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Za
Stefan Mokrzecki

pora dywizji, w st. spoczynku, obywatel Ziemi Lidzkiej, opa-
rzony Św. Sakramentami zasnął w Panu po krótkich lecz ciężkich

cierpieniach dn. 9 kwietnia.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby do kościoła św. Ignacego

nastąpi w dn. 11 kwietnia o godz. 6 po poł. Nabożeństwo żałobne odpra*
wione zostanie w dn. 12 kwietnia o godz. 9-ej, po którem nastąpi pogrzeb
na cmentarz po-Bernardyński.

O czem zawiadamiają pogrążeni wpiaboliką smutku
Córka. Synowie | Rodzina.

Powrót min. J. Piłsudskiego.
KAIR. (Pat.) Wczoraj wieczorem Marszałek Piłsudski odjechał

z Egiptu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W sprawie wyjazdu ministra spraw wojskowych,
J. Piłsudskiego, niema dotychczas wiadomości. Okazuje się, że o
jego wyjeździe z Egiptu donosiły, prócz agencji Reutera, również
agencje „Associated Presse” i „(lnited Presse" wszystkie: zgodnie
mówiły o wyjeździe przez Londyn do Polski.

Mówi się, że wice-minister Beck był w Londyniei Paryżu, aby
przygotować grunt do wizyty, Zwraca uwagę, że: kontrtorpedowiec
„Burza*, wybudowany we Francji, miał w tych dniach przybyć do
Gdyni, lecz przez. Aleksandrję.

Na ten temat krążyły pogłoski, że „Burza* spełni tę rolę, jaką
w roku ubiegłym pełnił kontrtorpedowiec „Wicher*.

Nie jest wykluczone, że minister spraw wojskowych zwiedzi
Palestynę.

Wyjazd min. Kuhna.
(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister komunikacji Kihn w- sobotę wyjechał
do Paryża w związku z Il transzą pożyczki na budowę kolei Sląsk—
Gdynia:

Ustąpienie wicemin. Koca.
(Telef. od własnege kerespondenta.)

WARSZAWA. Według obiegających pogłosek, wiceminister skar-
bu p. Koc ustąpi z tego stanowiska, zachowując stanowisko komisa-

rza rządowego w Banku Polskim.

Bilans handlowy w marcu.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Bilans handlowy za miesiąc marzec. wykazuje

saldo dodatnie w sumie 30 mil. 726 tysięcy zł. Wartość eksportu

wynosiła 96,331 tysięcy, zaś import do Polski wynosił 65,605 tys. zł.

Obniżenie opłat pocztowych.
Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dopłaty przy znaczkach pocztowych na rzecz
bezrobotnych wprowadzone były na przeciąg 6 miesięcy t. j. do 15
b. m.

Obecnie z dniem 15 b. m. poczta ma zaprzestać pobierania
tych dopłat.

Zniesione więc będą dodatkowe opłaty w wysokości 5-ciu gro-
szy od listów, kart i doręczanych paczek, od 5 do 50 gr. za dorę-

czenie listów wartościowych i przekazów pocztowych, oraz opłaty
| dodatkowe od paczek.

Kiedy podwyższono taryfę pocztową na pomoc bezrobotnym —
podwyższono opłaty o 10.gr. na liście, z czego 5 szło dla bezrobo-
tnych i 5 dla poczty.

Teraz potania się cenę przesyłek tylko kosztem bezrobotnych;
5.cio groszowa podwyżka-na rzecz poczty pozostanie.

Dopłaty kolejowe. i. telefoniczne
na bezrobotnych.

(Telefonem -od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na mocy uchwały Rady ministrów. przedłużone

zostały dopłaty od abonamentów telefonicznych na rzecz bezrobot-
nych do 1 maja 1933 r. Poprzednia uchwała obowiązuje do 1 maja

rb., obecnie będzie obowiązywała jeszcze rok. Dopłata: ta wynosi

 

 

A
PODZIĘKOWANIE.

Panu doktorowi Sergjuszowi Krasnychowi za wy-
leczenie nogi, która groziła kalectwem, za Jego wiedzę:le-
karską,
dobroć i serdeczność,

za troskliwą opiekę w szpitalu, za nieskończoną
którą otacza wszystkich chorych,

składa gorące z głębi serca płynące „Bóg zapłać”

Leon Wysocki z rodziną.
Rudziszki.
 

WYWIĄD Z P. MIN, FINANSÓW
JANEM PIŁSUDSKIM.

„Amnestji“ podatkowej nie będzie.

WARSZAWA (Pat). Prasa po-

daje wywiad, udzielony przedsta-
wicielowi agencji Iskra przez mi-
nistra skarbu Jana Piłsudskiego,
w którym między innemi mówił:

Najkategoryczniej muszę stwier-
dzić, że o żadnej jakiejś amnestji
podatkowej, umarzającej ogólnie
zaległości podatkowe, w żadnym
wypadku mowy być nie może.
Podobne bezsensowne pogłoski
mogły powstać tylko na tle jakiejś
psychozy, kłóra szkodzi najbar-

dziej tylko tym, którzy, ulegając
jej, ociągają się z płaceniem podat-
ków, pomijając już to, że skarb

nie może. rezygnować ogólnie ze
słusznie mu należnych wierzytel-
ności. Taka ogólna „amnestja” na
zaległości podatkowe byłaby rze-
czą z punktu widzenia państwo-
wego nienoimalną. Jeśli chodzi o
zakres, w jakim mam zamiar ulgi

stosować, io mogę Panu wskazać

konkretne punkty następujące:

ulgi dla: rolnictwa — zaległości w
podatkach gruntowym, dochodo-

wym, majątkowym oraz spadko-

wym, powstałe przed 1 paździer-

nika 1931 +, bedą odroczone do

dnia 15 sierpnia 1933 r., wraz Z
przypadającemi od tych zaległości

dodatkami samorządowemi. O-

czywiście, że ulgi te nie będą sto-

sowane do zaległości, powstałych

wskutek jawnej złej woli płatni-

ków. W wypadkach gdy podat-

nik wymienione zaległości uiści

dobrowolnie w okresie do dnia 31
grudnia 1932 r. w całości lub w

części, korzystać będzie z bonili-

katy. Wysokość bonifikaty wahać
się będzie w granicach od 50*/o do

100%0 wpłaconej sumy zaległości,
w zależności od terminu dokona-
nia spłaty. Niezależnie od powyż-
szego korzystać będą rolnicy z ulg
w-kosztacn egzekucyjnych, które
obniżone będą na okres do dnia
15 sierpnia 1933r. z 5 do 3%/%. Do-
tyczyć to. jednak będzie tylko ko-
sztów, powstałych przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia

wykonawczego do ustawy o spła-
cie zaległości _podatkowych.
Wszystkie, powyższe ulgi będą
przyznawane pod nieodzownym
warunkiem terminowego uiszcze-
nia należności podatkowych, po-
wstałych po dniu 30' września
1931 r., które też będą bezwzględ-
nie ściągane.

Ulgi dla przemysłu i handlu:
o ile chodzi o ulgi w spłacie za-
ległości podatkowych w odniesie-
niu do przemysłu i handlu, to przy-
znane będą dość znaczne ulgi w
spłacie zaległości w podatku prze-
mysłowym od obrotów, powsta-
łych przed 1 kwietnia 1931 r. Sto-
sowane tu będą zarówno. bonifi-
katy w granicach od 25 @о 50%
w zależności od terminu uiszcza-
nia zaległości, jak i darowanie kar
za zwłokę przy uiszczeniu zale-
głości w okresie do końca miesią-
ca sierpnia r. b. Poczynając od
miesiąca września r. b. płatnikom,
którzy nie skorzystali z upraw-
nień do uzyskania bonifikat, do
każdej bieżącej wpłaty z tytułu
podatku przemys.owego od obrotu
doliczana będzie trzecia część

„wpłaconej kwoty na poczet zale-
głości na okres przed 1 kwietnia
1931 r. Narosłe koszty egzekucyj-
ne, które nie będą wymagały. dal-
szych kroków egzekucyjnych,
obniżone zostaną @о 3%, Oczy-
wiście ulgi te udzielane będą li
tylko tym płatnikom, którzy u-
przednio uiszczą zaległości, po-

wstałe po dniu 31 marca 1931 r.
i których zaległości nie powstały
wskutek. jawnej złej woli.

