zapowiedzianą na 29 b. m.

Tragiczny hotel.
Znów zamach samobójczy w hotelu sejmowym.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W hotelu sejmowym znów miał miejsce za-
mach samobójczy. Mianowicie dokonała zamachu samobójcze-
p żona komendanta straży marszałkowskiej, Magdziarzowa.
zed miesiącem małżeństwo to dopiero się pobrało.

Bandytyzm szerzy się.
ści się kancelarja notarjusza, pod-
biegło do niego kilku osobników,
dając szereg strzałów rewolwero-
wych. Mackiewicz padł trupem
na miejscu.

Z zeznań notarjusza Kuleszy
wynika, że Mackiewicz powinien
był mieć przy sobie 75000 zł.
Mackiewicz podobno w ubiegłym
2ku wygrał dolarówkę, na którą
padło 40000 dolarów. Dochodze-
nie policyjne w toku.

nia zmian w konstytucji Mówca
wystąpił też przeciwko projektowi
zmniejszenia liczby członków ga-
binetu. ,

Strandman wypowiedział się za
zmniejszeniem liczby deputowa-
nych nawet do 50, wystąpił jednak
przeciwko  dualizmowi władzy,
uważając, że nie należy tworzyć
władzy, która nie będzie ponosiła
żadnej odpowiedzialności za swoją
działalnosć. Strandman jest za
stworzeniem instytucji prezydenta,
lecz według wzoru amerykań-
skiego.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Nabożeństwo Wielkanocne

w Watykanie.
(Citta del Vaticano, tel. wł. K.

А. P., 28. 3.). W dzień Zmartwych-
wstania Pańskiego Ojciec Święty
odprawił w kaplicy Sykstyńskiej
Mszę św., na której było obecnych
czterysta osób, między innymi: b.
król portugalski Manuel, książę
Koburgh Saski i rodzina Papieża.
Wczasie, Mszy św. Ojciec Święty
udzielił Komunji św. członkom
korpusu dyplomatycznego.

Cud Wielkopiątkowy we Wło-
szech Środkowych.

(Citta del Vaticano, tel. wł. K.
A. P, 28. 3). Starożytna, wielu
wieków sięgająca tradycja twier-
dzi, że gdy święto Zwiastowania
zbiegnie się z Wielkim Piątkiem,
następują cudowne przemiany z
przechowywaną w katedrze mia-
sta Andria we Włoszech Środko-
wych relikwią Ciernia z korony
Chrystusa Pana. Odżywają miano-
wicie i czerwienieją nanowo ślady
Krwi Przenajświętszej. Ponieważ
w roku bieżącym nastąpił taki
rzadki wypadek zbiegu obu uro-
czystości, do Andrii przybyły licz-
ne pielgrzymki z Włoch i zagrani-
cy w oczekiwaniu powtórzenia się
cudu, a biskup miejscowy zarządził
specjalne modły. Rzeczywiście,
jak spodziewano się, w Wielki
Piątek o godz. 4. m. 20 popołudniu
w obecności licznych rzesz ludu od
trzech godzin trwającego na
modlitwie cud powtórzył się. Roz-
brzmiały spiewyi hymny dzięk-
czynne, a następnie adoracja re-
likwji przez biskupa Andrii, kapi-
tułę, przedstawicieli władz cywil-
nych i wojskowych. Dla spraw-
dzenia autentyczności cudu i wy-
łączenia możliwości jakichkolwiek

-" nieporozumień i podstępów zarzą-
jaknajściślej-dzono natychmiast

szą kontrolę zjawiska. Przy kon-
troli tej obecnych było wielu u-
czonych włoskich i obcych, między

innymi, prof, Le Bon z uniwersyte-
tu w Besancon. Po ceremonji w
katedrze biskup Andrii okazał re-
likwię z balkonu pałacu biskupie-
go wielotysięcznemu _ tłumowi
wiernych zgromadzonych na placu
przed pałacem i ulicach przyleg-
łych.

Odnowione ślady Krwi św,
trwają — wedle tradycji — czas
bliżej nieokreslony. Czasami o-
kres trwania cudu przedłuża się
do 50 dni.

Nowy zbieg uroczystości Zwia-
stowania N. M. P. z Wielkim Piąt-
kiem powtėrzy się za lat 74.
Msza św. słuchana przez radjo.
(Kap) Angielski dziennik „Da-

ily Telegraph" doniósł niedawno
"w swej korespondencji z Rzymu,
że według opinji licznych osobi-
stości koscielnych zapytywanych
o zdanie w sprawie transmitowa-
nia przez radjo nabożeństw, Msza
św. w ten sposób wysłuchana nie
jest ważną. Rozwijając tę infor-
mację katolicki tygodnik londyński
„The Universe“ wyjaśnia zasadni-
czą różnicę pomiędzy wymaganem
przez Kościół słuchaniem Mszy
św. a przysłuchiwaniem się jej, a
właściwie słowom i muzyce jej to-
warzyszącym, przez radjo. Nikt z
katolików nie może chyba pomie-
szać tych dwóch rzeczy i twier-
dzić, że kiedy w niedzielę lub
święto nie mając chęci iść do ko-
ścioła, usiądzie wygodnie, aby
przysłuchać się przez radjo Mszy
św., uczynił zadość obowiązkowi
nałożonemu przez Kościół, Nie-
ocenioną natomiast jest rzeczą
transmitowanienabożeństw i Mszy
św. przez radjo dla chorych, nie
mogących osobiście udać się do
kościoła.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Teief. 1561

 

 

Telefon Redakcji.

Redakcja stwarta od 11 do 16 i od
ё Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-aj,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiłeński* wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

+.
Katarzyna Stefanowiczówna

Sekretarka Konferencji XVII Tow. Pań $w Wincentego a Paulo
х zmarła dnla 24 Marca 1932 r. i

Nabożeństwo żałobne za Duszę Zmerłej odbędzie się dnia 30 Маг-
ca 1932 r. w Kościele św. Rafała o godzinie 8 ej rano.

O czem zawiadamia Człenkinie T-wa :
XVII Konferencja Pań Miłosierdzia

$w. Wincentego a Paulo.

 od 11—3iod 6—8 wiecz.
 

 

  
   

  
   

ra

IL

(m men 20 gi.
Nr. 72.

 

 

Na Dalekim Wschodzie.
ROKOWANIA JAPOŃSKO-
CHIŃSKIE NA MARTWYM

PUNKCIE.

TOKJO. Pat. — W chińsko"ja-
pońskich rokowaniach pokojo-
wych nie są jeszcze ustalone naj-
ważniejsze punkty, dotyczące wy-
cofania wojsk japońskich. Konfe-
rencja w tej sprawie zbierze się
ponownie w dn. 31 b. m.

WALKI Z BANDYTAML

CZANG-CZON. Pat. — Wobec
groźby zaatakowania miasta przez
wielkie bandy władze poczyniły
odpowiednie zarządzenia w celu
ufortyfikowania stolicy nowego
państwa mandżurskiego. Otrzy-
mano wiadomość, ze banda skła-
dająca się z trzech tysięcy ludzi
zbliża się do miasta Nung Gan.

W celu obrony mlasta wysłano
silne oddziały policji.35

JAPONJA ZAOPATRUJE SIĘ.
FRANKFURT n,Menem. (Pat).

Tutejsza prasa komunistyczna in-
formuje, że komisja japońska
zwiedziła najważniejsze działy
zakładów I. G Farben Industrie
w Lenua. W dziale chemicznym
produkcja trwa obecnie całą do-
bę bez przerwy. Codziennie od-
chodzą stamtąd olbrzymie trans-
porty amoniaku na Daleki Wschód.
W Duisburgu okręt Floryda za-
biera materjały wybuchowe. Pra-
cownicy kolejowi dworca w Osna-
bruck donoszą,że zakłady Kruppa
wysyłają koleją ciężkie działa na
plac ćwiczebny w  Leuningen,
gdzie mają być poddane ostrze-
aniu.

druku mog
anto czekowe w P. K.
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GWARDJĄ P. PRYSTORA.
Wśród oświetleń, jakie padają

od czasu do czasu na mroki obozu

pomajowego, żyjącego w tajemni-

cach, niespodziankach i wewnętrz-

nych sporach, zasługuje na uwagę

stanowisko wskrzeszonego obec-

nie „Przeiomu“ (nr. 2), pisma gru-

py, która po przewrocie występo-

wała pod nazwą Związku Naprawy

Rzpltej, lubując się w hasłach pań-

stwowości i w skłonnościach spo-

łecznych tak wyraźnie lewicowych

że spotykała się często z p. Mora-

czewskim.

Przed konferencją w sprawie federacji

MAC DONALO ZAPRASZA DO
LONDYNU.

BERLIN, 28. 3. W związku z

angielskim projektem odbycia u-
przedniej konferencji Francji, An-

glji, Włoch i Niemiec w sprawie

iederacji naddunajskiej, utrzymują

w kołach rziarodajnych, iż premjer

Mac Donald proponuje konferencję

tę zwołać do Londynu. Jednak, że

miejsce, oraz termin konferencji

w dalszym ciągu jeszcze jest nie-

ustalony, koła niemieckie propo-
nują zwołanie konferencji po wy-
borach na prezydenta, t. j. po 10
kwietnia.

WŁOCHY PRZYJĘŁY ZAPRO-
- SZENIE.

RZYM (Pat). Włochy przyjęły
propozycję angielską zwołania
konferencji czterech wielkich po-
tęś w Londynie, celem omówienia
zagadnienia Europy naddunajskiej.

NIEMCY TAKŻE.
BERLIN (Pat). Biuro Wolifa

komunikuje: Rząd Rzeszy przyjął
zaproszenie rządu brytyjskiego do
wzięcia udziału w konferencji nad-
dunajskiej.

STANOWISKO FRANCJI.
PARYŻ (Pat). Premjer Tardieu

przyjął w dn. 29 b. m. ambasadora

«

naddunajskiej.
Wielkiej Brytanji lorda Tyrella.
Tematem rozmów była bliska po-
drėž premjera Francji do Londynu.
Po konierencji oficjalnie potwier-
dzono, że w końcu tygodnia Tar-
dieu uda się do stolicy Anglji, do-

kąd wyjedzie w towarzystwie mi-

nistra Flandin.

POLSKA WOBEC NARAD W
SPRAWIE FEDERACJI NAD-

DUNAJSKIEJ.

PARYŻ (Pat). Korespondent

„Le Temps" donosi z Warszawy,
iż dwa główne kierunki wy-
odrębniły się z pośród rozmaitych
opinij, wyrażanych zarówno przez

stery rządowe, jak też przez koła

opozycyjne. Według tezy dominu-
jącej, państwo o takiem znaczeniu
i takiej liczbie mieszkańców co
Polska, powinno zachować całko-
witą niezależność gospodarczą.
Zdaniem zwolenników tej opinji
Polska nie będąc zmuszona poszu-
kiwać pomocy finansowej, która
tak potrzebna jest krajom naddu-
najskim, niema specjalnego powo-
du, aby przyłączyć się do projekto-
wanego sojuszu, powinna nato-
miast wziąć udział w negocjacjach

dyplomatycznych,  przygotowują-
cych owo przymierze, aby móc
czuwać nad swemi żywotnemi in-

teresami.

Pogłoski © chorobie Stalina.
BERLIN (Pat.) W prasie nie-

mieckiej pojawiły się dziś pogło-
ski o ciężkiej chorobie Stalina.
Do łoża chorego wezwany został
znany internista niemiecki prof.
Sondek, który przed kilku dniami
wyjechać miał w tajemnicy do
Moskwy. Wiadomości te demen-
turą koła sowieckie.

„Deutsche Aligemaine Ztg.“

tlumaczy. že prof. Sondek wyje-
chat do Moskwy celem dokona-
nia corocznej konsultacji
skiej wyższych urzędnikńw so-
wieckich. Konsultacje takie od-
bywają się co roku na zlecenie
rządu sowieckiego. W tym celu
rząd ZSRR wzywa w pewnych
odstępach czasu kilku znanych
lekarzy zagranicznzch do Moskwy.

 

Pogłoski o zamachu na kancierza Brueninga.

BERLIN. (Pat) W ciągu dnia
dzisiejszego obiegały tu pogłoski
o rzekomym zamachu na kancle-
rza Brueninga, bawiącego w miej-
scowošci kuracyjnej Badenweiler.
Pogłoski te spotkały się z kate-
gorycznem zaprzeczeniem ze

strony urzędowej, przyczem wy-
jaśniono, iż istotnie ubiegłej no-
cy w Badenweiler nieznani spraw-
cy rzucili petardę na portal jed-
nego z hoteli, wybijając kilka
szyb. Sprawcy zbiegli, śledztwo
policyjne w toku.

Venizelos pozostaje u władzy.

ATENY (Pat.) Panieważ wy-
siłki, zmierzające do utworzenia
rządu jedności narodowej, spełzły
na niczem, Venizelos pozostaje
nadal u władzy. Prace parlamen-

tu wznowione będą w dniu dzi-
siejszym. Prasa donosi, że Gre-
cja spłaci procenty od swych
pożyczek zagranicznych, przypa
dające na dzień 1 kwietnia.

 

Anglicy płacą.

NOWY-JORK. Pat.—Skarb an-
gielski wpłaci jutro 30 mil. dola-
rów, jako należną ratę kredytów

morganowskich, udzielonych w
sierpniu ub. roku.

Polityczny pojedynek.

KORDOBA (Pat.) — Odbył się
tu pojedynek pomiędzy byłym
ministrem robót publicznych i
byłym wice-prezydentem repu-
bliki Argentyńskiej Martinezem.

Powodem sprawy była notatka
prasowa, zamieszczona — przez
Martineza. Martinez odniósł ranę
twarzy.

Sekcja pracy Obozu Wielkiej Polski
i Klub Młodych Stronnictwa Nar.

podają do wiadomości, że
w piątek 1-go kwietnia odbędzie się zebranie ogólne obu organizacyj, na którem

„red P. KOWNACKI wyalosi referat

0 OBECNEJ SYTUACJI POL!TYCZNEJ.
Początek o godz. 7 więcz,—Punktualność obowiązkowa.

Obecność wszystkich członków bezwzględnie nakazana.

lekar-"

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA
KONFERENCJI.

PARYŻ (Pat). W, ciągu dnia

wczorajszego zaden nowy szcze-

gół nie wyświetlił ostatecznie sy-

tuacji w sprawie spotkania premje-

rów Francji i Wielkiej Brytanii.

Mimo to w tutejszych kołach

utrzymują uporczywie, że Tardieu

nie zmienii swego pierwotnego za-

miaru udania się w przyszłą sobotę

do Londynu celem rozpatrzenia z

Mac Donaldem głównych spraw,
jakie interesują w obecnej chwili

oba rządy. Według ostatniej wia-

domości z Kzymu, minister Grandi,

przebywajacy obecnie na wyspie

Rodos, będzie mógł przybyć do

Londynu każdej chwili.
* Pomimo życzenia Mac Donalda,

ażeby konterencja czterech odbyła

się w Londynie i to w najbliższym

czasie, jest możliwe, iż będzie ona

odroczona na później i odbędzie

się prawdopodobnie w Genewie,

kiedy przedstawiciele mocarstw

zbiorą się tam w związku ze wzno-

wieniem obrad konferencji roz-

brojeniowej.