Jak z powyższego wynika —
oświadczył p. minister — ze stro-
ny rządu poczynione zostały da-
leko idące ulgi, których granice
sięgają maksymalnych możliwości,
nie trzeba bowiem zapominać, że
równowaga budżetowa jest pierw-
szym warunkiem zwycięskiego
wyjścia z kryzysu, którego zwal-
czanie leży w interesie całego
społeczeństwa.

Jasne jak słońce,
że zaoszczędzę kupując z 10 proc. rabatem świątecznym
elegancką koszulę dzienną, rękawiczki, szal i krawat

W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9, tel. 6-46. 147—2k
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ZA CENĘ JAKICH USTĘPSTW OSIĄGNIĘT
KUMPROMIS Z NIEMCAMI?

Zawarty w Wielką Sobotę
układ w sprawie obrotu towaro-
wego z Niemcami — o którym. pi-
saliśmy w sworm czasie — wciąż
dla szerokiej publiczności naszej
jest tajemniczym. Agencja telegra-
ficzna, jako też prasa sanacyjna
zachowują w omawianiu tego ukła
"du dziwną wstrzemieźliwość. Do
piero na podstawie źródeł zagra-
nicznych daje się wysnuć pewne
wnioski, które dla nas bynajmniej
nie są pocieszające. Natomiast
prasa rządowa niemiecka jest za-
dowolona. Jak okazuje się, na pod-
stawie wspomnianej umowy Nie-
mcy bynajmniej nie są obowiąza-
ne cofnąć tego długiego szeregu
ograniczeń jakie od chwili zaistnie
nia stanu wojny celnej z Polską
wprowadziły u siebie, a ustępstwa
ich ograniczają się do tego, że nie-
miecka taryfa maksymalna, t. zw.
„Obertarif', wchodząca w życie z
dniem 1 kwietnia b. r. nie będzie
w pewnym stopniu wobec Polski
stosowaną. W jakim jednak stop-
niu ograniczenia te będą utrzyma-
ne wobec Polski w mocy — pozo-
staje niewyjaśnionem.

Natomiast rząd polski udzielił
Niemcom szeregu kontyngentów
przywozowych na towary obłożo-
ne zakazem przywozu w grudniu
ub. roku i w lutym b, r. Drogą po-
średnią, przez prasę niemiecką
można stwierdzić, że rząd polski
zobowiązał sie do cofnięcia około
80 procent wydanych w. styczniu
b. r. zakazów przywozu, w szcze-
gólności zaś w dziedzinie przywo-
zu z Niemiec do Polski maszyn rol-
niczych i gotowych  fabrykatów.
Ponadto przewidzianem zostało
stosowanie pewnych ulg celnych
dla towarów z Niemiec przywożo-
nych. W łącznej sumie ustępstwa

ze strony polskiej równałyby się
naogół powróceniu w zakresie za-
rządzeń specjalnych wobec przy-
wozu z Niemiec do stanu z r. 1925,
zaś ze strony niemieckiej przyzna-
ne ulgi są dalekie od stanu rzeczy
z r. 1925, gdyż nienaruszonemi po-
zostają ograniczenia bojowe wpro-
wadzone w czasie późniejszym, po
rok 1931.

Z powyższych danych wnosi
redaktor  dziaiu gospodarczego
„Głosu Narodu', że układ polsko-
niemiecki zawarty został nie na
zasadzie wzajemności, ale na za-
sadzie większych ustępstw ze stro-
ny polskiej. W zasadzie dążność
do polepszenia stosunków gospo-
darczych z Niemcami, do usunię-
cia trwającego od iat naprężenia
celnego, . zasługuje na. poparcie.
Uregulowanie jednak tych stosun-
ków dojdzie do skutku tylko w ra-
zie dobrej woli z obu stron i na
zasadzie wzajemnego zrozumienia
korzyści płynących z pokojowego
normowania obrotów towarowych
między obu państwami. Nieoględ-
na polityka handlowa i zbyt dale-
ko idąca ustępliwość w kompromi-
sach raczej stoją na przeszkodzie
takiemu trwałemu porozumieniu.
Jakiż np. interes będą Niemcy wi-
dzieć w zniesieniu stanu wojny
celnej z Polską, jeżeli w dotychcza
sowych warunkach zdołali zmienić
niekorzystny dawniej dla siebie
bilans handlowy z Polską na
czynny, przyczem w roku. ubie-
głym nadwyżka na korzyść Nie-
miec wyniosła około 65 milj. zł.
Łatwość uzyskania dalszych u-
stępstw bez odpowiednich ofiar ze
swej strony, zachęcić może Niem-
cy do utrzymywania obecnego sta-
nu wojny celnej, zapewniającej im
silniejszą pozycję.

zamach na prezydenta banku Rzeszy
Luthera.

BERLIN (Pat). Na prezydenta
Banku Rzeszy: dr. Luthera doko-
nane w dniu 9 kwietnia po godzi-
nie.9 wieczorem na dworcu Pocz-
damskim zamachu rewolwerowe-

go. Dr. Luther został raniony w
chwili, kiedy zamierzał wsiąść do
pociągu pośpiesznego, odjeżdżają-
cego do Genewy. 1 zł. 50 gr. od aparatu głównego i 1 zł. od dodatkowego.

Tak samo utrzymane być mają w dalszym ciągu do. 15 paździer-

nika rb. dopłaty na rzecz bezrobotnych do osobowych biletów. kole-
jowych oraz do przesyłek towarowych.

Rozłam w P. P. S$. w Łodzi.
(Telefonem od własnego. korespondenta.)

WARSZAWA. Prezes łódzkiej Rady Miejskiej inż. Holzgruben,

członek Rady Naczelnej P.P.S. wystąpił z partji i złożył mandat pre-

zesa Rady Miejskiej.

Program faszystowski polityczno-
gospodarczy.

RZYM. (Pat). — Wielka Rada
Faszystowska przyjęła następujący

porządek dzienny:
Wielka Rada po szczegjólnem

rozważeniu międzynarodowego

planu.politycznego i gospodar:

czego aprobuje. działalność.w: tej

dziedzinie ministra. spraw zagra:

nicznych i stwierdza ponownie;
że dla zapobieżenia kryzysowi,

z powodu którego cierpi tak: po-

ważnie świat cały, a.ktėry ma

obecnie charakter raczej poli-

tyczny i moralny niż czysto go-

spodarczy, —  jest' rzeczą: ko-

nieczną:
1) aby rozwiązać problem

odszkodowań długów wojennych
pomiędzy poszczególnemi pań-

stwami przez zrzeczenie się od-

szkodowań i uregulowanie  dłu-
gów;

2) usunąć przeszkody w* wy-

mianie międzynarodowdj, zanim
doprowadzą do całkowitego spa-
raliżowania handlu wszystkich
krajów:

3) uregulować warunki bytu
krajów naddunajzkich i bałkań-
skich — Austrji, Węgier, Czecho-
słowacji, Jugosławii, Rumunii,
Bułgarji i Grecji, które ogółem
reprezentują 70 milj. ludności.

4) przejrzeć na terenie Ligi
Narodów: te klauzule traktatów
pokojowych: wktórych tkwią źród-
ła- niepokoju narodów oraz no-
wej wojny.

5) wyrzec się: zbyt częstego
zwoływania _międzynarodowych
konferencyj budzących — stale
wśród narodów. nowe nadzieje,
po których następuje coraz po-
ważniejsze rozczarowanie oraz
rozszarzającychpowierzchnie trak-
tatowi.

Masowa rewizja w instytucjach żydow-
skich.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dzisiejszy żydowski „Nasz Pizegląd* danosi o ma:

sowych rewizjach jakie dokonane zostały w szeregu żydowskich to-

warzystw, instytucji oraz w prywatnych mieszkaniach.
Koło godziny 10 rano z ratusza wyruszyło blisko stu wywiadow-

nakazem przeprowadzenia przeszło 50ców policji politycznej z
rewizyj.

Rewizji dokonano w lokalu Zw. literatów i dziennikarzy ży-
dowskich.

Rewizja przeprowadzona została z niezwykłą skrupulatnością.
Nikogo nie zatrzymano.
Wywiadowcy przeprowadzili również rewizje w jednej z redakcji

codziennego pisma żydowskiego.
Nedzwyczaj surowa rewizja pokonana została w mieszkaniu

działacza sjonistycznego i prezydenta „Mizrachi* w Połsce p. Liwina-

Epsteina.
W mieszkaniu literatki żydowskiej Kadji Mołodowskiej również

przeprowadzona została ścisła rewizja. Nic podejrzanego nie zna-

leziono.
Pozatem do całego szeregu innych osobistości żydowskiego

świata literackiego i społecznego przybyli wywiadowcy, aby, przepro-

wadzić rewizje lecz albo nikogo nie zastali w domu, albo mieszka:

nia.ich były zamknięte. To samo miało. miejsce z pewnemi towarzy;

stwami żydowskiemi, których lokale były również o tej porze

zamknięte.
Według „Nowego Przeglądu” masowy charakter rewizji wyklu-

cza przypuszczenie iż były one następstwem przypadkowego zbiegu

okoliczności.
(Według komunikatu Pat.

nie akcji komunistycznej
Arasztowano szereg. rsób).

czy wypędzą żydów. z Rumunii.
BUKARESZT. 9.IV. żydowska go śwałtem. Większość parlamen-

agencja telegraficzna donosi, że na tu przyjęła wywody prof. Cuzy z

ostatniem posiedzeniu parlamentu żywem zadowoleniem.

rumuńskiego prof. Cuza wygłosił Premjer Jorga — interpelowa-

przemówienie, w którem domagał ny. przez żydów — zachował w tej

się wprowadzenia formalnego nu- sprawie milczenie.

merus >= tPaiw FRYZ JER

urzędach: Prof. Cuza domagał się : Е a

także wydania: przez rząd obecny „ALEKSANDER

ustawy o wygnaniu żydów z Ru- Mickiewicza” 15

munji. Jeśli się to nie stanie w dro- zawiadamia”

dze ustawowej — dokona się te- Sz. Klijentelę,:

rewizje miały na. culu zlikwidowa-
warsżawskiego komitetu młodzieży.

o zniżce cen.

Prośba SternaiWasiijewa 0 ułaskawienie
odrzucona.

Wyrok śmierci został wykonany.
MOSKWA. (Pat). Stern i Wasiljew zgłosili. do Prezydjum

Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR prośbę o ułaska-
wienie. Wobec tego, że Centralny Komitet Wykonawczy od-
rzucił prośbę, wyrok został wykonany.

Okup za dziecko: Lindbergha
NNWY YORK (Pat.) Prasa a*

merykańska donosi, że okup 50
tys. dol., żądany za zwrot dziec-
ka Lindbergha został złożony w
Banku Londyńskim przez jednego
z wywiadowców: amerykańskich
Scheffla, który, obecnie bawi w
Londynie.

LONDYN (Pat.) Popołudnio-
wa gazeta londyńska „Star” - pu-
blikuje: dziś rewelacyjną wiado-
mość o procedurze. jaką jakoby
przyjął Lindenbergh w celu u-
iszczenia żądanej od niego sumy
50 tysięcy dolarów. Pieniądże wy-
płacić. ma delegat policji amery-
kańskiej mjr. Schoeffel, który
przybył już.kilka dai temu do
Londynu. Mjr. Schoeffel opuścić
już-miał; jakoby Anglję oczekiwać
ma: ma: delegata  uprowadzi-
ciel dziecka. Lindbergha w. je-
dnym. z portów: holenderskich.
Tajemniczy: emisarjusz odbywać
ma podróż na. okręcie Aqitania
i-przybędzie do Scuthampton w
$гойеу skad uda:się do miejsca

"Od Administracij.
* Wszystkim naszym Prenumera-

т torom miejscowym którzy za-
legalją: z opłatą prenumeraty

p „Dziennika Wiłeńskiego”* będzie-

„my zmuszeni bezwzględnie
© wstrzymać przesyłanie pisma
| od 16 Kwietnia 1932 roku. 

wyznaczonego spotkania. Gdy za-
płata sostanie uiszczona. tajemni-
czy emisarjusz wyśle do upro-
wadzicieli szyfrowaną depeszę
o dokonanej spłacie i wówczas
dziecko Lindbergha zostanie zwró-
cone rodzicom.

SE ML NSSUEN ЧННЕЧЕ
KTO WYGRAL NA LOTERJI?
„ W, dwudziestym trzecim dniu

ciągnienia 5-ej klasy 24-tej pol-
skiej loterjj państwowej, większe
wyśrane padły na numery nastę-
pujące:

Premje po 3000 na N-ry: 6286
90108 91784 120327 151872.

Zł. 15.000 — 121900,
ZŁ. 5.000 — 79516 103516,
Zi. 3000—96035 126071 135631

151985

Zi. 2000 — 8784 12512 28346
32431 42703 43801 46884 66068
76605 77733 80680 85336 100030
108145 109550 112954 118321
121625 123081 134612 141226
153774.

5 Zi. 1000 — 1731 5067 12987
15902 25950 36847 38108 38515
38661 51570 56798 62132 65409
86679 86805 89812 104908 106542
109252 120192 123359 127400
131745 132246 135438 135810
135986 145773 145845 148764
148797 149933 156055 158324.
158860 159774,

«.
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Bazylika Wileńska zagrożona.
Odwiedził wczoraj naszą re-

dakcję J. E. Ks. Biskup Michal-

kiewicz, składając nam protokuł

nadzwyczajnego posiedzenia Ka-

pituły Metropolitalnej Wileńskiej

w sprawie zamknięcia Bazyliki,

Protokuł ten podajemy poniżej.

J. E. Ks. Biskup w słowach

pełnych troski i gorącego prze-

jęcia się stanem tej pięknej i pa-

miątkowej świątyni wileńskiej,

opowiadał nam o grożącem nie-

bezpieczeństwie. Zeszłoroczna po-

wódź ujawniła w całej pełni grozę

sytuacji.

Kilkakrotnie już na posiedze-

niach komisji technicznej Komi-

tetu Ratowania Bazyliki zastana-

wiano się nad możliwością zam-

knięcia do niej dostępu wiernym

ze względu zarówno na ich bez-

pieczeństwo, jak i samej świątyni.

Mówiono o tem przed Bożem Na-

rodzeniem, a także przed pogrze-

bem ś. p. Ks. Biskupa Bandur-

skiego, kiedy spodziewano się

tłumnego napływu wiernych.

Obecne roztopy wiosenne i

znaczne podniesienie się wody

w Wilji wzmogło parcie wód pod-

skórnych i podziemnej rzeki na

fundamenty i filary Bazyliki. Stan
bezpieczeństwa znacznie się po-

gorszył. Opinję komisji technicz-

nej, która dokładnie zbadała spra-

wę, podzieliła Kapituła i za zgodą
J. E. Księdza Arcybiskupa Ka-

tedrę postanowiono zamknąć.

Potrzebny jest rychły ratunek.

— Czy możemy powtórzyć —

pytamy — opis stanu Bazyliki,

który w tej chwili usłyszeliśmy od

Waszej Ekscelencji?

— Zwróćcie się panowie do

kogoś z fachowców, którzy ba-

dali dokładnie Bazylikę, Byłoby

nawet bardzo pożądane, ażeby

szersze koła dowiedziały się do-
kładnie o rzeczywistym stanie.

Może to zwiększy ofiarność na

ratowanie naszej świątyni. A ро-

trzeby i wydatki są wielkie,

szybki zaś ratunek konieczny.

Czytelnicy znajdą w dalszym
ciągu wywiad z p. architektem

Pekszą, jednym z kierowników

technicznych robót,  prowadzo-

nych przy zabezpieczaniu Bazy-

liki: Wywiad ten, udzielony za

aprobatą J. E. Ks. Bisk. Michal-
kiewicza, jako prezesa Komitetu

Ratowania Bazyliki, maluje do-

kładnie groźny stan murów Ba-
zyliki, w których rozszerzają się

pęknięcia i rysy.
A tymczasem zasoby finanso-

we Komitetu Ratowania Bazyliki

w chwili, śdy niezbędne są szyb-

kie i gruntowne prace ochronne,

są żadne. Nawet przeciwnie, de-

ficyt wynosi obecnie — jak nam

wiadomo -— około 30 tysięcy
złotych.