DEKIEEGCEERZZKV WRERORDAE2)

Z całej Polski.
Zgon d-ra Gluzińskiego.
LWÓW (Pat.) Zmarł tu znako-

mity lekarz dr. Gluziński, emery-
towany profesor Uniwersytetu
Lwowskiego, znany badacz gru-
złicy. i

Niezwykły transport polskich lo-
komotyw do Marokka.

Po raz pierwszy do portu pol-

skiego Gdyni przybył dnia 14 bm.
statek norweski „Beldis”, zao-
patrzony w specjalne urządzenia
do ładowania lokomotyw.

Statek ten liczy 4.000 tonn po-

jemności 1 zabrać może 18 loko-

motyw, największe zaś tego typu

liczą 12.000 tonn pojemności i bio-

rą 50 lokomotyw. Statki owe po-
siadają specjalnej budowy dźwig,
którzy przenosi lokomotywę z wy-

brzeża do wnętrza statku, przesu-

wając ją po szynach.
Ładowanie lokomotyw odbywa

się b. powoli, bo tylko 3 lokomo-

tywy dziennie, w pierwszym dniu

zaś przybycia statku, załadowano
zaledwie 2 lokomotywy. Statek

„Beldis“ przybył do Gdyni w celu
przewiezienia 12 lokomotyw  pol-
skich z fabryki chrzanowskiej dla
kolei marokańskiej.

Przybycie tak niezwykłego stat-

ku po raz pierwszy do Gdyni,

wzbudziło powszechnie zaintere-
sowanie, gdyż dawniej przewożono
lokomotywy tylko w stanie zde-
montowanym. Obecnie transporto-
wanie odbywa się w całości, a
więc tem szmem jest tańsze i szyb-
sze. Chociaż sposób ten nie wy-
maga montażu, jednak transporto-
wi temu towarzyszyć będzie spe-
cjalny mechanik na wszelki i nie-
przewidziany wypadek.

Kto wygrał na loterii.
WARSZAWA. (Pat). W 14-ym

dniu ciągnienia 5-ej klasy 24 Pol-
skiej Państwowej Loterji Klasowej
główniejsze wygrane padły na
nr. nr.: 10 tysięcy złotych 133.949,
po 5 tys. zł. 33.011, 62.294.

 

Lot „Zeppelina”.
BERLIN. (Pat). W dn. 29 b. m.

o godz. 16 min. 37 sterowiec
„Graf Zeppelin" po powrocie z
Ameryki Południowej wylądował
w Friedrichshafen.

dzisiaj twardo u boku p. Prystora,
jak wskazują wywody p. Szuriga
o pełnomocnictwach:

— „Wiemy, że żaden bodaj rząd nie
kierował się w swej działalności tak
„objektywnem, ogólno-państwowem po-
dejściem do każdej sprawy” (exposć p.
premjera) i tak wysoko nie dźwignął in-
teresu Państwa, jako kryterjum swej po-
lityki, jak rząd Aleksandra Prystora'.

W szczególności widać tam za-
dowolenie ze stanowiska p. Pry*
stora w sprawach gospodarczych i
społecznych, a mianowicie ze ste-
rowania ku etatyzmowi i wogóle
na lewo:

- „Chrielibyśmy widzieć śmielsze
wkroczenie na drogę kontroli nad pro-
dukcją, chcrelibyśmy mieć większe gwa-
rancje nagięcia dzisiejszej rabunkowej
gospodarki „indywidualnej' do potrzeb
interesu ogólnego. P. premjer uznał jed-
nak, że to stary, narowisty i złośliwy о-
gier, którego zbytnio smagać nie należy,
bo mimo swych zerwanych nóg może
stanąć dęba. Zapowiedział więc tylko
ściągnięcie cugli.

W kwestji społecznej p. premier zło-
żył rówmież doniosłe deklaracje. Stwier-
dzi! przedewszystkiem, że  „najtragicz-
niej dotkniętym przez kryzys czynnikiem
jest praca fizyczna i umysłowa”. Zapo-
wiedział sprawiedliwsze niż dotychczas
rozłożenie ciężarów kryzysu między po-

szczególne klasy społeczne, pociągnięcie
kapitału do wydatniejszego ponoszenia
skutków przesilenia. Oświadczył, że
„ciężar utrzymania eksportu nie może
spadać wyłącznie na barki robotników”.

Przemówienie p. premiera, który na-

kreślił interesem Państwa podyktowańy
plan gospodarczy oraz ustalił zasadnicze
stanowisko rządu w sprawach socjalnych,
rozprasza możliwe obawy, jakie wyżej
staraliśmy się sformułować. Jeśli wślad
za zapowiedzią pójdą czyny, nasze za-
strzeżenia będą zupełnie nieistotne. P.
premjer Prystor nie zwykł zaś mówić te-
go, czego nie zamierza przeprowadzić".

Jeszcze wyraźniej brzmiąo- -

świadczenia tej grupy w sprawie
zamierzeń z okresu ustawodaw-

stwa społecznego. Wiadomo, że

przedłożenia rządowe wprowa-
dzały pewne zmniejszenie dotych-

czasowych świadczeń i powiększe-

nie godzin pracy, a wzamian za to

dodawały ubezpieczenie na sta-

rość i na niezdolność do pracy.
Otóż tu grupa ta pragnie tylko

dalszych świadczeń bez zmian w

dotychczasowych:
— „Wzamian za zasadnicze uszczup*

lenie swych praw otrzymują robotnicy

ubezpieczenia na wypadek inwaldztwa i

zaopatrzenie emerytalne. Rzecz ważna i

wielce istotna. Alesfinansowanie ustawy

scaleniowej zawarte jest w samej usta-

wie: przez zmniejszenie świadczeń  pie-

'niężnych w czasie choroby z 60 na50

proc. zarobku i skrócenie okresu tych

świadczeń, przez wprowadzenie opłat za

porady i lekarstwa, przez ustanowienie

4-tygodniowego okresu wyczekiwania na
pomoc leczniczą, przedewszystkiem zaś
rzez odpowiednie obliczenie wkładek,

które nawet pokrywać mają obecne de-

ficyty województw zachodnich. Pozatem

stosunek między wpłatami przedsiębior=
ców i robotników zmienia się na nieko*
rzyść tych ostatnich.

Ustawa scaleniowa i nowele o czasie
pracy i urlopach nie mają pomiędzy sobą
żadnego wewnętrznego powiązania. Usta*
nowič unctim między niemi chce jedynie
kapitał, leży to wyłącznie w jego jedno-
stronnym interesie.  Opinja społeczna
winna walczyć o rozdzielenie tych ustaw.
Leży to, naszem zdaniem, właśnie w in*
teresie Państwa.

Projekt ustawy o czasie pracy i urlo*
pach powinien być wycofany. Ponieważ
załamuje linję rozwoju społecznego Pań
stwa; ponieważ zaostrza stosunki spo-
łeczne; ponieważ wywołuje nastroje opo*
zycyjne wśród robotników, dotychczas
bardzo nikłe; ponieważ powoduje fer-
ment umysłów.

Czy przemówienie pana premjera
tak męskie, tak głęboko ujęte i tak głę-
boko słuszne, jest zapowiedzią wycofa*
nia tych nowel?"

Wielbiciele p. Prystora nie-
wątpliwie wiedzą, dlaczego go
wielbią, gdy równocześnie wystę-
pują z hasłami polityki gospodar-
czo-społecznej, skierowanej bar-
dzo na lewo.

POSZUKIWANIE SPRAWCY
PORWANIA DZIECKA LIND-

BERGHA.

WASZYNGTON (Pat). Policja
poszukuje usilnie Fleischera, na-
czelnika szajki bandyckiej, który
jest rzekomo sprawcą porwania
dziecka Lindbergha. Fleischer był
poznany z fotografji przez jednego
z kontrabandzistów, który twier-
dzi, że następnego dnia po porwa-
niu dziecka Lindbergha widział
Fleischera, gdy wsiadł na statek
z płaczącem dzieckiem. To zezna-
nie złożone było policji w tym sa-
mym dniu, lecz ponieważ oczeki-
wano wówczas natychmiastowego
zwrotu dziecka, policja nie zwró-
ciła na nie żadnej uwagi.  
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Knetrniamy pomi.
W świątecznym numerze wi-

leńskiego „„Słowa” ukazał się ar-

tykuł p. Cat'a, poświęcony sto-

sunkom polsko-litewskim. Temat

wprawdzie nie świąteczny, ale

bądź co bądź aktualny. O rewizji

polityki litewskiej w stosunku do
Polski mówi się już podobno i pi-
sze się w Kownie, a ostatnio nasza

Polska Agencja Telegraficzna do- '
niosła, że temat ten poruszył па’

łamach organu: tautininków „Tau-

tos Balsas“, były dyktator i pre-

mjer p. Woldemaras. Jest więc

czas bardzo odpowiedni na to

żeby i z naszej, polskiej strony

sprawa ta była poruszona. ‹

O ile jednak temat šwiąteczne--

go artykułu „Słowa” jest aktualny,
o tyle ujęcie tego tematu jest zu-

pełnym anachronizmem, do czego

zresztą ubocznie przyznaje się sam

autor w końcu artykułu.

Po przeczytaniu artykułu, któ-

rego tytuł brzmi „Tylko unja

dynastyczna, odnosi się

wrażenie, że autorowi nie tyle

chodziło o przyczynienie się do
naprawy stosunków polsko-litew-

skich, ile o przypomnienie czytel-

nikom, že „Slowo“ jest organem

monarchistycznym, o czem już

czytelnicy ci zapomnieli od czasu,

kiedy mysl p. Cat'a została ujęta

w obcęgi klubu B. B.

Jeżeli chodzi o ten cel, to zo-

stał on osiągnięty. P. Cat przed-

stawia się w artykule, jako zdecy-

dowany  monarchista, pragnący

uszczęśliwić nieznanym dotąd kró-

lem nietylko Polskę, lecz i Litwę.

Jeżeli natomiast chodzi o spra-

wę stosunków polsko-litewskich,

to artykuł p. Cat'a nie posuwa

sprawy ani o krok, przeciwnie,

jeżeli istotnie sprawa nawiązania

stosunków jest aktualna, to tezy

„Słowa” mogą być tylko kamie-

niem na urodze do porozumienia.

To, co projektuje p. Cat, nie może
trafić do przekonania ani Polakom,

ani Litwinom.

Dla Poiaków, w szczególności

dla nas, Polaków wileńskich jest

nie do przyjęcia projekt utworze-

nia w pulskiem Wilnie szeregu

instytucyj litewskich. Kogo miały-

by one obsługiwać? Czy tę garstkę
Litwinów, która w granicach pań-

stwa polskiego zamieszkuje, czy

też Litwinów cudzoziemców? Je-
żeli chodzi o pierwszych, to po-
siadają oni w granicach Polski

swoje instytucje kulturalno-oświa-

towe aż nadto rozbudowane i

w zupełności zaspakajające ich po-

trzeby. Jeżeli zaś chodzi o Litwi-

nów'z Litwy; tu mogą oni te insty-

tucje z równem powodzeniem,

a z większą dla ludności wygodą

prowadzić u siebie w kraju.
Obiecując tego rodzaju kon-

cesje Litwie, naczelny redaktor
„Słowa projektuje stały związek

pomiędzy Polską a Litwą w po-

staci unji dynastycznej.

Naprawdę iizeba się dziwić, że

podobny projekt mógł podać czło-

wiek stale pracujący w dzienni-

karstwie 1 polityce.
Wystarczy wszak elementarna

znajomość nastrojów litewskich,
żeby zgóry powiedzieć, że czegoś

podobneg> nie da sięnigdy ze” "nione są starania, aby zaspokoič
prowadzić. %

Litwini — to naród par excel-

lence włościański, którego cała
polityka wewnętrzna jest nasta-

wiona pod kątem widzenia inte-

resów warstwy chłopskiej. Jakże
możma przypuszczać, że naród
taki mógłby się zgodzić na mo-
narchję, od której nieodłączne są

przywileje szlacheckie. Tembar-

dziej jest to niemożliwe, jeżeli

tym królem ma być ta sama oso--
ba, która będzie jednocześnie kró-
lem polskim, a więc osoba bliska

szlachcie polskiej, którą tak nie-

dawno Litwińi w interesie chłopów
usunęli z dziedzicznych dóbr w

granicach państwa litewskiego.

Dalej, aczkolwiek p. Cat za-
strzega się przeciwko wspólnym

- instytucjom, to jednak przewiduje

wspólne piowadzenie polityki za-
granicznej i spraw wojskowych,

awięctych resortów, które decy-

dują o suwerenności państwa. Jak

można proponcwać porozumienie

_ ijednoczesnie narzucać młodemu,
pełnemu energj: i uporu narodowi

wyrzeczenie się suwerenności,

którą wysoko ceni i która jest
jego chlubą.

Wreszcie, jeżeli ma być unja
dynastyczna, to gdzie jest ta dy-

nastja, która mogłaby być droga

zarówno sercu polskiemu, jak i li-
tewskiemu. Monarchja jest insty-

tucją bardzo piękną i miłą, a nie-

kiedy“ ttoże nawet i pożyteczną,
ale tylko wtedy, jeżeli jej podsta-

i

P. Bartel na widowni (?)

O konierencji b. premjerów po-
majowych pisze „Naprzód”, że bu-
dzi ogromne zainteresowanie, a to
tem bardziej, że

„zwołanie jej przypada na ciężki
okres sanacji. Uderza przedewszystkiem
zaproszenie na nią prof. Bartla, który w
ostatnich latach usunął się od życia poli-
tycznego. Jak wiadomo, ostatni raz ba-
wił on w Warszawie podczas procesu
brzeskiego a zeznania złożone przez niego
nie wzbudziły wśród pułkowników entu-
zjazmu. Przyjazd p. Bartla nosił wtedy cha
rakter ściśle prywatny i z nikim się wów-

( czas nie komunikował: nie był ani na
ĮZamku, ani u premjera, jakkolwiek u-

-Sprzednio był goszczony przez te czyn-
p serdecznie.

rzeciw uowym eksperymentom.

„Dziennik Poznański” (sanacyj-
ny) nie jest zachwycony zmianami
*w rządzie. Rząd nowy — pisze —

„stawiając na czoło swego programu
tak dobitnie sprawy gospodarcze, winien
pamiętać, że powaga chwili i ostrość
spadku konjunktury nie pozwalają na
żadne eksperymenty. Państwo i społe-
czeństwo stać dziś tylko jeszcze na zde-
cydowane i przemyślane posunięcia. Po-
sunięć tych oczekują zwłaszcza zachod-
nie ziemie Kolski, które wobec reszty
kraju z powodu swej wysokiej kultury
ekonomicznej specjalnie silnie odczuwają
zło kryzysu '.

Wzrost zaległości.

Organ Związku Właścicieli Nie-
ruchomości Miejskich „МНазбо
Polskie“, omawiając podwyższony
obecnie podatek od  nierucho-
mości, przepowiada, że do kas
skarbowych nie wpłynie przewi-
dziana kwota.

Ta przepowiednia wydaje się
być bardzo prawdopodobną, bo-
wiem jak pismo to oblicza, zaleg-
łości od podatku od nierucho-
mości

„urosły w ciągu 6 lat z 6.700.000
złotych do 25.500 000! W ciągu jednego
tylko roku od 1 kwietnia1929 r. — 3LIII.
1930 r. zaległość z tytułu bieżącego po-
datku, a więc bez zaległości z poprzed-
nich lat, wynosiła 20.000.000 złotych,
czyli 38 proc. wymiaru.