Miejmy nadzieję, że fakt zam-

knięcia Bazyliki, że głosy, nawo-
łujące do rychłej pomocy, nie

pozostaną bez echa.  Nietylko

Wiilno, nietylko Ziemia Wileńska,
ale cała Polska pośpieszy ofiarnie

z pomocą dla ratowania pięknej

i pamiątkowej Świątyni, przema-

wiającej do nas głosem wspaniałej

i bogatej tradycji i chwały naszej

Ojczyzny.

wywiad z p.„arch J. Pekszą.
1. — Jakiego rodzaju są uszko-

dzenia w murach Bazyliki i na ile
są one groźne?
— Ogólnie biorąc, uszkodze+

nia te — widoczne zarówno zze-

wnątrz jak i wewnątrz Świątyni —

występują jako objawy deformacji

całej budowli w postaci licznych

rys i pęknieć. Przyczyny, wywo-

łujące te deformacje, są liczne,

a główne z nich są: przedewszyst-

kiem niejednorodne* posadowienie

fundamentów poszczególnych czę-

ści Bazyliki, gdyż ta — jak wia:

domo — była kilkakrotnie prze-

budowywauą, a nowe dobudowy-

wane mury posiadały odmienne

ciężary, aniżeli części stare już

istniejące — wobec czego i ciśnie-

nia na grunt tych nowych części

były inne. Sposób posadowienia

fundamentów murów nowych róż-

nił się od sposobu fundowania

murów starych. Na powstanie
tych różnic w ciśnieniach funda-

mentów na grunt wpływały głę-

bokość i szerokość założenia stopy

fundamentów. Pozatem znaczna
część fundamentów, a mianowicie
fundamenty portyku frontowego,
galerji południowej i północnej są
posadowione na ruszcie palonym,
który wskutek obniżenia się po-
ziomu wód podskórnych posiada
idealne warunki do gnicia — wo-
bec czego w górnych swych
partjach uległ zbutwieniu.

Drugą poważną przyczyną obja-
wiających się deformacyj, jest sła-
by grunt, na którym stoją funda-
menty Bazyliki Na głębokości
mniej więcej 4,5 do 5 mtr. od po-
wierzchni terenu zalega kilku-
nastumetrowej grubości warstwa
iłu, która w górnej części jest
nawodnioną splywającemi ku Wilji
wodami podskórnemi. ;
W głębszych warstwach ił ten

jest mniej nawodniony, to też
i wytrzymałość (spoistość we-
wnętrzna cząstek) warstw głęb-
szych jest większa — natomiast
warstwy górne, nawodnione są na-
ogół słabo, to też spółczynnik do-
uszczalny na ciśnienie nie prze-
eat 1 kg/cm* do 1,5 Кв/ст?.

Tymczasem ciśnienia na grunt fun-
damentów poszczególnych części
Świątyni w/g obliczeń statystycz-
nych przekraczają 2 kg/cm? i do-
chodzą do 5 kg/cmž.

Deformacjom tym w znacznej
mierze pomagają stałe procesy
geologiczne w warstwach gruntu,
na którym stoi Bazylika. Z tych
najważniejsze ze względu na sta-
teczność mas spękanych murów
jest stały — jakkolwiek bardzo
powolny ruch wód podskórnych
w kierunku rz. Wilji, o którym już
wspominałem. Mam wrażenie, że

wody te spływają górną warstwą
iłu, znajdującego się na głębo-
kości 4,5—5 mtr., spotykając na
swej drodze fundamenty Bazyliki
posadowione na tejże głębokości,
a zmuszone tę przeszkodę ominąć,
opływają fundamenty od strony
południowej i wschodniej, wzglę-
dnie popod fundamentami Bazyliki
drenami drewnianemi, które ewen-
tualnie mogły być w trakcie pier-
wotnej budowy zakładane.
W każdym razie ruch wód

opływających istnieje (ostatecznie
potwierdzi to obecnie przepro-
wadzane badanie ruchu wód), a
zatem i wypłukiwanie gruntu
szczególnie wzdłuż ściany połu-
dniowej. Oczywiście procesy te są
bardzo powolne, jak zresztą prze-

ważnie wszystkie procesy geolo-
giczne, a skutki ich uwidoczniają
się po dłuższych okresach czasu.

2. — Jakie są widoczne oznaki
deformacji murów?
— Jak już wspomniałem, zna-

kami widomemi tych deformacyj
są rysy i pęknięcia w ścianach

i sklepieniach Świątyni. Widoczne
są one nazewnątrz, a szczególnie

w górnych i dolnych partjach bu-

dowli. Wystarczy obejrzeć od
dołu pod portykiem frontowym
(zachodnim) groźne  spęknięcia
sklepienia klasztornego, co spo-
wodowane jest zesunięciem się

i odchyleniem portyku, gdyż po-
miar instrumentalny kolumn wy-
kazał odchylenie osi kolumn od
pionu około 18 cm. Nie mogę wy-
liczać wszystkich główniejszych
spękań z powodu ich mnóstwa —
wymienię tutaj tylko, że całe skle-
pienie krzyżowe nawy środkowej
jest spęknięte wzdłuż nasad czo-
łowych i linji szczytowej. Statecz-
ność tego sklepienia zapewnia
tylko tarcie, co do którego w tej
chwili niema żadnej pewności, na
jak długo zapewnia ono statecz-
ność układu sklepiennego, gdyż
marki gipsowe, zakładane w miej-
scach spękania, wykazują stale
ruch detormacyjny murów.

3. — Czy poza deformacjami
murów i sklepień występują one
również i w fundamentach?
— Oczywiście. Wystarczy zejść

do kanalu odplywowego pod por-
tykiem zachodnim, by o tem się
przekonač, gdyž tam występuje
w sposób widoczny osiadanie i ze-
suwanie się portyku frontowego
Bazyliki.

Pozatem spęknięty jest funda-
ment jednego z filarów między-
nawowych w nawie południowej.
Spęknięcie to w postaci silnej rysy
uskokowej widoczne jest w kryp-
cie t. zw. Kapitulnej pod praesbi-
terium, a co oznacza spęknięcie
podstawy fundamentu filara, na
którym oparto sklepienie — rozu-
mieją dobrze fachowcy.

Na podstawie przeprowadzo-..
nych badań i zebranego obficie
materjału badawczego Komisja
Techniczna Komitetu Ratowania
Bazyliki uznała stan Bazyliki jako
zagrażający bezpieczeństwu pi-
blicznemu, a nie chcąc dopuścić do
katastrofy podobnie, jak to miało
miejsce w tejże Świątyni w r. 1769,
ostawiła wniosek zamknięcia
azyliki,

4. — Jak zapobiec katastrofie

ijakie środki przewiduje się dla
wzmocnienia fundamentów?
— W pierwszym rzędzie nale-

żałoby zabezpieczyć sklepienia od

zawalenia się. To też pierwsze
race idą w tym kierunku i nie-

la wykonane zostanie ankro-
wanie ścian i sklepień, rekonstruk-
cja spękniętego fundamentu filara
międzynawowego, a następnie
wzmocnienie innych części funda-
mentów w/g opracowywanych
projektów. Sposoby zaś wzmoc-
nienia fundamentów zależą od głę-
bokości, względnie  osiągalności
gruntu macierzystego, oraz istnie-
nia, a raczej napływu wody pod-
skórnej — pozatem wiele zależy
i od sposobu posadowienia już
istniejących fundamentów.

Nie wykluczone byłoby zało-
żenie pali betonowych syst. Strau-
sa, lub też śrubowych żelaznych
w partjach, gdzie dzisiaj są pale
drewniane, również obniżenie o-

gólne poziomu wód podskórnych w
obrębie Bazyliki dla zwiększenia
spoistości cząsteczek w warstwach
iłu, na którym posadowioną jest

Bazylika oraz cały szereg innych

środków, zmierzających przede-
wszystkiem do ujednostajnienia
ciśnień na grunt poszczególnych
partyj murów.

Pozatem nadmienić muszę, że
badania techniczne, dokonane w
obrębie Bazyliki, wyświetlą sporo
zagadnień z dziedziny budownic-
twa w pobliżu placu Katedralnego
i da możność w nowych budo-
wlach, wznoszonych  wpobliżu,
uniknąć tego rodzaju wadliwości
statycznych, jakich nie uniknięto
w domach przy placu Katedralnym
lub ul. Arsenalskiej.

Protokół
nadzwyczajnego posiedzenia Ka-
pituły Metropolitalnej Wileńskiej

w dniu 7 kwietnia 1932 r.

Obecni: J. E. Ksiądz Biskup Kazi-
mierz-Mikołaj Michalkiewicz — Prałat-
Kustosz, ks. Jam Sadowski — Prałat
Dziekan, ks. Adam Sawicki — Prałat-
Archidiakon, ks. Franciszek Wołodźko —
Prałat AA ks. Jan Uszyłło —
Prałat-Kontor, ks. Lucjan Chalecki —
Kanonik Teolog, ks. Leon Żebrowski —
Kanonik, ks. Stanisław Maciejewicz —
Kanonik, ks. Adam Sawicki — Kanonik
i ks. Antoni Cichoński — Kanonik.
W obecności J. E. Księdza wt

biskupa Metropolity Wileńskiego NPW.
Księdza Romualda Jałbrzykowskiego.

 

Przewodn.: Ks. Prałat Jan Sa-
dowski.

Sekretarz: Ks. Kanonik Leon
Żebrowski.

Na porządku obrad sprawa zamknię-
cia Bazyliki Metropolitalnej z powodu
grożącego $machowi niebezpieczeństwa.

Kapituła, przyjmując do wiadomości
protokół Komisji Technicznej Komitetu
Ratowania Bazyliki Wileńskiej z dn. 6
kwietnia 1932 roku, rozważała punkt
drugi tego protokółu nast. treści:

„Ponieważ dokonane już pomiary i
obliczenia statystyczne i obserwacja
marek na rysach dowodnie wykazały
groźny stan Katedry, nadto w czasie ta-
jania gruntu i wzmożonego ruchu wody
gruntowej w okresie roztopów wiosen-
nych i przyboru wód w rzekach, warunki
bezpieczeństwa zagrożonej budowli zna-
cznie się pogorszyły i najmniejsze dalsze
deformacje mogą spowodować katastrofę.
Komisja jednogłośnie uznała za niezbęd-
ne niezwłoczne zamknięcie Katedry dla
publiczności i ogrodzenie Katedry od
strony portyku głównego oraz uniedo-
stępnienie dla ruchu pieszego chodnika
przy ścianie południowej Katedry. Od-
pis niniejszego protokółu uchwalono
rzesłać natychmiast na ręce Jego
'kscelencji Ks. Biskupa Michalkiewicza.'*

Mając na względzie powyższy proto-
kół oraz w słusznej obawie o bezpieczeń-
stwo publiczności, odwiedzającej Bazy-
likę w czasie nabożeństw lub poza niemi,
a zgodnie z decyzją J. E. Ks. Arcybisku-
pa Metropolity Wileńskiego, Kapituła
uchwaliła zawiesić od dnia 8 kwietnia
1932 roku nabożeństwa i funkcje reli-
gijne w Bazylice i zamknąć wstęp do
niej dla publiczności, nabożeństwa zaś
kapitulne prócz do kościoła archi-*
prezbiterjalneśo św. Jana w Wilnie i po-
wiadomić o tem wyżej*ymieslaky rio:
mitet jak również podać do wiadomości
publicznej. 4

Jednoczešnie Kapitula wyraža dezy-
derat, aby Komitet Ratowania Bazyliki
Wileńskiej zechciał w najkrótszym czasie
złożyć szczegółowe sprawozdanie z do-
tychczasowych robót jak i stanu finan-
sowego dla podania do wiadomości pu-
blicznej, oraz aby przy dalszych robo-
tach tego rodzaju sprawozdania były po-
dawane w okresach miesięcznych. Bo
żądanem również jest sporządzenie w
najkrótszym terimnie kosztorysu wszyst-
kich robót, przewidywanych do ratowa-
nia i remontu Bazyliki Metropolitalnej.

Na tem posiedzenie zamknięto.
(Podpisy.)

Zgodność powyższego odpisu z ory-
ginałem stwierdza się.

Wilno, dnia 8 kwietnia 1932 roku.
(M. P.)
( X. Jan Sadowski

Prałat-Dziekan
Przewodniczący.

(—) Ks. L. Żebrowski
anonik

Sekretarz.

Polska na terenie
międzynarodowym.
Jak przedstawia się stosunek

państw zagranicznych do Polski?
Na to pytanie, wielce w tej

chwili aktualne, odpowiada „Ro
botnik** w ten sposób:

„Szczegół! drobny, ale zaamienny u-
jawnił proces moskiewski o zamach na
Twardowskiego. Sowietom zamach ten
był niewątpliwie nie na rękę, zarówno ze
względu na stosunki z Niemcami, jak też
na inne państwa, które bacznie i z zain-
teresowaniem śledzą przebieś „piatilet-
ki”, ale z zamachów 4 la Stern skłonne
są wysnuć wniosek o głębokiem nieza-
dowoleniu, nurtującem ludność Sowie-
tów. Aby uspokoić jedne i drugie wła-
dze sowieckie uczyniły z zamachu dzie-
ło spisku.. polskiego. Wybieg, szyty nić-
mi tak przejrzystemi, że opinja zagra-
niczna jednomyślnie osądziła go, jak na
to zasługuje. Dlaczego jednak Sowiety
wybrały Polskę, jako kozła ofiarnego,
jako pierwszą z brzegu ofiarę? Czy to
ma być oznaką zwiększonego autorytelu
Polski, wzmocnionej pozycji Polski na
terenie międzynarodowym?  Powtarza-
my: szczegół to drobny, do którego nikt
nie może przywiązywać większej wagi.
Ale i ta drobnostka zadaje kłam twier-
dzeniom prasy „sanacyjnej”. I w tej
drobnostce, niby w kropli wody, od-
źwierciadla się powszechny stosunek za-
granicy do Polski.

Stosunek ten
nieufny”.

jest nieprzychylny i

 

  
 

2 prasy.
Gospodarczo czy politycznie?

W obecnych, niezmiernie cięż-
kich czasach, gdy rządy wszyst-
kich państw wysuwają na czoło
zagadnień zagadnienia gospodar-
cze, w Polsce jedynie kierujemy
się wyłącznie względami politycz-
nemi. Sprawie tej poświęca arty-
kuł wstępny w „Kurjerze War-
szawskim* pos. prof. W. Komar-
nicki:

„Nastawienie obecnego kierunku
rządów jest wyłącznie polityczne, poli-
tyka dominuje nad ekonomją, pp. „puł-
kownicy“ nie są ekonomistami, ani nie
poddadzą się pod komendę ekonomi-
stów. Oczywiście będą zadowoleni, dy
wezwani do pomocy ekonomišci udzielač
będą-rad technicznych, ale czy to wy-
starczy? To jest przecież stosowanie
półśrodków, a nie polityka gospodarcza
w wielkim stylu, w skali, jaka jedynie od-
powiadać by mogła ogromowi zagadnień
gospodarczych w dzisiejszej chwiłi.

P. Bartel usiłował w swoim czasie
wysunąć momenty gospodarcze na czoło
prac państwowych, a ścierać kanty anta-
gonizmów politycznych, ale właśnie ta
tendencja spotkała się ze zwycięskim
oporem tej grupy obozu prorządowego,
która po ostatecznem ustąpieniu p.
Bartla po dziś dzień stoi u steru rządów
i realizuje etapami swoje zamierzenia po-
lityczne.