Jeżeli mogły powstać tak znaczne
zaległości w latach względnej pomyśl-
ności, w latach znośnej wypłacalności lo-
katorów; jeżeli mogły powstać pomimo
stosowania kar w stosunku 24 procent
rocznie pomimo całego aparatu egzeku-
cyjnego; jeżeli mogły powstać przy
stawce podatkowej o 40 procent niższej
od stawki obecnie obowiązującej (doda-
tek kryzysowy) — to w dzisiejszych wa-
runkach, wobec podwyższenia podatku
przyjednoczesnem zmniejszeniu się zdol-
ności płatniczej lokatorów, zaległości

przekroczą niewątpliwie 50 proc. wy-
miaru”. ‚

Doświadczenie z funduszem
drogowym itp. „imprezami* po-
datkowemi, pozwalają przypusz-
czać, że istotnie „wynalazcy no-
wego podatku doczekają się skut-
ków odwrotnych od spodziewa-
nych. ‚

Jeszcze w sprawie emerytur.
W związku ze sprawą noweli

emerytalnej uchwalonej ostałecz--

 

DZIENNIK WILEŃSKI

f p. Ie. Biskup Łoziński
2 prasv.

nie przez Senat, cała prasa zawo=
dowa rozbrzmiewa skargami:

„Życie urzędnicze* pisze:
„wZnamieaną jest rzeczą, zachowanie

się w całej tej akcji grupy pracowniczej
Bezpartyjn=zo Bloku. Grupa ta nie uzna-
ła za właściwe stanąć zwartym murem po

stronie pracowników państwowych. Nie
należy zaś zapominać, że związki zawo-
dowe wezwały posłów i senatorów z
śrupy pracowniczej do przeciwstawienia
się tej ustawie, grożąc im w razie prze-
ciwnym rygorami organizacyjnemi. Jak
widzimy, wezwanie to zostało zlekcewa-
żone. Należałoby zatem oczekiwać od-
powiednich posunięć ze strony związków
zawodowych”.

„Nasza Poczta** organ związku
pracowników poczt i telegrafów
stwierdza, że

„nadzieje rzesz pracowników — рай-
stwowych, że interesy ich będą bronione
w parlamencie przez posłów z grupy pra-
cowniczej — zawiodły na całej linji nie
poraz pierwszy, to samo bowiem obser-
wowaliśmy orzy uchwałaniu przez ciała
ustawodawcze kilkakrotnych obniżek po-
borów”.

„Jednošė“, pismo poświęcone
sprawom pracowników umysto-
wych, pisze na ten temat z oburze-
niem:

„Można całe tomy pisać o norach,
w których mieszkają ci „najlepiej sytuo-
wani', o ich wyświechtanych ubraniach,
o nędznem odżywianiu 'się, o ich wymize-
rowanych dzieciach, ze  znamionami
gruźlicy na białych twarzyczkach, o zim-
nie w mieszkaniu i ich tysiącznych utra-
pieniach, — tak samo, jak możnaby: pi-
sać jeszcze więcej o tych „biednych'* bę-
cwałach warszawskich, którzy „nie sieją,
ani orzą”, ale rozbijają się we wspania-
łych limuzynach, zjadają w najlepszych
restauracjach w towarzystwie uperfumo-
wanych i wybrylantowanych dam, spija-
jąc najlepszej marki wina!

O tych „biedakach“ nic się nie mówi,
zapomniano o nich, tak, jak o tych róż-
nego rodzaju „jaśnie panach*, których
stać na płace, lokai, auta, paradne konie,
libacje i utrzvmanki.“.

Nie pozbawionym dużej wy-
mowy jest także artykuł p. t.
„Cieszmy się, bo innym gorzej:',
zamieszczonym w „Czasopiśmie”,
organie związku umysłowych pra-
cowników kolejowych, a będą-
cym odpowiedzią na zapewnienia
czynników miarodajnych, że u-
rzędnicy w Polsce są znacznie
mniej pokrzywdzeni, aniżeli. inni
obywatele. A oto wysoce ironicz-
ne uwagi na temat rzekomego „do-
brobytu” rzeszy urzędniczej:

„Winniśmy przeto jeszcze radować
się z własnej doli i szczęśliwość ta naj-
pewniej mus: zastąpić urzędnikom na dal-
szą metę jakiekolwiek nadzieje na polep-
szenie się ich położenia.

Nie narzekajmy, bo innym grubo go-
rzej! Dziwna i wygodna ta argumentacja.
Tak rozumując, możnaby doprowadzić
wnioskowanie do absurdu, a mianowicie:
kto z pracowników państwowych pragnie
być zadowolony ze swej doli, a przez to
uchodzić za wzór lojalnego obywatela,
niechaj uzmysłowi sobie możliwie па)-
większe piekło na kuli ziemskiej, jakie
znoszą żyjący tam ludzie. Otóż świado-
mość, że u nas tego niema, pozwoli urzęd-
nikom w Polsce czuć się tutaj niczem w
raju.

Cieszmy się, bo innym gorzej!...*
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Ostry zatarg w czeskiem zagłębiu
węglowem.

PRAGA. (Pat.) W zaglębiu wę-
glowem Most wybuchł z powo-
du zwolnienia części górników
z pracy dziki strajk, który objął
kilkanaście kopalń

Liczba strajkujących dochodzi
do 10 tysięcy osób, W związku
z tem oraz istniejącemi zatargami

między związkami zawodowemi a
właścicielami kopalń w zagłębiu
Ostrawsko-Karwińskiem sytuacja
w przemyśie węglowym staje się
bardzo poważną. Mówi się nawet
o możliwości strajku generalnego
w kopalniach węglowych.

 

Kłopoty finansowe hr. Starhemberga.

WIEDEN (Pat.) Dzienniki wie-
deńskie donoszą o trudnościach
finansowych, w jakie popadł przy-
wódca Heimwehry książe Star-

7ahemberg. Długi jego wynoszą
około 3 miljonów szylingów. Czy-

wierzycieli w drodze ugodowej.

wą jest tradycja historyczna, je-

'zeli dynastja jest związana z naro-

dem przeżyciami historycznemi,

w których członkowie dynastji

bohatersko się zapisali. Takiej

dynastji ani w Polsce ani w Litwie

„niema.
4 Dzisiaj wszakże na przykładzie
fIrlandji widziniy, że nawet tra-

dycja dynzstyczna ustępuje przed

dążeniem narodu do samodziel-

ności.
To, co projektuje p. Cat, to nic

innego, jak anachroniczna próba

„narzucenia obecnemu światu, w
którym najsilniejszym czynnikiem
w polityce jest nacjonalizm, insty-

tucyj z przed ksIku wieków.

Trzeba się liczyć z faktem, że
Litwini już są narodem o rozwinię-

tym nacjonalizmie. Naród ten, czy
się to nam podoba, czy nie, po-

siada własne państwo i w ciągu
kilkunastu lat dowiódł, że potrafi

je utrzymać, przynajmniej w wa-

runkach pokojowych.
Jeżeli więc chcemy załatwić

kwestję litewską, musimy wziąć

pod uwagę te fakty. Jeżeli mó-

wimy o kwesty: litewskiej, to mu-

simy się zastrzec, że niema ona nic

wspólnego z wysuwaną przez Li-

twinów kwestja wileńską. Dla nas

Polaków -— Wilnian, ta kwestja

nie istnieje, gdyż sprawa przyna-

leżności państwowej Wiilna została

W tym celu ma być sprzeda-
na część posiadłości księcia Star-
herberga. Jako przyczynę zachwia-
nia się finansowego księcia Star-
henberga podają wielkie wydat-
ki dla utizymanła Haimwearyi
ciężkie przesilenie na austrjaakim
rynku drzewnym.

NY

już przed dziesięciu laty ostatecz-

nie załatwiona Istnieje natomiast

dla nas kwestja litewska, która

wypływa z braku wszelkich sto-

sunków pomiędzy dwoma sąsie-

dniemi państwami na północnym

wschodzie Europy.
Są dwa logiczne sposoby roz-

wiązania tej sprawy. Jeden awan-

turniczy, którego bynajmniej nie
podzielamy, pclegający na zasto-

sowaniu do Litwy militarnego na-

cisku. Ten projekt oczywiście mu-
simy zgóry odrzucić, gdyż żaden

trzeźwy polityk polski, dbający
o dobro własnego państwa,

nie mógłby na coś podobnego się

zgodzić.

Drugi sposób, zupełnie realny,
to pogodzenie się z faktem istnie-
nia niepodległej Litwy, wyrzecze-

nie się wszelkiej myśli o jakich-

kolwiek awanturach i dążenie do
nawiązania z tem państwem zwy-

kłych normalnych stosunków są-

siedzkich, oczywiście bez jakich-

kolwiek ustępstw terytorjalnych,

z którejkolwiekbądź strony.
Jeżeli się do tego celu dąży, to

trzeba traktować Litwę, jako pań-

stwo w równym stopniu suwe-
renne, jak każde inne i zaprzestać

wszelkich anachronicznych pomy-

słów, zaczerpniętych z XIV czy

XVI wieku. ;

 

(Kap) W Wielką Sobotę, dn.
26 bm. © godz. 3 m. 30 zasnął w
Panu śp. Ks. Zygmunt Łoziński,
Biskup diecezji Pińskiej. Zgon
Biskupa — Pasterza według myśli
Chrystusowej, niepospolitej posta-
ci w dobie naszej, — ciężką żałobą
okrywa Episkopat i społeczeństwo
katolickie Polski.

Śp. ks. Biskup Zygmunt Łoziń-
ski urodził się 5 czerwca 1870 r. w
Boracinie w województwie Nowo-
śródzkiem. Po ukończeniu gimna-
zjum ze złotym medalem, wstąpił
do seminarjum duchownego, a na-
stępnie ukończył Akademję Du-
chowną w Petersburgu. Święcenia
kapłańskie otrzymał w. Petersbur-
gu 25 czerwca 1895 r.

Wszechstronnie wykształcony
kaplan, peien žarliwošci apostol-
skiej, rozpoczął trudną pracę na
terenie petersburskim, zyskując
sobie wkrótce zaufanie zarówno
ze stromy duchowieństwa jak i
świeckich, nietylko katolików, ale
i prawosławnych. Głęboki asceta,
dający z siebie wzór życia pełnego
umartwień, pokory i miłości ku
bliźnim, czerpanej ze źródeł nad-
przyrodzonych, wywierał olbrzymi
wpływ „zwłaszcza. na wychowanie
młodych pokoleń kapłańskich. Ja-
ko profesor seminarjum duchow-
nego, Akademji Duchownej, a na-
stępnie jako ojciec duchowny tych
uczelni, na którem to stanowisku
czuł się najbardziej sobą i szczę-
śliwym, wiele zdziałał i wiele po-
łożył zasług.

A któz nie pamięta księdza
Łozińskiego, jako  natchnionego
konferencjonisty, spowiednika, któ
rego konłesjonał nieraz bywał
oblężony, doracy sumień? Na ży-
ciu duchownem Polonji petersbur-
skiej, zwłaszcza inteligencji, od-
czuwało się wymownie wpływ ks.
Łozińskiego.

W. okresie wojny światowej,
kiedy na bruku petersburskim
znalazło się wiele ysięcy naszych
rodaków, śp. Łoziński zdwajał
swe wysiłki, niosąc nietylko du-
chową, ale i materjalną pomoc.

Kiedy po upadku caratu nastą-
piły w Rosji - czasy pewnej wol-
ności dla Kościoła, Stolica Apo-
stolska postanowiła przywrócić
do dawnego życia diecezję Mińską,
zarządzaną przez metropolitów
mohylowskich. Na stanowsko od-
rodzonej diecezji Papież Benedykt

XV wyznaczył ks. kanonika Ło-
zińskiego. Nominacja nastąpiła
dnia 2 listopad: 1917 r.

Śp. ks. Łoziński w chwili nomi-
nacji na biskupa widział już za-
narchizowaną Rosjęi świt odro-
dzenia własnej Ojczyzny. Widział,
że już nie od Petersburga będzie
zależna jego przyszła diecezja, ale
od stolicy zmartwychwstającego
Państwa Polskiego. Udaje się do
Warszawy i tu dnia 28 lipca 1918
roku z rąk JE. Ks, Arcybiskupa
Al. Kakowskiego otrzymuje sakrę
biskupią.

Wojna polsko-sowiecka 1918—
20 r. zastaje Ks. Biskupa Łoziń-
skiego na terenie własnej diecezji.
Nie opuszcza jej, mimo że na każ-
dym kroku grożą mu tortury i
śmierć, jak wielu innym. W cha-
tach poleszuków, wśród błot piń-
skich sprawuje rządy pasterskie.

„Po zakończeniu wojny organi-
zuje nową diecezję. Trzeba « było
iście nadprzyrodzonej pomocy,
aby na rumowiskach pożogi wo-
jennej w krótkim stosunkowo cza-
sie ufundować seminarjum  du-
chowne, odbudować kościoły i
parafje.

Wśród zajęć swych pasterskich
jedną z głownych trosk Ks. Bi-
skupa była idea zjednoczenia Ko-
ściołów. Konferencje unijne piń-
skie zawdzięczają swą inicjatywę
zmarłemu Ks. Biskupowi. W głów-
nej mierze pociągał do Kościoła
lepsze jednostki swym własnym
przykładem.

Jako myśliciel i głęboki znaw-
ca dusz chwytał często za pióro i
wydawał w pięknej formie literac-
kiej dziełka-w rodzaju „O miłości
Ojczyzny, „Rozmyślania @а
kapłanów, „Nauki majowe” itd.

Jednym:z śłównych rysów cha-
rakteru uderzających u śp. Ks, Bi-
skupaŁozińskiego była niezwykła
odwaga cywilna, mówienie prawdy
wszyskim w oczy, brak kompro-
misów i bojaźni w stosunku do
możnych tego świata, Uderza to
przedewszystkiem w jego listach
pasterskich. :

Zmarły przedwcześnie Ks. Bi-
skup Łozuiski pozostawia po so-
bie wielki dorobek swej pracypa-
sterskiej, wzór męża apostolskiego
i powszechną opinję świętości,
którą podziwiali i ocenili nawet
inowiercy.

Requiescat in pace!

 

 

    
Ninielszym powiadami my, iż przedstawicielstwo I skład konsygnacyjny

DLACKY OCJNKOWNNEJ „„PES
wierzyliśmy firmie

. CHELEM SPADKOBIERCY „u:
Sprzedaż wagonowa | detaliczna po cenach ściśle fabrycznych

ŚLĄSKI PRZEMYSŁ CYNKOWY So. Akc. — Kostuchna.    

Stosunki handiowe niemiecko-rosyjskie.
Przed kilku miesiącami odbyły

się rokowania niemiecko-rosyjskie
w Berlinie, które zostały zakoń-
czone w grudniu 1931 r. Rokowa-
nia te, jak pisze „L'Economiste
Europćen , z którego czerpiemy te
wiadomości, miały duże znaczenie
dla Niemiec — mogły one zbadać
gruntownie stan wypłacalności
Sowietów, co też było głównym
przedmiotem narad. Ale delegaci
niemieccv mieli; też na względzie
stronę pulityczną zagadnienia i
brali pod uwagę porozumienie woj-
skowe między Niemcami i Sowie-
tami; przedstawiciele Niemiec
przyszli do przekonania, że Sowie-
ty spełnią swe zobowiązania wo-
bec Rzeszy. Należy bowiem tu
przypomnieć, że delegaci sztabów
niemieckiego i sowieckiego podpi-
sali w Spandau umowę wojskową
na okres pięciu lat i wówczas to
był ustalony wspólny plan budo-
wy w Rosji dróg żelaznych, szos
i kanałów. plan organizacji prze-
mysłowej obydwu krajów, by za-
spokoić wszystkie wymagania
wojny, przewidziano również stan-
daryzację przedmiotów przemysłu
chemiczneśo i metalurgicznego ja-
ko też urządzeń fabrycznych i war-
sztatów. W Spandau została tak-
że uregulowana rola członków
sztabu jeneralr'ego-niemieckiego.
Układ w Rapallo zatwierdzony w
Berlinie był ratyfikowany przez
pakt wojskowy w Spandau. Po-
wyższe akty rzucają światło na
pakty o nieagresji, które Sowiety
forsują obecnie, pakty te są podej-
rzanem usypianiem opinii, szkodli-
wem w chwili, śdy sprawa roz-
brojenia jest na warsztacie w Ge-
newie. : *
W Berlinie w trakcie ostat-

nich rokowań były rozważane
możliwości rozwoju eksportu pro-
duktów rolniczych rosyjskich do
Niemiec, jakkolwiek ten import do
Niemiec może przynieść szkody
w życiu gospodarczem Rzeszy.
Rząd niemiecki zobowiązał się za-
kupić w Kosji 200 tys. tonn żyta,
100 tys. tonn pszenicy i 100 tys.
tonn owsa. Ta decyzja rządu
Briininga nie świadczy o optymi-
stycznej ocenie sytuacji żywno-

ściowej w Niemczech. Zapasy nie-
mieckie pszenicy i żyta, zdaje się,

nie wystarczą do nowych zbiorów

1932 r. i pomimo spadku konsumcji
szybko maleją, Zresztą to zboże
jest jakby daniną w ramachudzie-

lonych Rosji kredytów. Powstaje
tylko kwestja, jak to kupno wpły-
nie na cenv produktów rolniczych
w Niemczech, a także sprawa cła
i bonów: importowych z tem się
wiąże, Zainteresowani są w. tem
rolnicy, handlowcy, młynarze i
piekarze.

Sowiety zaproponowały Niem-
com wymianę nafty swojej na sa-
letrę chylijską. Ta propozycja ma
widoki powodzenia, bo dla saletry
są poszukiwane nowe rynki zbytu.
Rosja: jest w podobnej sytuacji w
sprawie nafty, Jej eksport w 1931
roku spadl w drugiem półroczu do

"61,2 mil, rubii w porównaniu z
79,7 miłj. za ten sam okres w 1930
roku, chociaż ilość eksportowana
wzrosła z 2,399.000 do 2,445.000
tonn.

Z drugiej strony organizacje
sowieckie, które prowadzą handeł
metalami, poczyniły w' drugiem
ro 1931 r. duże zakupy w
iemczecn, ogółem za miljon ma-

rek w gotówce.  : ;
Oficjalny organ przemysłu so-

wieckiego „Industrjalizacja“  za-
znacza, že w rosyjskich przedsię-
biorstwach brak technikėw i po-
daje warunki, na jakich cudzo-
ziemsy inżynierowie mogą być
tam zaangażowani. Bardzo wielu
niemieckich inżymierów już się
zgłosiło. Trust potasowy potrze-
buje 50 inżynierów na 1932 r.,
„Uralmaszstroj' w Sużedłowsku
poszukuje 600: spęcjalistów (budo-
wą maszyn), metalurgiczne zakła-
dy. „Kramatoryjskie“ w basenie
Donu poszukują'400 inżynierów,
kopalnie węgla na Syberji (basen
Kužniecki) poszukuje 400 specjali-
stów, *

Trudność pewną stanowi dla
cywilizowanego europejczyka wy-
nagrodzenie, wypłacane w pienią-
dzach sowieckich i żądanie dosto-
sowania się w żywieniu się do wa-
runków miejscowych.
W 1930 r. Z. S. R. R. bylo na

2-m miejscu śród nąbywców pro-
duktów niemieckich i to samo
było w 1931 r.
W ostatnim roku Rosja pochło-

nęła z Niemiec: 11,2'/0 prod. fabr.
z ogólnej sumy eksportu, 23,2%/0
wyrobów żelaznych, 33,7%/0 ma-
szyn, 92,9%/0 turbin, 66,2%/0 maszyn
do wybierania ziemi, 64,1% łopat
i 71,900 maszyn do kopalń, W
1931 r. Niemcy więcej wyrobiły
maszyn dla potrzeb Rosji niż dla

Powołanie oficerów i pododlcgrów
rezerwy na Ćwiczenia.

Komendant PKU Wilno Miasto
podaje do wiadomości wszystkim
oficerom rezerwy i podchorążym
rezerwy, 1ż na podstawie art. 77
ustawy o powszechnym obowiązku
wojskowym p. Minister Spraw
Wojskowych zarządził powołanie
w „roku bieżącym na ćwiczenia
wojskowe oficerów rezerwy i pod-
chorążych rezerwy niżej wyszcze-
gėlnionych kategoryj w następują-
cych korpusach osobowych:

Piechoty, kawalerji, artylerji,
areonatyki, saperów, łączności,
samochodów, taborów, uzbrojenia,
sanitarnych (tylko dyplomowa-
nych lekarzy i magistrów), mary-
narki wojennej.
Na 6-tygodniowe ćwiczenia woj-

skowe:
Oficerowie rezerwy: 1)wszyst-

kich, którzy byli objęci powoła-
niem w roku ubiegłym, a nie od-
byli ćwiczeń z jakichkolwiek po-
wodów, 2) na pierwsze ćwiczenia
w stopniu oficerskim niezależnie
od roku urodzenia. wszystkich
podporuczników rezerwy promocji
1931 roku tylko nominacje ogło-
szone w Dzienniku Personalnym
Nr. 4/31 i Nr. 1/32, 3) wszystkich
z roczników 1904, 1900, 1899 i
1897, 4) w marynarce wojennej —
wszystkich wymienionych w punk-
tach 1 i 2 oraz z pośród oficerów
rezerwy starszych _ roczników
wszystkich wyznaczonych przez
Szefa Kierownictwa Marynarki

jennej.
Podchorążych _ rezerwy: 1)

wszystkich, którzy: dotychczas nie
odbyli żadnego ćwiczenia, 2)
wszystkich, którzy. po pierwszem
ćwiczeniu nie zostali zakwalifiko-
wani do nominacji na podporuczni-
ka rezerwy.

Na 8-tygodniowe
wojskowe:

` Kandydatów na. podporuczni-
ków rezerwy: z pośród-ochotników
byłych formacyj polskich iwojsk
polskich. w. latach 1914 — 1921,
zakwalifikowanych przez Szefa
Departamentu Piechoty M. S.
Wojsk.

Prośby. o odroczenie terminu
odbycia cwiczeń wojskowych do
następnego roku, względnie o
przesunięcie okresu ćwiczeń na in-
ny termin w tym samym roku ka-
lendarzowym wnoszą oficerowie
i podchorążowie rezerwy przynaj-
mniej na 4 tygcdnie przed termi-
nem ćwiczeń do dowódcy swojej
formacji ewidencyjnej,

Odroczenie terminu ćwiczeń
do roku następnego, względnie
przesunięcie okresu ćwiczeń na
termin późniejszy w tym samym
roku może: nastąpić w następują-
cych okolizznościach: 1) w razie
stwierdzonej  obłóżnej choroby
względnie ciężkiego uszkodzenia
zdrowia iub kalectwa, uniemożli-
wiających odbycie podróży'do for-
macji wojskowej; 2) w wypadkach
koniecznosci wyjazdu zagranicę:
w celach naukowych, przemysło-
wych lub kuracyjnych, 3) wwy-
padku, śdy powołany do ćwiczeń
wojskowych jest jedynym leka-
rzem w  śminie, 4) w ważnych
sprawach, kóre zaszły w rodzinie
powołanego do ćwiczeń, awyma-
śają. jego: obecności.

Do podania należy dołączyć
świadectwo lekarskie lekarza rzą-
dowego (w razie choroby), względ-
niew. innych wyżej wymienio-
nych wypadkach odpowednie za-
świadczenia władz administracji
ogólnej lub właściwych władz
państwowych, przyczem kart po-
wołania nie należy dołączać do:po-
dań z wyjątkiem wypadku, prze-
widzianego w punkcie 1.

Władze. państwowe, samorzą-
dowe mogą, jednak nie później jak
na ar. tygodnie przed rozpoczę-
ciem ćwiczeń, występować z urzę
du o odroczenie względnie przesu-
nięcie terminu. ćwiczeń  podle$-
łym im ' funkcjonarjuszom, jeżeli
powołanie takiej osoby byłoby
połączone z istotną szkodą dla
działalności danej władzy, podając
wszyskie dane ewidencyjne powo-
łanego.

Indywidualne wnioski wnoszą
władze państwowe pierwszej i
drugiej instancji, samorządowe
oraz oraz instytucję społeczne do
właściwego dowódcy Okręgu Kor-
pusu, który decyduje ostatecznie.

Podporucznikom rezerwy, po-
wołanym na pierwsze ćwiczenie w
stopniu oficerskim, w myśl zarza-
dzenia M. S. Wojsk. (Dz. Rozk.
18/31 P. 221), jednorazo doda-
tek mundurowy nie wypłaca się,
AT CT TASTE RRT о.

ćwiczenia

rynku wewnętrznego.
„ Z.S. R. R. jest też głównym od-

biorcą apatatów elektrycznych,
samochodów: i precyzyjnych in-
strumentów zamkach, Na-
tomiast eksport rosyjski do Nie-
miec znacznie spadł: wynosił 275
milj mk. w 1931 r. wobec 436 milį.
w 1930 r.

Ilość eksportowanego surowca
spadła o 21,1%, produktów spo-
żywczych o 30,4%. Kryzys ekono-
miczny i protekcjonizm niemiecki
są tego przyczyną.
W 1932 r. Sowiety nie uzyskają

nowych kredytów, póki nie spłacą
starych zobowiązań. Sfery gospo-
darcze niemieckie nie chcą ać
wiele ryzykować. Dodamy jesz-
cze, że w 1931 r. Z. S. R. R. sprze-
dał Bankowi Rzeszy złota za 260
milj, marek. a tratry sowieckie są
dyskontowane w Berlinie w 40%.

L. P.ich nominalnej wartości.
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KRONIKA.
SPRAWY' MIEJSKIE.

—Ostateczna decyzjaco do
wyboru: nowoczesnej jezdni.
W: drugiej połowie kwietnia: Ma-
gistrat postanowił zwołać konfe-
rencję rzeczoznawców dla po-
wzięcia ostatecznej decyzji co do
wyboru typu nowoczesnej jezdni,
jaki ma znaleść zastosowanie w
Wilnie. Obecnie oczekiwane są
odpowiedzi stolic i większych
miast europejskich, do Magistra-
tów: których zwróciły. się nasze
władze miejskie. z prośbą wypo-
wiedzenia się co do trwałości kal-
kulacji i budowy, poszczególnych
rodzajów jezdni. Większość miast
opinje swoje już nadesłała. Po
zgrupowaniu wszystkich opinji
zostaną опе omówione na
wzmiankowanej wyżej konferen-
cji rzeczoznawców, a potem na
posiedzeniach Magistratu i Rady
Miejskiej. a

— Delegacja lokatorów |
sublokatorów u prezydenta
miasta. Onegdaj prezydent mia-
sta przyjął delegację związku lo-
katorów i sublokatorów m. Wilna.
Delegacja przedstawiła p. prezy-
dentowi ciężkie położenie szero-
kieh rzesz lokatorskich i prosiła
na wypadek, gdyby rząd nie odro-
czył terminu eksmisyj, O wyzna-
czenie baraków dla wyeksmito-
wanych.

P. prezydent przyrzekł dele-
gocji, że poczyni wszelkie stara-
nia, ażeby wyeksmitowani nie
byli zmuszeni mieszkać na
ulicy. a

— Losowanie książeczek
P. K. 0. Komunalna Kasa Oszczę-
dności m. Wilna: podaje do wia-
domości, że dnia: 1 kwietnia b. r.
o godz. 14 w lokalu Kasy przy
ul. A. Mickiewicza 11 odbędzie
się publiczne losowanie książe-
czek oszczędnościowych Kasy,
przyczem 10 wylosowanych ksią-
żeczek będą wynagrodzone pre-
mją po zł. 500 każda.

Pragnący brać udział w na-
stępnem losowaniu dnia 1 paź-
dziernika 1932 roku i nie posia-
dający książeczek oszczędnościo-
wych Komunalnej Kasy Oszczęd-
ności m. Wilna powinni zaopa-
trzyć stę w takowe najpóźniej do
1 kwietnia b. r.
— Rejestracja dorożek sa-

mochodowych. Wydział komu-
nikacyjny Magistratu zamierza
w maju r. b. przeprowadzić reje-
strację dorożek samochodowych.
Rejestracja odbędzie się na placu
Łukiskim. a

SPRAWY PODATKOWE.
— Podaiek od psów. wia-

ściciele psów otrzymali względnie
w najbliższych dniach otrzymają
nakazy na uiszczenie podatku od
psów za rok 1932. Wymieniona
w nakazie suma winna być wpła-
cona w ciągu 14 dni od daty
wysłania. W tymże okresie mogą
być wnoszone reklamacje. W sto-
sunku do roku ubiegłego ilość
psów na terenie miasta uległa
zmniejszeniu. a

SPRAWY WOJSKOWE.
— Ostatnia komisje pobo-

rowa. W dniu 20 kwietnia r. b.
o godz. 8-ej rano odbędzie się
w lokalu: przy ul. Bazyljańskiej 2
ostatnie przed poborem posie-
dzenie komisii poborowej. s

POCZTA I TELEGRAF.
— Zmiana nazwy. Miassiec

stwo Poczt i Telegrafów zmieniło
nazwę agencii poczt.tel. „Mała-
chowa” na. „Małachowce”, pow.
Baranowicze. Nowoustalona naz-
wa obowiązuje od dnia 1 kwiet-
nia r. b.

HANDEL I PRZEMYSŁ,

— Sprawa uzyskiwania należ-
ności za towary elcsportowane na
Łotwę. Izba  Prze'mysłowo-Han-

dlowa konmiunikuje, że jest w po-
siadaniu iniormacyj w przedmiocie

'trybu postępowania przy uzyski-
waniu należności za towary eks-
portowane na Łotwę.

— Uwadze udających się na
Targi Palestyńskie,
styńska Izba Handlowa udzieliła
Izbie P.-H, w Wilnie następującej
informacji w sprawie zniżek cen

ROMAN JASIEŃSKI, generał,
% * ° ..

Po Syberji i Mandżurii.
Na drugi czy trzeci dzień po Świętach, miałem

dyżur w baterji, który polegał na tem, że i ja i mój
pluton musieliśmy być każdej chwili gotowi do drogi
— na wypadek alarmu...