Byłoby żądać cudu, oczekiwać, że
grupa ta obecnie zmieni swój kierunek
zasadniczy i podporządkuje prace rządu
wyłącznie  kategorjom gospodarczym.
Gdyby bowiem ekonomja miała wziąć
górę nad polityką, gdyby zasadnicze na-
stawienie miało stać się gospodarcze,
wtenczas, oczywiście, pogłębienie anta-
gonizmów politycznych i zaostrzenie
walk politycznych musiałoby być zarzu-

r cone; Widocznie wymowa faktów, cyfr i
całej rzeczywistości polskiej, nie jest
jeszcze zbyt przekonywująca, gdyż na
pytanie, pod jakim kątem widzenia,
gospodarczo czy politycznie, ma się kie-
rować sprawami publicznemi w dobie
dzisiejszej, odpowiedź ze sfer miarodaj-
nych jest zdecydowana: politycznie...
Stery te wychodzą z założenia, że prze-
cież kryzys gospodarczy jest powszech-
ny, światowy, w Polsce zaś najaktualniej-
sze zagadnienie to kwestja „„wzmocnie-
nia" władzy wykonawczej, zgnębienia
„partyjnictwa” i t. p.

To są prawdziwe dysproporcje: rze-
czywistości politycznej i jej pojmowania”.

Odpowiedzialność ciąży!
, „Kurjer Poranny", sanacyjny,

pisze, że w Stanach Zjedn. zaled-
wie 20 posłów z Izby Reprezentan-
tów głosowało przeciw nowym po-

datkom.
„A u nas — zauważa smętnie — ca-

łą odpowiedzialność za budżet, za cięża-
ry, które mają ratować ciężką sytuację,
za wszystkie posunięcia antykryzysowe—
zwala się na jedno ugrupowanie, które
poświęcając swą popularność nie uchyli-
ło się przed spełnieniem obowiązku oby-
watelskiego. Doszło już nawet do tego,
że niektóre partje odmówiły uchwalenia
kdntyngentu rekruta'!

„Kurjer Poranny“ jest źle poin-
formowany o planach i dążeniach
sanacji. Ani rząd, ani p. Sławek
nie myślą dzielić się „odpowie-
dzialnością” z opozycją. Przecież
to wyraźnie powiedział prezes BB.
w swej ostatniej mowie.

Szczury.

Ostatni numer „Paix et Droit*,
organu paryskiego Alliance Israe-
lite Uniwerselle 'przynosi kores-
pondencję z Warszawy, podpisaną
przez dr. A. T. i charakteryzującą
obecnie nastroje żydów wobec rzą
dów sanacyjnych.

Autor podkreśla, że w toku de-
baty budżetowej w Sejmie żydzi
wszystkich odłamów wystąpili so-
lidarnie przeciwko rządowi i tłu-
maczy to przedewszystkiem:.

„.„nastrójami wyborców  žydow-
skich, którzy w swej przeważającej
większości nie pochwalają bynajmniej
sympatji do rządu”,

ędza mas oto przyczyna sta-
nowiska opozycyjnego posłów ży-
dowskich:

„W ciągu ostatnich miesięcy nastrój
opozycyjny wśród żydów społęgował się
niesłychanie. Coraz mniejsze jest zaufa-
nie do dobrej woli rządu”.

Szczury żydowskie opuszczają
statek sanacyjny.

 

Ruch antysemicki w Niemczech wzrasta.
BERLIN (Pat.) — Biuro Conti

ogłasza następujący komunikat:
Zjazd Związku Pruskich Gmin
Żydowskich, obradujący 3 i 4
b. m. przyjął rezolucję, uchwa-
loną jednomyślnie przez wszyst-
kie frakcje i stwierdzającą, że
 

Hitleryzm a komunizm,
„Osłateczności

Ruch hitlerowski, stworzony pod
hasłem walki z komunizmem, co
raz bardziej przesiąka hasłami i
metodami komunistycznemi.

Oto co pisze o tem korespon-
dent berliński „Głosu Магойи”:

Siedzibą tendencyj komuni-
stycznych w obozie narodowo-so-
cjalistycznym są przedewszyst-
kiem oddziały szturmowe i ochron
ne.

Poczęto przyjmować masowo
wszystkich zgłaszających się, bez
względu na ich przeszłość poli-
tyczną czy osobistą. W niektórych
oddziałach czwarta część człon-
ków jest karana sądownie — i to
nie z motywów politycznych. Wy-
maga się jedynie odpowiedniego
wzrostu i siły. Zgłaszali się prze-
dewszystkiem bezrobotni i głodni.
Stanowią oni dziś 85 proc. armji
hitlerowskiej, liczącej dziś około
420.000 ludzi. Z tego 160.000 jest
pochodzenia komunistycznego.
W oddziałach szturmowych pa-

nują bezwzględnie tendencje ko-
munistyczne. Dąży się tam do re-
wolucji, pojmując ją jako zupełny
przewrót społeczny w akompanja-
mencie wywłaszczenia posiadają-
cych. Dyskutuje się o tem w spo-
sób oficjalny, nieraz wspólnie z
prawowiernymi komunistami, z
którymi istnieje trwały kontakt,
mimo częstych starć.

Oddziały szturmowe nie pobie-
rają żołdu, otrzymują jedynie u-
mundurowanie, wyżywienie i kwa-
tery w  „koszarach”. Natomiast
oddziały ochronne, strzegące bez-
pieczeństwa „wodzów” i wszyst-
kie  „szarże' otrzymują żołd,
względnie pensję. Mimo to brak
pieniędzy na utrzymanie prywat-
nego wojska, liczniejszego od nie-

stykają się”, jednej armji państwowej. Wobec
tego oddziały szturmowe groźbą i
terorem zdobywają kwatery i
żywność.

Jak się odnosi Hitler do tych
tendencyj i metod? Ten sam
Hitler, który raz po raz konferuje
z wielkim przemysłem i zapewnia
rząd o swoim lojaližmie i legaliź-
mie? Hitler — tak zapewniają wta
jemniczeni — przestał być właści-
wym wodzem swej partji. Jest je-
dynie jej „honorowym przewodni-
czącym”, firmantem. Hitleryzm, na
wzór faszyzmu, miał się opierać
na zasadzie bezwzględnego posłu-
chu dla wodza. Stało się inaczej.

Dziś masa — a przedewszyst-
"kiem oddziały szturmowe — roz-
kazuje, a wódz słucha i idzie za
nią. Masa ta narzuciła Hitlerowi
walkę z Hindenburgiem i kandy-
daturę na prezydenta. Hitler, po-
za groźną maską, poza komedjan-
cką mimiką i gestykulacją, nie jest
zgoła bezwzględnym, pewnym
swojej siły tyranem i despotą. W.
głębi swego charakteru jest typo-
wym Austrjakiem, miękim, waski
jącym się pełnym wątpliwości.

dlatego walka o wpływy w
obozie narodowo-socjalistycznym
jest już przesądzona. Hitler repre-
zentuje i odbiera honory, lecz pre-
torjanie hitlerowscy za istotnego
swego wodza, za „męża przyszło-
ści” uważają brutalnego i brzydkie
go, ex-aptekarza, posła do Reichs
tagu, Grzegorza Strassera, który
niedawno temu zagroził przeciwni-
kom „mocą długich noży*'! Nie jest
bez znaczenia, że brat Grzegorza,
dr. Otto Strasser, pokłóciwszy się
z Hitlerem, stanął na czele t. zw.
„czarnego frontu' i uważa się za
narodowego-komunistę.

 

zdziczenie obyczajów politycz:
nych w Niemczech przybrało nie-
zwykłe rozmiary i agitatorzy nie
cofają się przed najohydniejszemi
atakami na najświętsze księgi
żydowskie.

"Flaga Mandżur-G0.
W ciągu ostatnich lat dwudzie-

stu pięciu Mandżurja zmieniła już
trzykrotnie swą flagę.

Za panowania w Chinach dy-
nastji mandżurskiej t. j. Daj-cinów,
powiewała tam flaga w kształcie
wydłużonego trójkąta z czarnym
smokiem w polu żółtem. Była to
właściwa flaga narodowa Mandżu-
rów, którą władcy Mandżurji opa-
nowawszy Chiny uczynili flagą ce-
sarstwa chińskiego.