Koło godz, 7 — 8-ej wieczór, rozkazano mi nagle
wyruszyć z 20 ludźmi galopem na Przystań i roztoczyć
opiekę nad domem, w którym się znajdował skład
apteczny, o którym mówiłenu.
W kilka minut byłem na miejscu.
laśazyn znajmował parterowy domek na głów-

nej ulicy, naprzeciwko hotelu Mańko, przed którym
stało zawsze kilka dorożek. Okna magazynu i jadal-
nego pokoju, wychodzące na ulicę nie miały rolet.
WI jadalnym pokoju. paliło się światło i z ulicy,
wspiąwszy się na palae można było zajrzeć do pokoju.

To, co zobaczyłemn z konia — zmroziło mi krew.
A kiedy wpadłem do mieszkania, musiałem mocno za-
panować nad sobą.

trup Ielczera.
zynu.

 

 

Na progu,oddzielającyn: magazyn od jadalni,
potknąłem się na wstępie o jakieś ciało. — Był to

Trochę dalej leżał właściciel maga-

Przy stole, na którym stał samowar, ciasta i
szklanki z herbatą, w głębokich koszykowych fote-
lach siedziały dwie kobiety. Jedna wtulona w po-
ręcz, druga nachylona nad stołem. Ta ostatnia trzy-
mała w zaciśniętych ustach łyżeczkę. Obie kobiety

miały rozwalone i jakby odcięte górne częścigłowy,

biletów kolejowych i okrętowych
dla udających się na Targi Lewan-
tyńskie w Palestynie. Zniżki będą
udzielane za okazaniem stałej
karty wstępu 1 wynoszą do 40"/0
w drodze powrotnej na kolejach.
Z linij okrętowych jedynie przed-
siębiorswo państwowe Żeglugi Ru-
muńskiej (Śerviciul Maritim Ro-
man) przyznało ulgę w wysokości
40/0.

Termin ważności ulg rozpoczy-
na się w dwa tygodnie od chwili
otwarcia Targów. (7 kwiecień),
a kończy się w,dwa tygodnie po
zamknięciu (30 kwiecień).

Zniżki powyższe można uzys-
kać indywidualnie, bądź polecić
biuru podróży załatwienie wszel-
kich formalności z tem związa-
nych.

Izba Polsko-Palestyńska (War-
szawa, ul. Królewska 43), otrzy-
mała od Zarządu Targów ograni-
czoną ilość wzmiankowanych kart
wstępu i stawia je do dyspozycji
osób zainteresowanych po cenie
nominalnej 21/2 £ za kartę,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— XIV Zjazd Gazowników i

Wodociąśowców. Polskich  połą-
czony z Walnemi Zebraniami Zrze-
szenia. Gazowników i Wodocią-
gowców Polskich oraz. Związku
Gospodarczęgo i Zakładów Wo-
dociągowych w Państwie  Pol-
skiem w dniach 2, 3, 4.i 5 czerwca
1932 r. w Wilnie. Obrady Zjazdu
będą prowadzone pod następują-
cemi hasłami;

a) Dla referatów treści ogólnej:
1) Gospodarka. zakładów gazo-
wych, wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. 2) Ochrona.sieci gazowej
i wodociągowej przed. niszczącemi
ją czynnikami, 3) Wyniki do-
świadczeń i badań z ostatnich lat
w zakresie gazownictwa, wodocią-
gów i kanalizacji,

b) Dla referatów treści gazo-
wniczej: 1) Oświetlenie ulic ga-
zem. 2) Wtórna legalizacja. gazo-
mierzy.

c) Dla referatów treści wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej: 1) Zaopa-
trywanie w wodę i usuwanie nie-
czystości w małych osiedlach,
2) Uzdatnianie wody do picia i do
celów gospodarczych. 3) Zastoso-
wanie wodociągów zbiorowych
(śrupowych) w, Polsce.

Posiedzenie Miejscowego Or-
śanizacyjaego Komitetu XIV Zja-
zdu Gazowników i Wodociągow-
ców Polskich w Wiilnie odbędzie
się w sali Rady Miejskiej (Domi-
nikańska 2) w: dniu 30. III. 32 r.
o godz. 18 z udziałem. dyrekt. L.
Piekarskiego i dyrekt. J. Konopki,
wydelegowanych do. Wilna przez
Prezydjum Stałego Komitetu Łącz-
nikowego w Warszawie.
— Walne Zgromadzenie Udzia-

łowców Spółdzielczej Hurtowni
Detalicznych Kupców i Przemy-
słowców Chrześcijan m. Wilna od-
będzie się dnia 10-go kwietnia
1932 roku o godz. 16-ej w lokalu
przy ulicy. Bazyljańskiej Nr. 2 z
następującym porządkiem dzien-
nym:

1. Zagajenie i wybór przewod-
niczącego, į

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie
s ua rocznego i bilansu
urtowni na dzień 31-XII-31 r.

3. sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjneji rezpatrzenie wniosku o
udzieleniu absolutorjum Radzie
Nadzorczej

4. wybory Rady Nadzorczej i
Komisji Rewizyjnej,

5. wolne wnioski.
Ze wzgiędu na ważne sprawy

obecność wszystkich P. Udziałow-
ców jest konieczna.
— Z Sokoła. Zarząd T-wa

Gimn. „Sokół' niniejszem zawia-
damia wszystkich członków, że na
dzień 10 kwietnia zwołuje nad-
zwyczajne walne zebranie. Począ-

11)

DZIENNIK, WILEŃSKA, :.

W zdenerwowaniu straciła mowę.

Pani Genowefa Dłutek, zam. przy ul. Młynowej Nr. 9, podczas
sprzeczki z mężem tak się zdenerwowała, iż straciła mowę. s.

 

Tajemnicze zaginięcie 500 klg. sacharyny.
Wielkie poruszenle wśród władz

skarbowych wywołał raport ma-
gazynierów, iż zdeponowane tran-
sporty sacharyny. znajdujące się
w. magazynach przy Izbie Skar-
bowej zostały, ukradzione. Braku-
je podobno około 500 klg. naj-
przedniejszego gatunku sachary-
ny, której wartość wynosi kilka-

dziesiąt tysięcy złotych. Na wieść

o tem  wydelegowano natych-
miast komisję lustracyjno-śledczą

która ma zająć się zbadaniem
tej sprawy. Równocześnie powia-

domiono władze śledcze, które ze

swej strony również zarządziły

dochodzenie. a

— (Centrala Chrześcijańskich
Związków Zawodowych ko-
munikuje:
— Walne Zgromadzenie Szew-

ców odbędzie się dziśogodz.4.ej
po poł. w sali przy. ul. Domini-
kańskiej 4. Zebranie te zwoływa-
ne jest w związku z rozpoczyna-
jącym się sezonem szewckim Na
zebraniu ma zapaść decyzja co
do uregulowania zróżniczkowa*
nych cen za robociznę i omawia-
na będzie sprawa tworzącej się
Spółdzielni szewckiej. Mają rów-
nież być poruszone sprawy istnie-
jącej od 1930 r. szewckiej kasy
koleżeńskiej, projekt utworzenia
przy lzbie Rzemieślniczej Komisji
podziału pracy bezrobotnym szew-
com i nowelizacja istniejącej umo-
wy zbiorowej.
— Walne zebranie elektro-

monterów chrześcijan odbędzie
się.w dniu 3-go kwietnia r. b. o
godz.2 pp. w „lokalu Związku
przy ul. Metropolitalnej 1. Na
szczególną uwagę zasługuje ma-
jacy być zdecydowany wnioseko
utworzeniu przez Związek Elektro-
monterów Chrześcijan w Wilnie
giełdy pracy oraz w porozumieniu
z Izbą Rzemieślniczą Komisję po-
działu pracy.
— Walne. Zgromadzenie Mu-

rarzy i Betoniarzy w związku ze
zbliżającym się sezonem budo-
wlanym, a przez to koniecznością
uregulowania podziału prac i u-
stalenia cen odbędzie się dnia
2-go kwietnia r, b. o godz. 2 pp.
w sali przy ul. Dominikańskiej 4.
— Walne zebranie oddziału

wileńskiego powszechnego zwią-
zku emerytów państwowych od:
będzie się w Wilnie, przy ul. Za:
walnej Nr. 1 w dniu 3 kwietnia
r. b. (w niedzielę) o godz. 11 i pół
w pierwszym terminie i o godz.
12 i pół w drugim terminie, waž-
nym bez względu na ilość obec-
nych. Na porządku, dziennym:
sprawozdania z działalności za-
rządu, kasy samopomocy, sprawy
emerytalne i zmiany statutu.

KRONIKA TOWARZYSKA.
— Zaślubiny. W diugi dzień

świąt Wielkanocy w godzinach
popołud. pobłogosławiony został
związek małżeński w kośc. Serca
Jezusowego między panną Tolą
Latwisówną stud. farm., dwukrot.
mistrz. Wilna na nartach, córką
niedawno zmarłego inżyn,-intend.
USB Jana Latwisa i Marji z Kar-
nickich a p. Józefem Lewonem
stud. chem. znanym sportowcem.
Obrzędowi zaślubin towarzyszyło
prócz najbliższej rodziny państwa
młodych, liczne koło znajomych
ze świata uniwersyteckiego, teat-
ralnego i dziennikarskiego. Szczęść
Boże młodej parze!

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Usunięcie szy du z nie-

istniejącej szkoły litewskiej.
Jak wiadomo przed trzema mie-
siącami została zamknięta litew-
ska szkoła powszechna T-wa „Ry-
tas“ przy zaulku Literackim. Mi-
mo zamknięcia szkoły szyld szkol-
ny w ciągu trzech miesięcy wi-
siał i mimo kilkakrotnych upo-
mnień władz Litwini nie usuwali
Szyldu ustawicznie czekając na
decyzję władz szkolnych, do któ
rych wnieśli odwołanie. Ponieważ

powyżej nosa. Jak się okazało jedna była panią do-
mu, druga przygodnym gościem.

dech.

na całem ciele.

„siódmą.

„Na ścianach i podłodze strzępy mózgu i potoki
krwi; jej ciepły, duszący zapach wprost tamował od-

Przeszukując mieszkanie w dalszym ciągu, zna-
lazłem w kuchni jeszcze dwa trupy; byli to chińczy-
cy, domowa służba gospodarza domu.
W trakcie szukania, zauważyłem w kuchni —

składzik. Zasuwka od zewnątrz była odsunięta, ale
drzwi do niego nie dawały się otworzyć. Wyważy-
liśmy drzwi i ku naszemu zdumieniu wyciągnęliśmy
ze składziku dziewczynkę, lat około 8-miu, która
znajdowała się w stanie takiego przerażenia, że nie
mogło ani stać, ani siedziec, waląc się bezsilnie na
podłogę. Miała szeroko otworzone oczy i dygotała

„Jej należy zawdzięczać, że sprawcy napadu zo-
stali nazajutrz ujęci.

Sprawa rozwikłała się biyskawicznie.
, Kucharka, matka owej dziewczynki, dowiedzia-

ła się, że jej chlebodawca podjął z banku kilkadziesiąt
tysięcy. Na nieszczęście nie dowiedziała się ona że
ta suma, tegoż dnia, przeszła w inne ręce.
wiła więc swojego kochanka, by skorzystał ze spo-
sobności. Ten, — niejaki Nikołajew, z trzema ko-
legamiprzez dwa. dni z rzędu czatował 11a swą ofia-
rę,ale w pierwszym dniu na herbacie bszł jakiś gość
i Nikołajew sprzeciwił się nąpadowi, żeb
„dować niepotrzebnie „niewiunego”. Na
jeden z chińczyków zamknął bramę parę

Namó-

nie mor-
rugi dzień

minut przed
mą, Trzeba byłoby dzwonić. Na trzeci dzień,

chociaż był też gość, ale postanowiono działać,

Swiąt Wielkanocnych
odbywał się wiełki zjazd sjoni-
styczny z terenu województw
północno-wschodnich. Na zjeździe
omówione zostały sprawy gospo-
darcze, oświatowe, stosunek ży-
dów do obecnego rządu oraz
kwestja palestyńska. (idział w
zjeździe brali najwybitniejsi dzia-
łacze żydowscy. а *

RÓŻNE.
— Bunimowicz wice-Konsu-

lem hiszpańskim. Wileński ban-
kier T. Bunimowicz mianowany
został wice-konsulem hiszpańskim
z siedzibą w Wilnie. Funkcje wi-
ce-konsula Bunimowicz pełnić
będzie honorowo. a

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.

— Na Pohulance. Dziś „Słomkowy
kapelusz”. Pocz o godz. 8-ej.

— W. Lutni. Dziś o godz. 8.30 wiecz.
drugi gościnny występ rewji warszaw-
skiej p. t. „Tęcza nad Wilnem“, składa-
jącej się z i8-tu pełnych humoru nume-
rów. Udzial biorą: niezrównany tancerz
ekscentryk Leo Fuks, doskonała pieśniar-
ka H. Runowiecka, Włodzimierz Boruń-
ski — piosenkarz-humorysta, świetni w

Sielański, Opolski,

niedzieli

swoim repertuarze
Duranowsku  Patkowscy — balet oraz
wielu in. Ceny specjalne. Zniżki nie-
ważne,
— Gościnne występy „Zespołu Re-

duty” W nadchodzącą sobotę zawita do

Wilna Zespoł Reduty, który odegra w

Teatrze na Pohulance sztukęM. Szczep”

kowskiej p. t. „Sprawa Moniki , która

wzbudziła niezwykle żywe zainteresowa-

nie artystycznych ster Warszawy.
— Koncert Sergjusza Benoni. Po po-

wrocie z „Ameryki wystąpi w sobotę,
2 kwietnia w sali Konserwatorjum raz
jeden tylko znakomity artysta opery
Medjolańskiej, obecnie zaś Chicago Avic
Opera, — Sergjusz Benoni.

W, wykonaniu tego świetnego artysty,
obdarzonegc nadwyraz pięltnym głosem
(basso-cantante), usłyszymy szereg aryj
operowych i pieśni.

S. Benoni, dobrze znany Wilnu, od

lat czterech nię produkował się w na-

szem mieście, będąc zajęty studjami

i występami za granicą. :
Bilety już nabywać można w biurze

podróży „Orbis”.
— Laureaci konkursu chopinowskie-

go w Wilnie. Jak się dowiadujemy, dyr.
Zbigniew Śmiałowski, który w tygodniu
świątecznym uczestniczył w _ obradach
walnego zjazdu Z. A. S. P. w Warszawie,
nawiązał podczas pobytu w stolicy kon-
takt z pianistami, którzy na konkursie
chopinowskim otrzymali pierwsze na-
grody, w sprawie przyjazdu ich do Wil-
na. Pan Śmiałowski organizuje w Wilnie
pięć koncertów, które odbędą się w po-
łowie kwietnia. Wystąpią па tych kon-
certach A. Uniński, odznaczony pierwszą
nagrodą, daiej niewidomy pianista wę-
gierski Imre Ungar oraz inni laureaci
konkursu chopinowskiego.

Środa, dnia 30 marca.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Program dzienny.
14,15. Sławni soliści (płyty).
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Odczyt dla maturzystów z

Warsz.
16.10. Muzyka z płyt.
16.15. Kom. sportowy z Warsz.
16.20. Mikrofon w zakładzie fryzjer-

skim. Reportaż prowadzi Henryk Za-
bielski,

16.40. Codz. odcinek powieściowy.
16.55. Lekcja angielskiego z. Warsz.
17,10. „Goethe a przyroda” — od-

sa z Warsz. wygł. prof. M. Limanow-
SKL

17.35. Koncert z. Warsz.
18.50, Kom. Zw. Młodz. Polsk.
19,15. Muzyka (płyty).
19.20. „Co nas boli?" — przechadz-

ki Mika po mieście.
19,30. Wiad. sportowe z Warsz.
19.35. Program na czwariek i rozm.
19.45. Prasa dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Wrażenia z 2-go Międzyna-

rodowego Kongresu im. Chopina w War-

Uzbrojeni w sztylety i długie amerykańskie topory,
zasztyletowali podstępnie chińczyków tak sprawnie,
że żaden hałas nie dotarł do jadalnego pokoju. Wtedy
złoczyńcy zgrupowali się przy drzwiach i w chwili,
kiedy siedzący przy stole prowadzili bardziej oży-
wioną rozmowę na jakiś ciekawy temat, wtargnęli
jednocześnie do pokoju, tnąc siekierkami na odlew
każdy inną, zawczasu upatrzoną ofiarę. Cały dra-
mat nie trwał paru sekund. Tylko jeden felczer miał
siły porwać się od stołu. Momentalnie chwycono ka-
setę z pieniędzmi, stojącą pod kanapą w jadalni i ra-
towano się ucieczką.

Córeczka kucharki wiedziała o wszyskiem i bła-
= nie czynić zła nikomu, zagrożono jej śmiercią.

tragicznej chwili ukryła się w składziku.
nie mieli czasu jej szukać, a może zapomnielio niej.

Sąd polowy, w którym brałem udział, skazał
czterech bandytów na śmierć. Kucharkę, jako ko-
bietę na dożywocie. Ja głosowałem za śmiercią dla
całej piątki.

Z początkiem czerwca wybuchła w mieście cho-
lera, rozszerzając się w zastraszający sposób. Nie

rzed oknami naszego domku, nie
padło kilku przechodniów, wijąc się w boleściach.

Żadne środki zaradcze nie mogły opanować e-

było dnia, żeby

pidemji.
Napróżno dziesiątki sanitarnych wozów dezynie-

kowało ulice, zwłaszcza Przystań i chińską dziel-
nicę. Każdy kamień był powleczony wapnem; kar-
bol było czuć na kilometry, a zaraza szalała, jakby
to jej nic nie szkodziło.

SZKICE I OBRAZKI.
PANOWIE, NIE UMIECIE SIĘ ŚMIAĆ!

Ta-a-ak! To oryginalny tytulik ar-
tykuliku, stóry jest przez redakcję stwo-

rzony po to, by na ustach czytelnika

wywołać iskierkę pogody...

A jednak to prawda!

Wilno nie umie się śmiać, bal nie

posiada umiejętności uśmiechania się.

Gdzieindziej ludzie posiadają tę

przedziwną umiejetność.

Śmieją się ponoć gdzieś nawet ko-

nie, uśmiechają się mumje (egipskie) w

gablotach inuzealuych, śmieją się place,

ulice... ba, nawet żony do mężów...

A u nas nici...

Krepa pogrzebowa...

A jak kto kiedyś się roześmieje na

widok radosnej iskierki życia, to patrzą

na niego tak, jak się patrzy na czło-

wieka, który się roześmiał nad katafal-

kiem, obstąpionym przez zatroskaną ro-

dzinę.

Ot tak poprostu, bo mu się wyda-
wało, że zacny nieboszczyk głupawo się

uśmiecha do gzymsu nad sufitem.

Ha!

Nawet w radosnych chwilach szczę-

śliwej miłości — on ma wyraz twarzy

człowieka, który ręką pochwycił w tra-

wie żmiję.. a ona ma twarz obrażonej

hrabiny, którą za chwilę ma ściąć na

gilotynie krwawej rewolucji — kat

Simon.

Żenią się ludzie u nas z powagą g0-

dniejszą lepszej sprawy, rodzą się zpła-

czem, chadzają w idjotycznym tumanie

własnej powagi, kal... nawet umrzeć nie

potrafią nawesoło.

Biada temu, kto się uśmiechnie,

bądź sprobuje iskierkę radości wnieść

do domu, które jest jak krematorjum.

Okrzyczą go za warjata.

Nie wolno być wesołym w słowie,

uczynkach, ba! nawet w rysunku.

Karykatura... najrzadsza i najbar-

dziej ceniona umiejętność wśród gałęzi

sztuki prawdziwej — nienawidzoną jest

w Wilnie jax zaraza.

Karykaturzyście wolno rysować je-

dynie siebie samego — nikogo więcej.

Narysował taki biedaczyna kogoś,
kto miał bardzo twarz wyrazistą...

Awantura!
Dlaczego? — No bo ten X to bar-

dzo szanowna persona, którą mógłby

tylko malować Matejko.

Matejko zaś nie spojrzałby nawet na

taki twór z brzuchem jak antałek —
bo gość ten do żadnego z królów ni se-
natorów nie był podobny i wogóle na-

dawał się tylko do — karykatury.
Bo przecież karykatura to też por-

tret...

Tak... ale u nas nie wolno...
Narysujesz, człowieku... niewiastę ja-

kąś łagodną i szanowną, dasz jej w rą-

częta godło władzy niewieściej — miotłę,

a babsko parska jak rumak andaluzyjski

i nie odkłania się..
Dlaczego?

Bo ją mógł tylko malować Żmurko
albo Siemiradzki jako Fryne...

No, trudno...

Mali ludzie, małe ambicje...
Ale i wielkich w Wilnie rysować

nie wolno...
Bo nie!

Bo powiedziano w „Weselu'”:
„-.ale świętości nie szargać,

bo trza, żeby święte były”...

Nikt nikogo nie szarga i szargać nie

myśli.

Gdy robi się groteskę, to przecież

dlatego, by bez złośliwości i jadu pod-
kreślić śmiesznostki i pokazać ludziom
w krzywem zwierciadle humoru postaci

i syłuacje bardzo poważne,..

Śmiać się z tego można lub nie, ale

obrażać się nie wolno,

Gdyż obrażający się za karykaturę

sam sobie wystawia przykre świadectwo

— kołtuństwa,
Rysowali karykaturzyści w  pań-

stwach rządzonych despotycznie monar-

chów i kancierzy, a cesarz Wilhelm II

zaśmiewał się do rozpuku z swych kary-

katur w „Simplicissimusie“.

Mikołaj II kazał sobie specjalnie

przygotowywać serwis prasowy ze swemi

karykaturami, które później bawiły cały

dwór w Carskiem Siole...
Ojciec Swięty Pius XI przyjmuje z

miłym uśmiechem wdzięczności album

doktór.

ciszy:

Zbóje

jących się ciał.

2

KRONIKA POLICYJNA.
— 50 wypadków podczas

świąt. W ciągu dwóch dni świąt
Wielkiejnocy na terenie miasta
zdarzyło się 50 wypadków, w tem
7 bójek,

Należy podkreślić fakt, że pod-
czas tegorocznych świąt zdarzyło
się o 75 proc. mniej bójek, aniżeli
w latach ubieśłych. (s)
— Fatalne skutki świątecz-

nej zabawy. W mieszkaniu Nr. 9
w domu przy ul. Lipowej 15,
podczas bójki, wynikłej pomię-
dzy pijanem towarzystwem, zo-
stała niebezpiecznie  ugodzona
siekierą w. głowę Anastażja Łuka-
szewiczowa, zam. tamże.

Wezwane Pogotowie Ratun-
kowe po udzielenia pierwszej po-
mocy lekarskiej, odwiozło ją do
szpitala św, J» kóba. (s)

Okradzenie gimnazjum.
Z Nowo-Wilejki donoszą, iż w

Wielki Piątek wieczorem do lo-
kalu gimnazjum św. Kazimierza
włamali się nieujawnieni sprawcy,
którzy zrabowali maszynę dó pi-
sania oraz niektóre rzeczy. a.
Straszne odkrycie w stodole

we wsi Paciuny. ©
W stodole Eleonory Bohdano-

wiczówny, mieszkanki wsi Paciu-
ny pow.wileńsko trockiego, ujaw-
niono na pułapie sufitu wiszące
zwłoki noworodka. Niemowię by-
ło zawieszone za szyję. Policja
zatrzymała Bohdanowiczównę,któ-
ra jest podejrzana o uduszenie i
powieszenie swego dziecka. a.

WYPADKI.

— Tajemnicze samobójstwa
córki właścicielki domu przy
ul. Bonifraterskiej. Na st:ychu
domu Nr. 6 przy ul. Bonifreter-
skiej popełniła samobójstwo przez
powieszenie 20-letnia nauczyciel-
ka S. Tetelisėwna, córka właści-
cielki wspomnianego domu.

Zwłoki zabezpieczono na miej-
scu do czasu przybycia włądz
sądowo-śledczych.

Przyczyny samobójstwa nara-
zie nie ustalono. (s)
— Przejechana przez ta-

ksówkę 26-letnia Anna Ticho-
branowa, zam. przy ul. Bakszta 2,
wysiadając z autobusu na ul.
Zamkowej skutkiem własnej nieo-
strożności dostała się pod jadącą
w przeciwnym kierunku taksówkę.

Tichobranowa odniosła szereg
lekkich obrażeń ciała, Pomocy
lekarskiej udzieliło jej Pogotowie
Ratunkowe. (s)

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

OFIARY, Н
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Zamiast wizyt i powinszowań Wielka-

nocnych.
Szymon i Zofja Renigerowie na Pol-

ską Macierz Szkolną zł. 5—, na Tow.
Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
na Zwierzyńcu zł. 5— i dla najbiedniej-
szych m. Wilna zł. 5—; razem zł. 15.—.

Halina 1 Marjan Kosińscy dla naj-
biedniejszych m. Wilna zł. 5— i na Dom
Dzieciąka Jezus zł. 10—.t

Witold Bejnar zł. 5— dla rodziny M.
K. Gorzuchowski zł. 20.— dla ro-

dziny M.
Dr. Pawłowski Kazimierz zł.

dla najbiedniejszych m. Wilna.
Władysławostwo Bądzyńscy żł. 10,—

na XXI Kont. Pań Miłosierdzia św. Win-
centego A Paulo.

Michał Jakubowski zł. 10.— dla naj-
biedniejszych.

Ks. Stelan Ostaniewicz, prob. w
Łużkach, zł. 10,— dla rodziny M.

  

10.—

W, i J. Sterło-Orliccy ku uczczeniu
najukochańszego wuja ś. p. Walentego
Skorupskiego, zamiast kwiatów na tru-
mnę: na zakład Dzieciątka Jezus zł. 15—
i dla najbiedniejszych m. Wfilna zł. 10—,

ANG UEEKZRZAKAWESTWNOFxZAKEREASNRCĄ
wielkości... m

Nie wolno „robić” z siebie Buddy,

który, zapatrzony w swój pępek, myśli,

że to środek świeta... Lepiej pójść do

Rudnickiego, przejrzeć kilka pism za-

śranicznych i dowiedzieć się z nich, co

to jest karykatura...

I uśmiechnąć się...

Jak kto może: z powodu kryzysu,
iz. 18-ej. y ка оан : я „  swych karykatur, ofia: у - d + bi ha, wielkiieko godz ió, | | Kiakrote napomniebła ucha Rayem luz Wan: wa Z ekiu, aro przeł ar” caypava panareal

A PRRZĄCTA SZIEDONY|; 53 usunięcia szyldu nie odniosły 20.15. Muzyka lekka z Warsz. Wielkt dentlaman % koronie Edward оТН
1. Sprawa udzielenia pełno- skutku, do sprawy tej wmieszało 21,45. Kwadr. liter z Warsz. (W. Vi] doradza: pod as i Z 1

‚ $ . + ф Doi podsuwa pomysly do kary- Pokazaliśmy światu, że świetnie
mocnictw Zarządowi Gniazda co  sję Starostwo Grodzkie, z którego o GZ owi Mariesbi ŚĆ) : т :а Ee) daży, boisk BTC pie, 1699 22.00, Koncert kameralny z Warsz. rysownikowi w Marienbadzie, umiemy urządzać pogrzeby... pokażmy
o ewentualnej sprzedaży boiska. polecenia szyld nieistniejącej ; i i i i iPolsko-Pale- 2 Uałaleni LAS я у ją 22.30. Kom z Warsz. W Ameryce karykaturzysta jest i uśmiech nasz... polski uśmiech.. Reja,

. Ustalenie wysokości składe szkoły litewskiej usunięto. a. 22.45. Qdczyt esperancki z Krakowa pierwszą osobą w redakcjach... Fredry, Potockiego...
członkowskich SPRAWY ŻYDOWSKIE 23.00. Muzyka taneczna z Warsz. Tak! < aa, Ža уаааа ао i Bunktu- = й Wii 283% Sbąger dałbkiorowy.po Euro- a GA Bo przecież kiedyś Polacy śmiać się
ań BR Yea, i — Zjazd sjonistyczny w Mle | pie, Przewodnik: Karol Wyrwicz-Wich- Ale w Wilnie nie wolno! — bo się potrafili... szczerze, serdecznie... Ё

przypycie. nie. W Wilnie w ciągu ostatniej  rowski. obrażą skołtuniałe łyki, prowincjonalne gd M. Junosza.

Zwiększająca się liczba zachorowań w wojsku,
zmusiła nas do czasowego opuszczenia miasta. W.
pięciu kilometrach za Charbinem, w czystem polu
rozłożyliśmy się obozem, zamieszkując w namiotach.

Ponieważ oprócz linjowej służby miałem powie-
rzoną gospodarkę baterji, rmusiałem być w mieście
codziennie; dość często wracałem do obozu piechotą.

Któregoś dnia zatrzymaiem się w Charbinie do
późnej nocy. Wracając polem, na przełaj, zauważy-.
łem przy słabem świetle księżyca jakieś dziwne cie-
nie, sunące w głąb stepu, bez świateł, w absolutnej

Postanowiłem dowiedzieć się co to jest i jak mo-
głem najostrożniej, zakrywajac się za każdym krza-
czkiem i każdem wklęśnięciem ierenu podkradłem
się tak blisko, że kiedy księżyc wychylił się na chwi-
lę z pomiędzy chmur, mogłem stwierdzić, že mam“
przed sobą długi korowód chińczyków, niosących
trupy, Z wiatrem dolatywała do mnie woń rozkłada-

Niespodziewanie jakby na komendę kilku chiń-
czyków padło na ziemię, wydając dzikie okrzyki. Są-
dziłem, że zauważyli mnie i wszczęli alarm. Ale my-
liłem się, bo do krzyczących podbiegli inni i zapewne
zakneblowali im usta, gdyż krzyki natychmiast usta-
Ъ.‚Domyśliłem się łatwo, że jest to nocny pogrzeb
zmarłych na cholerę chińczyków z dużej wsi okoli-
cznej, która mimo najsroższych nakazów nie meldo-
wała dotąd ani jednego wypadku zasłabnięcia i ucho-
dziła za niedotkniętą zarazą.

„W, naszym domu zachorował i zmarł nasz gość,
pułkownik Jonson. Za nim w ślad poszedł i nasz (D. c. n.)
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Z KR AJU.
Rekolekcje w parafji ejszyskiej.

Dnia 7, 8 i 9 marca br. w ko-

ściele Ejszyskim odbyły się reko-

lekcje dla panien paralji Ejszy-

skiej, a 10, 11 * 12 marca dla ka-

walerów parafji Ejszyskiej.