Flaga ta powiewała w Chinach
i Mandżurji do dnia 10 paździer-
ka 1911 r, gdy Chiny stały się
rzeczpospolitą rozpoczynając epo-
kę Mingo, t. j. państwa demokra-
tycznego. Nowy rząd wprowadził
nową flagę państwową. Ponieważ
Chiny składały się z pięciu więk-
szych prowincji więc i nowa flaga
stała się pięciobarwną. Górny jej
pas czerwony oznaczał Chiny wła-
ściwe, następny żółty — Mandżu-
rję, trzeci niebieski — Mongolję,
czwarty biały — Turkiestan, piąty
czarny — Tybet. Pięciobarwna ta
flaga przetrwała do 1928 r. gdy w
Chinach wzięła górę partja naro-
dowa Koumindanu, która zmieniła
znów flagę państwową,

Rządzący wszechwładnie Man-
dżurją marszałek Dżan-Dzo-Lin
nie chciał uznać tej nowej flagi,
ale po tragicznej śmierci marszał-
ka, syn jego uznając rząd nankiń-
ski wprowadził ją do Mandżurii.

Obecnie jednak, gdy Mandżu-
rja oderwała się zupełnie od Chin
i utworzyła państwo odrębne,
rozpoczynając nową epokę histo-
ryczną, ochrzczoną nazwą Da-tun,
t.j. wielkiego połączenia i ta trze-
cia flaga poetė juž w kąt, a miej-
sce jej zabiera nowa, ktėra przed-
stawiač się ma jak następuje: Na
złotem polu z lewej strony u góry
znajdują się cztery pasy barwne,

gal
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nie powinien wątpić w możliwość
uzdrowienia, gdyż już mielu udrę-
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ZYC IOOTA CIACZYEM

SZKICE I OBRAZKI.
PISANE KIJEM PO WODZIE.
A nie mówiłem, że popłyniemy?

Nie wszyscy coprawda jeszcze w

Wilnie, ale już płyną ci wszyscy, którzy

chcąc mieć przed sobą szerokie horyzca-

ty, nad rzeką zamieszkiwali.

Wilja, której widocznie gra na ner-

wach gospodarka miejska i nędza Wilna,

odważyła się po raz drugi w obecnem

stuleciu, na gest szeroki — i wylała.

Płynie szaro-brunatna, jak czterdzie-

stosześcio letnia blondynka, pieniąc się

na z głupia frant wystających gapiów nd

brzegiem, EU

Brzeg ten zmienia się co godzine,

wczoraj był na przystani, dziś już obck

pałacu Tyszkiewiczowskiego.

Na co, jak na co, ale na brak wody
nie można się obecnie w Wilnie uskarżać.

Tyle jej mamy w prasie, literalurze,

imprezach dobroczynnych i życiu co-

dziennem.
Zanotowano nawet na posterun!:u

policji rzecznej, że w Wilnie spotyka się
coraz więcej wodogłowów.

Zamykają się sklepy, ale powstają ca-

raz to nowe budki „z wodą i owocy* ba!

ponoś jeden z przemysłowców z ul. Nie-
mieckiej wniósł do województwa podanie

o zmianę nazwiska „Wasserman'” na „Po-

wodnik”.

W. kinach wyświetla się obrazy o

tematach morskich i wodnej mitologji, np.

„Romans na dnie oceanu*, czyli „Gdzie

się podziało dziecko”, a osławione „Dzi

kie ро!а" — to nie pola, ale mokradla.
Jeden tylko człowiek skorzystał na

powodzi. -

1 to skorzystał stokretnie.
Przez całe przedwiośnie  studjował

koryto rzeczne 1 przed dziesięciu dniami

wynalazł swej świekrze mieszkanko w
okolicy uł. Tartaki.

Nie szczędził grosza na przepro-
wadzkę, przeniósł miłą babuleńkę z pie-

tyzmem do nowego mieszkanka — i cze-

kał.

Gdy mu radzono przyjąć niewiastę

do siebie, gdyż nowe lokum może рор!у-
nąć, uśmiechał się tylko tajemniczo, jak

człowiek, który ma boleści.

Nocami krążył około  mieszkan.a
świekry.

Policjanta ze straży rzecznej, co krą-

żył w 'okolicy mieszkania teściowej,

chciał zadusić...
Spotykam go rozradowanego.

Fry, Co słychać?

— Chwalić Boga — dobrze!
— Ładnie mi dobrze,

sła się o pięć centymetrów.

— To właśnie dobrze.

Poszedł.
Dziś mówiono mi, że biedak oszalzł.

Mieszkając na Lipówce biegał nad Wilję,
taszcząc z sobą dwa wiadra wody, kiorą
do rzeki dolewał,

Zdawało się bowiem biedakowi, że

woda zbyt powoli przybiera.
Mimo to powodzi nie będzie.

M. Junosza.

Z całej Polski.
Wybryk hr. A. Potockiego.

Do „Kurjera Lwowskiego” (or-
$gan narodowy) donoszą z Bucza-
cza:

Dnia 10 b. m. do kiosku kole-
jowego na stacji w Buczaczu pod-
szedł hr. Artur Potocki z Bucza-
cza i zażądał „Słowa Polskiego"
(sanacja), sprzedawczyni odpowic-
działa jednak, że w kiosku niema
„Słowa Polskiego” wobec braku
popytu na to pismo,

Hr. Potocki zaczął wobec tego
przeglądać inne pisma i spostrzegł
wówczas „Kurjera Lwowskiego.
Widok tego or$anu tak wzburzył
pana hrabiego, że podniósł głos i
zupełnie nie po  hrabiowsku
zaczął pismo (!) obrzucać wyzwi-
skami, przyczem zagroził sprze-
dawczyni, że jako prezes BB. usu-
nie ją z kiosku i wprowadzi na jej
miejsce strzelca, Zaznaczyć należy
że całą karczemną awanturę pan
hrabia wywołał z kobietą mającą
wykształcenie, matką dwojga dzie
ci i žoną b. legjonisty, 100 procen-
towego inwalidy.

TANKISTKA"|

mające oznaczać główne narodo-
wości osiadłe na terytorjum Man-
dżu-Go, mianowicie: czerwony —
Chińczyków, błękitny — Mongo-
łów, biały — Japończyków, a czar-
ny — Koreańczyków, Złota zaś
barwa tła ma oznaczać Mandżu-
rów, przygarniających do siebie
narodowości powyższe.

  

 

woda podnio- _
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K R 0 A i K A UWADZE GOSPODYŃ! | `
в Ннпе;;і;д zabezpiecza na lato futraiinne ubrania GD MOLI wypróbowany proszek 4

japoński KATOL, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ-s rewolucj jskiej

MIECZKE NA JWIEZEM MLEKU

SI PAE ai i ery id Rosji, dopiero po uplywie dlugich lat
olski, i . j

—PJego e akcja samoobrony jest konieczną a ės aiK Z
lencja Ksiądz Arcybiskup Metro- i palącą potrzebą chwili. Miejmy į
polita Romuald Jalbrzykowski w

BOGATA W T)

 

zapach nie plami ubrania.
KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. prusaki karalu-

NS chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatachi t.- p. W Polsce Katol jest zba-
nadzieję, iż powyższy Zarząd, b, Ł$ dany przez siły naukowe iuznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa

rystycznego 19 — 2
SPRAWY MIEJSKIE,

— Sprawa likwidacji pożyczki
angielskiejj W dniu wczorajszym
przybył do Wilna delegat Mini-
sterstwa Skarbu radca ministerjal-
ny p. Mohl. Przyjazd jego zwią-
zany jest z likwidacją pożyczki
angielskiej. Wczoraj w godzinach
południowych odbyło się w związ-
(ku z tem nadzwyczajne posiedze-
nie Magistratu z udziałem przed-
 stawiciela Ministerstwa. Tematem
konferencji była sprawa wypusz-
czenia nowych obligacyj pożycz-
kowych i wycofania starych, wy-
puszczonych w roku 1913. (a)

Z MIASTA.
— Biblioteka im. Wróbiew-

skich. W dniu 9 kwietnia 1932
r. o godz. 12 odbyl się akt prze-
kazania Kierownictwa B-ki Pań-
stwowej im Wróblewskich.