Pomimo zawieji i mrozów mło-

dzież żeńsza jak i męska stawiła

się gromadnie na rekolekcje trzy-

dniowe.
Rekolekcjom _ przewodniczył

ksiądz Antoni Galewicz znany

mówca i pracownik w sprawie Bo-

żej.
Woóóatówali w  rekolek-

cjach miejscowi księża i z sąsiedz-

twa.
Piękny przykład dała młodzież

parafji Ejszyskiej ze swej religij-

ności i pobożności.

Do wspólnej komunji świętej
przystąpiło z młodzieży około 3000

osób.
Po skończonych rekolekcjach

zebrana młodzież w sali paraijal-

nej zapisała się do organizacji,

istniejących na terenie  parafji

Ejszyskiej. ;
W. podniosłym nastroju i dzię-

kując za rekolekcje, rozeszła się
młodzież do zajęć swoich.

Rodzicom i tym wszystkim,
którzy przyczynili się i ułatwili
młodzieży odbycie tych ćwiczeń

duchownych i dobrego wyspowia-

dania się niech Najwyższy stokrot-
nie wynagrodzi.

Obecny na rekolekcjach.
T

Umorzenie pożyczek na odbudowę w pow. Brasławskim.

Dnia 23 marca r. b. odbyło się
posiedzenie Wojewódzkiej Komisji
Odbudowy na którem rozpatrzono
412 spraw o umorzenie pożyczek
pobranych na odbudowę budyn-
ków, zniszczonych wskutek wojny
na terenie powiatu brasławskiego.
Komisja postanowiła z ogólnej su-
my pożyczek 311.056 zł. umorzyć
305.800 zł. to jest 98,31 proc.

Należy zaznaczyć, że obecne
posiedzenie Komisji było pierw-
szem działającem wmyśl znowelizo
wanych przez Sejm, w dniu 12. III.

32 r. przepisów, udzielających Wo-

jewódzkiej Komisji prawa całkowi

tego umorzenia pożyczek bez a-

probaty Ministerstwa Robót Pu-

blicznych i prawa niepotrącania Z

kwoty podlegającej umorzeniu po-

przednio wydanych ze Skarbu Pań

stwa zapomóg bezzwrotnych. ||

Z pośród umorzonych całkowi-

cie pożyczek zasługuje na wyróż-

nienie pożyczka naodbudowę ko-

ścioła w Dryświatach w sumie
20.368 zł.

 

Z Rosji sowieckiej.
Święta Wielkanocne w Rosji sowieckiej

i na pograniczu polskiem.

Mimo zakazu świętowania,świę-

ta wielkanocne na terenie Rosji

sowieckiej przez ludność kato-

licką były obchodzone nader uro-

czyście.
Mnóstwo warsztatów i fabryk

było nieczynnych, gdyż robotni-

cy w święta nie stawili się do

pracy. Związki bezbożników przez

całe święta prowadziły intensywną

agitację przeciwreligijną, która

jednak nie miała dużego powo-

dzenia. W Mińsku na Placu Wol-

ności spalono szopę, w ktorej

wyświetlano  antyreligijny film.

W Borysowie zniszczono auto

ciężarowe z przyrządami filmo-

wemi. W Ziembinie mieszkańcy

pobili bezbożników, którzyprzed

kąplicą katolicką prowadzili an-

tyreligijną agitację. W Pleszcze-

nicach i Łohojsku rozpędzono

pochód bezbożników, który pa-

rodjował procesję katolicką. Pod-

czas rozpędzania pochodu przez

mieszkańców doszło do starcia.

Kilka osób dotkliwie poraniono.

Również milicja sowiecka potur-

bowała kilkanaście osób z tłumu.

W miasteczku granicznem Zasła-

wiu mieszkańcy usiłowali zlinczo-

wać bezbożnika, który rozrzucał

ulotki antyreligijne przed kaplicą

katólicką. Bezbożnika uratował z

rąk tłumu patrol milicji.

W Wielki Piątek w miasteczku

Chorążyce, oddalonem o 15 klm.

od granicy polskiej, zdarzył się

nienotowanv wypadek profanacji

grobu Chrystusa Pana. Mianowi-

cie do miejscowego kościoła ka-

tolickiego późnym wieczorem za-

kradło się kilku bezbożników,

którzy sprofanowali grób Chry-

stusa Pana oraz zniszczyli wszyst-

kie kwiaty i krzewy. Wobec pro-

fanacji Świątyni kościołek był

strzeżony przez grupę wiernych

w ciągu Wielkiej Soboty i dni

następnych. : :

Na pograniczu polsko-sowiec-

kiem również zanotowano kilka

wystąpień  bezbożników. Koło

Dzisny zatrzymano jednego z bez-

bożników, który usiłował rozrzu-

cić ulotki antyreligijne. Na tere-

nie gm. rubieżewickiej włościanie

pobili dotkliwie dwóch agitatorów

DZIENNIK MMIEDENSKI

э Р
DZIECI WILENSKIE NA STAR-
CIE ZAWODOW NARCIAR-

SKICH.
Pierwszy raz zostały zorganizo-

wane w Wilnie wielkie zawody
narciarskie dla dzieci. Zawody te
obudziły ogromne zainteresowanie
wśród spoztowców.

Zgłoszenia.
Przez cały tydzień napływały

wciąż liczne zgłoszenia młodych
narciarzy, a w ostatnim dniu przed
zawodami późnym wieczorem
zgłaszano się nawet telefonicznie.

Ostatecznie listę zawodników
zamknięto 83 nazwiskami.

Ciekawym i radosnym objawem
jest fakt, że do zawodów zgłaszali
swe dzieci sami rodzice.

Pierwszy bodaj raz w zawo-
dach wzięła udział młodzież szkół
powszechnych i uczniowie z N.
Wilejki. Jest to dowód pracy mło-
dych instruktorów i opiekunów
wychowania fizycznego.

Dzień zawodów.
Już parę godzin przed startem

zaczęły nadciągać z różnych stron
zastępy młodych / zawodników
wraz z rodzicami, względnie opie-
kunami. Wzgórza Belmontu za-
roiły się narciarzami, którzy ocze-
kiwali chwili losowania numerów,
by następnie udać się na start.

Losowanie.
W, głównej dolinie wzgórz Bel-

montu tuż przy szosie do N. Wi-
lejki mieściło się schronisko i sza-
tnia dla zawodników.

Na werandzie małego domku
zgromadzili się o godz. 11 wszyscy
zawodnicy, którzy wylosowali so-
bie kolejne numery startu.

Trasa.
Wspaniała, słoneczna pogoda

i doskonałe warunki śnieżne po-
zwoliły ozganizatorom zawodów
wybrać łatwą i malowniczą trasę, *
znaczoną czerwonemi chorągiew-

PADEKITROSE

bezbożników.
Mimo, iż w ciągu świąt gra-

nica sowiecka była strzeżona
przez wzmocnione posterunki so-
wieckiej straży granicznej, zano-
towano kilka wypadków przekro-
czeń granicy. | tak: w rejonie
Dołhinowa na teren polski prze-
dostało się 6 osób, w rejonie Ra-
doszkowicz na teren polski pod
gradem kul sowieckiej straży
przedostało się 7 osób, przyczem
dwie kobiety w czasie przekra-
czania granicy odniosły rany po-
strzałowe. W rejonie Iwieńca na
teren polski przedostało się 7
włościan, zaś koło Rakowa przez
straż sowiecką została otoczona
grupa włościan, która ukryła się
we wsi granicznej Zarzeczany.
Strażnicy sowieccy urządzili istną
rzeź uciekinierów: 4 włościan za-
strzelono, 3 kobiety porąbano
szablami i pokłuto bagnetami.
Resztę uwięziono. a.

"UL R
Trasa przez cały czas biegła

falistemi wzgórzami i była wi-
doczną dia zgromadzonej publicz-
ności, która z niebywałem zain-
teresowaniem śledziła każdy fra-
$śment zawodów.

Zawodnicy.
Największem powodzeniem cie-

szyli się najmniejsi, ci właśnie do
lat 10, a więc byli tutaj 7, 8 i 9-
letni chłopcy, którzy z powagą
doświadczcnych narciarzy czynili
ostatnie przygotowania przed star-
tem.

Pożyczone spodnie ojca lub
brata nie trzymały się na szczu-
płych biodrach, kaloszyki ślizga-
ły się na nartach, ale mimo
wszystko co chwilę któryś z mal-
ców sypie z góry, kręcąc na dole
telemarka.

But przywiązany do narty dru-
tem, sznurkiem, lub rzemieniem,
co krok to spada, ale narty jakoś
idą.

Start.
Z przypiętemi na piersiach nu-

merami ustawili się na wzgórzu
„narciarze”, którzy w kolejności
co pół minuty ruszają w drogę.

Na dysiansie jednego kilometra
walczą między sobą dzieci do
lat 10.

Nieco starsi chłopcy do lat 13
biegli trasą 2 klm., a narciarze do
lat 15 walczyli między sobą na
trasie 3 klm.

Na trasie ruch ogromny. W
uszach plączą się zdrobniałe imio-
na dzieci, które zaabsorbowane
chwilą startu zapominają o wszyst-
kiem i o wszystkich. Wiedzą tyl-
ko jedno, że muszą zwyciężyć
swego sąsiada z ulicy Antokol-
skiej, Dzielnej, Borowej i t. d., że
muszą lepszy uzyskać czas od He-
nia, Wacia, Stasia...

Walka na trasie.
Trzeba było widzieć tych roz-

kosznych dzieciaków, biegnących
trasą, zjeżdżających z góry, by
mieć pojęcie o walce, jaka to-
czyła się między niemi,

Z przyjemnością należy stwier-
dzić, że większość zawodników
wykazała całkiem poprawny styl,
a czasami nawet niektórzy z nich
imponowali starszym narciarzom
swoją umiejętnością.

portowy duch wśród młodo-
cianych zawodników nakazywał
im walczyć lojalnie na trasie i ża-
dnych nie było protestów i zażaleń.

Zawodnicy na mecie!
Po jakimś czasie nadbiegli

pierwsi zawodnicy i zadyszani
wpadli na metę.

Zaczęły nadjeżdżać dalsze nu-
mery.

Na mecie zawodników witali
starsi narciarze, rodzeństwo, ro-
dzice i miłośnicy sportu.

Wyniki.
Tuż, zaraz po skończonych bie-

gach, po przyjęciu ostatniego nar-

T.
ciarza, komisja sędziowska w oka
mgnieniu obliczyła czasy i ogło-
siła wyniki.

Nagrody.
Po obliczeniu czasów na stoliku

ustawiono cenne nagrody.
Dookoła zgromadzili się wszys-

cy zawodnicy.
‚ Do narciarzy przemówił ini-

cjator zawodów, red. Jarosław
Nieciecki, który w krótkich
słowach podkreślił znaczenie tych
zawodów, a następnie rozpoczął
wnagrody.

iegu na 1 klm. zwycięż
Przemysław Siwkowski Tea.
Otrzymał on narty, ofiarowane
przez „Liśnopil'* i dyplom hono-
rowy.

II miejsce zajął Rancew Leon.
Otrzymał nagrodę,  ofiarowaną
przez Cz. Milewskiego — pla-
kietę,

III miejsce zajął Hattowski Jan.
Otrzymał nagrodę,  ofiarowaną
przez A. Sierdiukowa — żeton.

V miejsce zajął Kłapko Ta-
deusz. Nagroda ofiarowana przez
„Ognisko“ — żeton.

V miejsce — Sławiński Cze-
sław. Nagroda Firmy „Franciszek
Frliczka' — ubranie narciarskie.

VI mieisce — Hajdul Witold.
Nagroda Olg. Ciechanowicza —
patentowane okrycie na buty.

I miejsce — Longin Toma-
szewski. Nagroda „Fortuny“.

VIII miejsce — Pruszyński,
Nagroda „Prużana”.
W biegu na 2 klm, zwyciężył

bardzo dobrze zapowiadający się
Hansen Arwid i jako nagrodę
otrzymał narty, ofiarowane przez
„Dom Sportowy Ch. Dinces" i
dyplom honorowy.

II. Tadeusz Zieliński — otrzy-
mał plakietę. .

III. Mikołaj Drozdowski — że-
ton, ofarowany przez „Ognisko“.

IV. Juljan Krukowski — żeton,
ofiarowany przez „„Ognisko“.

V. Arnold Kelm — zegarek,
ofiarowany przez Wiktora Cie-
chanowicza.

VI. Stanisław Nielubszyc — ter-
mos, ofiarowany przez p. Jana
Truhanowicza.

VIL Zbigniew Rymkiewicz —
nagroda Firmy „W. Charytono-
wicz“.

VIII. Zarembo Mieczystaw —
nagroda firmy „Tomaszewski“ —
wiązań narciarskich i przyborów
sportowych.

IX. Jerzy Grzmielewski — na-
groda f-my „Start“.
W biegu na 3 kilometry zwy-

ciężył Bychowiec Arkadjusz —
otrzymał buty narciarskie, ofiaro-
wane przez Chrześcijańską wy-
twórnię butów narciarskich ,„Jusz-
ko“ i dyplom honorowy.

П. Władysław Suchocki —
plakietę.

HI. Leon Rakowski — żeton
f-my „Ch. Dinces".

„IV. Piotr Rymsza — żeton,
ofiarowany z. A. Sierdiukowa.

V. Władysław Rymsza — na-
groda f-my „Start”.

VI. Edmund Witwicki — nagro-
da zakładu fotograficznefo „Rabi-
nowicz”, wytworni wiązań ,„Toma-
szewskiego“ i sklepu „Rymkie-
wicza“.

VII. Pietkiewicz Aleksander —
nagroda wytworni wiązaf „Toma-
szewskiego“.

Final,
Zawodnicy, pełni wrażeń, za-

czynają rozchodzić się. Słońce
śrzeje tak silnie, że niektórzy nar-
ciarze zdejmują nawet koszule
i zaczynają opalać się.

Śnieg iopnieje — czuć wiosnę.
Po zawodach.

Organizacja tej imprezy udała
się doskonale i narciarzom ,,Ognis-
ka” należą się słowa uznania.

Przypuszczać należy, że i inne
gałęzie sportu wezmą przykład
z „Ogniska“ i w lecie również
zorganizują podobne imprezy dla
dzieci, chociażby w pływaniu.

Po zawodach prezes Wil. Okr.
Zw. Narc., dyr. L. Szwykowski,
wyraził organizatorom w imieniu
Polskiego Związku Narciarskiego
podziękowanie za tak doskonale
zorganizowaną imprezę.

Zawody pozostawiły bardzo
dużo miłych wrażeń.

Narciarstwo wileńskie może
być pewne swojej przyszłości, ma-
jąc tak liczne kadry młodych za-
wodników.

Białystok — Wilno 4: 10.

W okresie świąt odbył się w Wilnie
mecz bokserski pomiędzy wileńskim
Ż. A. K. S$. a pięściarzami Ż. K, S. z Bia-
łegostoku.

„_ Mecz siał na stosunkowo niskim po-
ziomie. We wszystkich niemal wagach
przeważali wilnianie, którzy też wygrali
mecz w stosunku10:4.

W poszczególnych walkach wyniki
były następutjące:

W wadze koguciej: Cweig (W) wy-
grał z Wircem (B). ;

W. wadze piórkowej Szankin (B) wy-
grał z Gordcnem (W).

lekkiej Gieżyc (B) zremisował z
Tłocesem (W).

W drugiej walce wagi lekkiej Kuznier
(B) zremisował z Jungierem (W).

W. półśredniei dobry Nadel (W) po-
konał Epszieina (B).
W średniej Dziukowski (W) wygrał

z Dzierżyńskim.
W półciężkiej Zaciewski (W) wygrał

z Postrygaczem (B).
| Sędziował w ringu p. Rutkowski
* p. Kłoczkowski.

Publiczności dużo. Ja. Nie.
 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 29 il. 1932 r.

Belgja 124,60 -124,91—124,29
Gdańsk 174,50—174,93 -174,07.
Holandja 360.50—361,4 —359 60.
Londyn 33,90—33,95- 34, 3—3+,81.
Nowy York £,917- 8,937—8,897.
Nowy York kabel 8,922 - 8,942—8,902.
Paryż35,14—35,23--35,05.
Praga 26,40—"6 46 - 26,34
Szwajcarja 172,90—173,33—172,47.
włochy 46,45—46.68—46,22
Berlin w obrotach nieofle. 212,50.
Tendencja dla dewiz europejskich moc-
niejsza.

L w obrotach prywatnych:

Rubel złoty: 4,84.
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ZHiLLE.GOM AURORA
CEBULKI KWIATOWE

pokojowe lub ogrodowe zPolski.

mia naszej firmy na rynek polski,

bi i najpiękniejsze zapachy,

Ko

klimatu. ja
i bogatym. Kolekcje „Aurory
w prawdziwy raj ziemski.

15 Roślin trwałych różnych barw.

15 Montbretias różnych barw.
15 Dalilas „Aurora's Roem".

Usługa szybka.

Tigrelilies.
Jeśli nie otrzymujemy żadnych
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5 fr. (1 zł. 75 gr.) na koszta porta.

Sprowadzajcie cebulki bezpośrednio z najlepszej firmy w Holandii!

j jakiegoś czasu zamówienia cebulek na kwiaty

e W celu ostatecznegowprowadze-

sądzimy, że najlepiej będzie ofia-

rować Sz. Państwu kolekcję korzeni i cebulek, tak bogatą w odmiany,

jakiej jeszcze nie było w handlu.

lekcja zawiera 350 cebulek i roślin wszelkiego rodzaju i zo-

stała skompletowana przez specjalistów i zastosowana do polskiego

dużo zamówień, prosimy o zawiadamianie nas zawczasu,

raźnie žr aki kulę i adres. Nikt nie powinien zaniedbać zamó-

wienia tej kolekcji jak najprędzej pod naszym adresem:

Aurora Bulb Nurseries
Hillegom — Hollande— Europe

Nasza wspaniała kolekcja zawiera:

100 Gladjolusów o wielkich kwiatach, 5 różnych barw:
czerwone, różowe, łososiowe.

50 Gladjolusów o małych kwiatach w pięciu pięknych barwach.

20 Begonji (10 prostych i 10 złożonych) różnych barw.

10 Hiacyntów (Hyacinthus Candicans) królowa kwiatów.

50 Anemonów, znany kwiat o tęczowych barwach.

50 Rononkułów „małe różyczki” w różnych barwach.
30 Oxalis Deppil zwane „roślina szczęścia”.

350 Cebulek i roślin za 70 fr. (24 zł. 50 gr.)

Podwójna kolekcja 700 sztuk za 130 fr. (45 zł. 60 śr.)

Wysyłka bez kosztów na miejsce. Swiadectwo

„zdrowia” załączone przy każdej wysyłce przez urząd phytopalo-

giczny. Opakowanie każdego gatunku z etykietą. Katalog ilustro-

wany ze wskazówkami w języku angielskim, francuskim i niemieckim

wysyła się gratis z kaźdem zamówieniem, Do zamówień z opłatą

zgóry dołączamy gratisowo sześć nowych odmian słynnej „Aurory

zamówienia, wysyłamy je za zaliczeniem pocztowem, doliczając

HOLANDJA E
 

ŚWIATOWEJ SŁAWY

| MICKIEWICZA3 22.

wiaty „Aurora“ dają radość młodym i starym, biednym

zmieniają wasze pokoje lub ogrody

Z uwagi na to, że otrzymujemy codzień OŽWIEKO-
isząc wy”

701—8 о

lila, żółte,
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M
I
A
N
A

ULM
Ustrobramska 5.

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„H ELIOS'|"
ulica Wileńska 38, tel. 926.

 

DŽWI

«HO
 

WE KINO
wielka 47. tel. 15-14.

DŹWIĘKOWY
KIMO-1EATR
ui. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62

<notarz „8 TILOWI" I
 

niniejszem powiadamia,
1932 r. o godz. 15 m. 30 w lokalu Dyrekcji Dróg
Wodnych w Wilnie ul Miekiewicza 23 odbędzie
się Nadzwyczajne walne Zgromadzenie członków

KIKEAATOGKA | |
 

macie z

LLY KINO-TEATR |Dziś!

LYWOOD»

CASINO
Henry Garat kusząco piekna Lil Dagover i najlepszy komik naszych czesów Armand Bernard Dodatki dźwię

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

 

KUKE|
 

lepszem arcy-
WIBLKA 36 dziele p. t:

Komisja Likwidacyjna Ka-
sy Pożyczkowo - Oszczę-
dnościowej Pracowników
Dyrekcji

sp. z odp. udz. w Wilnie

Dróg Wodnych
,

iż w dniu 4 kwietnia

TDL E ii i iii) z Kasy z następującym porządkiem dziennym:

"KOMITET NAGZORCZY Towarzystwa Kredytowego Miasta Wilna.
zaprasza pp Pelnomocników Towarzystwa na doroczne Zgromadzenie,

które ma się odbyć dnia 30-go kwietnia 1932 roku, o godz 6-ej pop. w lo-

kalu Towarzystwa w Wilnie przy ul. Jagiellońskiej 14, z następującym po-

rządkiem dziennym: 1) Zsgajenie I wybor przewodnicząceg , 2) Bilans oraz

minarz wpływów i wydatków na

kowej, 9) Wybór Komisji Rewizyjnej,
u

obecnych na niem Pełnomocników.

1) sprawa działalneści b. Zarządu Kasy,
2) uzupełniające wybory członków Komisjii

Likwidacyjnej i Rady Nodzorczej,
3) wolne wnioski.

W razie niestawienia się wymaganej ilości
członków następne Walne Zgromadzenie odbędzie
się w tymże dniu o godz. 16 i będzie prawomo-

 

 

 

Wileński Lombard

podajado os9inel ||. 12 i 13-90 kwietnia

danie Zarządu, Komitetu Nadzorczego I Komisji Rewizyjnej, 3) Spra- 4 łonków.wa oówyiki bilansowej, 5) Sprawozdanie z budowy domu, 5) Preli- cne bez względu na ilość obecnych członi EA я

rok '932, 6) Wybór na miejsce ustępują-

cego Członka Zarządu i zastępcy, 7) Wybór na miejsce ustępujących dwuch Pppppsspppr—"
ez'onkėw Komitetu Nndzorezego | 3 zestępcėw, 8) Wybow Komisji Szacun- Kupno :

10) Wolne wnioski. Akuszerki
WAGA: Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość Sprzedaż

—0)0 ———- ARTS sijas

- . AKUSZERKA SKŁAD
MARJA LAKNEROWA

LIC Y TAC J A —————— przyjmuje od godz. 9 do Font ianów
KRESÓW Ą* 1 w. Kasztanowa 7 m. 5. lanin,s J WZP6Ś Fstarmoaji

Wiino, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722Tania Ia2:9od2 <elpp:oż| om „K. DĄBROWSKA
będzie sięw lokalu lombardu -ma istnieje od r. 1874)

MARJA BRZEZINA, *Wilno,ul. Niemiecka 3m.1i
Mickiewicza 22, m. 29. 202

 
licytacja mewykupiosych ! nic prolongowanych zastawėw

od Ni 50,000 doNiż 100,000 I od Nt 1 doNe 14,000.

UWAGA! W dniu licytacji prolongot N-rów licytacyjnych lombard nie
dzie przyjmować  
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© marcakor ALRAUNE

Adolf Menjou w porężnym dra-

Najnowsze arcydzielo króla reżyserów
Van Dyke twórcy „Poganlna“ i „Trader Hora“

Dziśl Największy sukces ekranów pa-
ryskichi berlińskich—przebój dźwiękowy

życia rosyjskiego
Nast progr. Super-atrakcja sezonu

Seans ceny znacznie zniżone.

kowe. Dla młodzieży dozwolone.

Rozkosze Gościnności i Mama nie pozwala
 

`

 

Romans 1 Porucznikiem

wiedeńskiego

 

 

W rolach głównych: Brygida Helm, Paweł Wegner i iwan Petrowicz. Nad Pro-
gram: Tygodnik filmowy. Konertowa orkiestra pod batutą: M Saln'cklego. Początek

seansów o godzinio 4, 6, 8 1 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

NUTS TIPAIТАНPERSTTTAKTATSIA)NERIMASPPK ZYKAPRENIE ERZE

Dziś! Sensacyjny Przebój. Monumenialne Arcydzieło. Król barytonów, największy śpiewak Ameryki, bohater „Pieśn.
* LAWRENCE TIBBETT, gwiazda „Metropoliten-Opera" w New Yorku Grace Moore | nejwytwor. meżczyzna

Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zni-
Począ'ek seansów o g. 4, 6, 8 I 10,15.

„WOLNE DUSZE" z Normą Shearer.

Kochanka 1Tahiti Film ten ilustruje urok życia na dalekich po-
łudniowych wyspach. W rol. głównych śliczna 3

meksykanka Conchita Montenegro. Nad program: vodatek rysunkowy | najnowszy tygodnik Paramountu. Na 1-szy i majątkowe į

źone.

Początek o godz.. 4, 6, 8! 10,

Akcja toczy się na tle Kongresu

naukowych zestąpi cl
nasze dzieło. Przeko-
naj sięl Ządaj pro-
spektów! Panie, wy-
godne warunki naby-
cla. Każdy nabyć mo- |

Całą bibijotekę dzieł |

że. Pisz: „Kieszonko=
wa Encyklopedja Po-
pułarna* Kraków, Jó-
zefitów 10. 72

|.|
"ZER

Do sprzedania:
1) dom murowany kryty

Dziśl Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzialnym dotychczas przepychu i niedoścignionej cynk: blachą, b =
technice Cudowne REP I i Najrozkoszniejsza operetka filmowal 5 | cynkową blachą, bezde
nie obrazu, ruchu i dźwięku Ongres d (WA|

kretowy, dochód roczny
r. 1814. Udzieł biorą: urocza Liljan Harvey, najmilszy 7,000 zł., cena 510C0 zł.,

Pod dachami Paryża (Sous les toits de Paris). W rol. gł. Albert Prejean nallepszym
I Polia iliery Przesubtelny dowcip sytuacyjny.

który czaruje, olśniewa, zachwyca i wzrusza. Piosenki z flmu „Pod dachami Paryża” śpiewa cały świat. Nad pro- dzielnica m. Wilna.
gram: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie Świąt. o godzinie 1-ej. Ceny od 40 g.

 

 

w tem 23,000 zł. płatne
w ciągu dwóch lat, 2)
dwa domy drewniane bu-
dowane z bierwion w

stanie na
Film Zwierzyńcunajlepszae

Do=
chód miesięczny 450 zł.,
cena 29,000 zł. w tem
dług roczny 8,000 zł. In-
formacje Mickiewicza 46

Dziś wielki świąteczny podwójny program! Królowie śmiechu Buster Keaton, Cohn i Kelly bawią w swem naj- m. 9. Pośrednictwowy-
arcyzaba»na komedja farsa w 15 akt. w rolach gl: kluczone.
Bust-r Keaton, Cohn Kelly I N. Talmadge

137—1

SUSRTAIKA isRŲ
 

nych materjałów.

Howootworzona pierwszorzędna chrześcijańska !

PRACOWNIA KRAWIECKA
ubiorów damsk., męsk., wojsk., i uczniowskich

przy ul. MICKIEWICZA 39 m. 1 (parter)

pod firmą „ELEGANCJA*
Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzo-

W szkołe.

Nauczycieł (wskazując
palcem na mapę). Który
z was powie mi gdzie
jest południe?

Uczeń. Południe jest,
wtedy, gdy obiad jedzą.

 

nejęcia 2 olbrzymie po-
koje z
lub bez ze wszelkiemi
wygodami, centr. ogrze-

mogą być nabyte na
własność Mostowa 3a
m. 24 („Spółdzielnia*).

6

Natychmiast są do wy- 000000"

umebiowaniem | PRACA

ak — Głupi|  Następują-
cy! Gdzie jest Jamajka
— wiesz?
— Wiem panie profe-

gorze: u mojego ojca
; w kredensie.

TUMLAL ур у”
wanie, kuchnia gazowa, Sekretarz komornika są- TACA NNAAEANNNKA

dowego rutynowany po-
trzebny w Wilnie Oferty
z odpisami świadectwi

2 referencjami składać w

DRUKARNIA
(I INTROLIGATORNIA

TEZ EWAOMUAMIYNEJIг Dzien. Wi-

Do sprzedania okazy|- GRWKTUWYWNNEAM Mieszkanie 4 pok. 7 wy- Iefškiego pod „Nr. 8558 li. LWIERZYŃJAJEGO.

 

nie aparat radio trzylam- 8558
godami odremontowane

BZ NO pradi albo na | LEKARZE | na parterze. Adr.wAdm. zuraw Mostowa UI.1. Tel',12-44
aterję. Wileńska 32 m. 5. 1 Wil" 8561

8556—2  ТаНИРОСДОНИТОЧАЙЗИ 4 | RÓŻNE | pazvinuse po pauku

Forteplan maly krzyžo- { — :
Ez Bt. BlumowicZ pokój duy, czysty, lad. pana ac, DZIEŁA, BROSZURY

mało używany okazyjnie
tanio Vakis ul. 5 ul.
wogródzka15 (dawniej >

GAR tel. B21,
 

Forteplan znanej marki
w stania doskonałym ;
śpiesznie do sprzedania |
za 550 zł. Wielka 36 m. '1.

Pianino koncertowe w

go 24 m.6.

Choroby weneryczne, ny na Ill piętrze do wy-
skórne | moczopieiowe najęcia irsenalska 6 m 8. Z

WIELKA 21
od 9-—-1 | 3—8.

GABORPO7 TE

, Mieszkania
1 pokoje 4

Mieszkanie
20 najlepszym starie oka- 3 pokoje ze wszelkiemidla

zyjnie bardzo tanio do wygodami świeżo odre-

6850—1

Mieszkania 4 pokojowe

najęcia Finna 5/2.

RC 150Pokój do wynajęcia
pań. Kalwaryjska

ogrodem
sprzedam. Tamże
najęcia 4 pokoje z kuch- ZĄPROSZENIA,
nią i ogrodem. Antokol,

h4 odremoniowane do sy, gbokKliniki, ul: Gieha8 I RÓŻNE KSIĄŻKI

owocowym BILETY WIZYTOWE,
do wy-

DO OPRAWY

WYKONYWA
Poszukuję dzierżawy do

ha lub poręcz:jącej
administracji do 200 ha.

2 Zgłoszenia z opisami i piNK TUALNI E.
warunkami proszę wysy-g

sprzedania.Ul.Piłsudskie- montowane do wynajęcia łeć dla „W. W." p. Sobo-

o Popławska 28 m. L  [INNKINDIIIKANANKANNI ii. — CEN
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