Ustępujący Kierownik Dr. Ste-
fan Rygiel, Dyrektor B-ki Ūni-
wersyteckiej w Warszawie, oraz
viceprezes Komitetu T-wa Pom.
Nauk. im. Wróbiewskich Ludwik
Abramowicz przekazali zbiory
wieczyście zdeponowane przez
Komitet Bibljotece Państwowej —
nowemu Kierownikowi prof. Dr.
E  Koschmiedrowi, zaś gmach
państwowy i zbiory stanowiące
własność państwa nowy Kierow-
nik przejął od Dyr. Dr. St. Rygla.

Uroczysty akt odbył się w
obecności całego personelu Bi-
bljoteki, żegnającego ustępujące-
go Kierownika. Przemawiali rów-
nież pp. L Abramowicz, Dyr. Dr.
Stefan Rygiel i prof. Koschmieder.
— Otwarcie mieszkania

zmarłego ks. Biskupa Bandur-
skiego. W dniu wczorajszym
władze sądowe w obecności
członków rodziny śp. ks. biskupa
Bandurskiego w osobach p. p.
Jadwigi Bielakowskiej z Warsza-
wy i Stanisława Bielakowskiego
z Sokala (miejsce urodzenia śp.
biskupa Bandurskiego) oraz b.
sekretarza zmarłego biskupa p.
Waeława Barona (dokonało otwar-
cia mieszkania opieczętowanego
przez władze sądowe po śmierci
Śp. ks. biskupa Bandurskiego.
Zdjęcie pieczęci nastąpiło celem
sporządzenia spisu pozostawione-
go majątku ruchomego przez
zmarłeao biskupa. a
— VII zjazd delegatów S. M. P.

męskich, Dziś odbędzie się w
Wilnie VII zjazd Stowarzyszeń

| Młodzieży Polskiej. Przez cały
wczorajszy dzień przybywali do
Wilna delegaci poszczególnych
stowarzyszeń z terenu archidie-
cezji wileńskiej. Wi ciągu dnia
wczorajszego przybyło przeszło
50 delegatów.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Przygotowania do wymiaru

podatku wojskowego są, jak już
donosiliśmy, w pełnym toku. W
tych dniach referat wojskowy Ma-
gistratu prześle do wydziału fi-
nansowego Magistratu wykaz osób
podlegających opodatkowaniu,
mianowicie zamieszkałych w Wil-
nie płatników roczników od 1904,
którzy podczas przeglądu wojsko-
wego otrzymali kategorje C, D
lub E. (a)

SPRAWY RZEMIEšLNICZE,
—Piąty dzień strajku szewców.
czoraj upłynął piąty dzień straj-
u szewców. W dniu tym przy-

stąpili do strajku szewcy mecha-
Niczni. W ciągu dnia wczorajsze-
$o przystąpiło do strajku przeszło

szewców. Ogółem obecnie
strajkuje 1.500 osób.

Przez cały dzień kursowały po
mieście lotne oddziały, które z ra-
mienia komisji strajkowej wyszu-
iwały pracujących szewców.
W związku ze strajkiem odbę-

zie się w poniedziałek, dnia 11
kwietnia r. b., w sali przy ul. Do-
Minikańskiej 4 _ zgromadzenie
Szewców mechanicznych i obsta-
lunkowych.

MW ubiegły piątek odbyło się
w Sali przy ul. Dominikańskiej 4
walne zgromadzenie członków
Chrześcijańskiego Związku zawo-
dowego szewców chałupników.

ebranie to zostało zwołane
w celu omówienia sprawy trwa-
ącego obecnie strajku. Po bar-
dzo długiej i ożywionej dyskusji
Postanowiono gremjalnie przyłą-
czyć się do strajku.

SPRAWY CECHOWE.
— Wybory Zarządu. Przed

baru dniami odbyły się wybory
Prezesa Związku Cechów, którym
łostał pan Apolinary Ślusarski.
ice-prezesem obrano pana Mi-

thała Zytkiewicza, posiadającego
Wielki mir w sferach rzemieślni-
tzych. Sekretarjat objął p. W.
ankowski, a najtrudniejszą funk-
ję w dzisiejszych warunkach
ianowicie Skarbiec powierzono

. Michałowi Oszurko — niestru-
onemu filarowi Rzemiosła na-
go. Pan Bolesław Tarasewicz

zaś p. p.
anciszek Chrul, |. Kawecki i

|: Bieńkuński jako zastępcy będą
Tali czynny udział w obradach i
"acy Zarządu, który do pracy
Uż przystąpił.

Rzemiosło jest obecnie do-

 

 
 

    
  

 

  

    

    

Rzemiosła naszego do ostatecz-
nej zagłady.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia. Podług

ostatnich danych stan bezrobocia
na terenie Wiilna w ciągu ubie-
głego tygodnia uległ ponownie
zniżce. W stosunku do tygodnia
poprzedniego bezrobocie zmniej-
szyło się o 11 osób. Obecnie Wil-
no liczy blisko 6000 bezrobot-
nych. (a)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne Zebranie Ligi Ro-

botniczej św. Kazimierza odbędzie
się dziś, w pierwszym terminie
o godz. 12 i poł i w drugim termi-
nie o 1 i pół przy placu Orzeszko-
wej 11.
— Walne Zgromadzenie Ko-

ła Pol. Mac. Szk. im. T. Kościusz-
ki odbędzie się dziś przy ul. Tur-
gielskiej 2 o godz. 5 p.p. w pierw=
szym terminie (drugi termin o
godz. 6 wiecz.).
— Na dorocznem Wainem

Zebraniu „Echa”*, dokonano wy-
borów nowego Zarządu w skła-
dzie następującym: prezes — p.
Ryszard Filipowicz, wiceprezes —
p. Antoni Jasienicki, sekretarz —
p. Piotr Romanowski, skarbnik —
p. Władysław Cynk, gospodarz —
p. Kazimierz Kuchter, bibljote-
karz — p. Witold Polidowczyk,
kierownikiem artystycznym | dy-

rygentem chóru pozostał nadal

p. prof. Władysław Kalinowski.
Zarząd załatwia wszelkie spra-

wy związane z przyjmowaniem
nowych członków w poniedziałki
i czwartki od godz. 7 do 9 wiecz.
w lokalu przy ul. Oranżeryjnej
Nr. 3 — 1.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Dzisiejszy koncert laureatów na

Pohulance. Dziś o godz. 8 wiecz. w
gmachu Teatru na Pohulance odbędzie

się l-szy recital fortepianowy z cyklu

koncertów, urządzanych pod protekto-

ratem Il-go MiędzynarodowegoKonkur-

su im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dzisiejszy koncert wypełnią laureaci:

Lily Herz (Węgry), Kurt Engel (Austrja)

i Juljan Karolyi (Węgry). W programie

wyłącznie utwory Chopina. Niewątpli-
wie dzisiejszy koncert zgromadzi tłumy

publiczności, Bilety honorowe oraz ulgo-
we nieważne. Kasa czynna dziś od godz.
11—4 pp. w Teatrze Lutnia, od godz. zaś
5-ej w Teatrze na Pohulance.

Jutro o godz. 8 wiecz. II-gi recital

fortepianowy z udziałem Imre Engara

(Węgry) i Żuzanny de Meyer Belgia).
Na poniedziałkowy koncert wszystkie
bilety sprzedane.
— „Bęben”* z udziałem Antoniego

Różyckiego w Lutni, Dziś o godz. 8 w.
wesoła i pogodna komedja P. Vebera
i H. de Grose p. t. „Bęben”,

Jutro „Bęben* z udziałem Antonie-
go Różyckiego.

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— „Mam lat 26* — na Pohulance.

Dziś o godz. 4 pp. po raz 34-ty „Mam
lat 26“, po cenach popołudniowych.

GK synowa” w Lutni. Dziś o go-
dzinie 4 pp. po raz ostatni wesoła ko-
medja Grzymały-Siedleckiego p. t. „Ich
synowa“. Ceny miejsc popołudniowe.

— Anons. W najbliższą sobotę, dn.
16 kwietnia, o godz. 8 wiecz. odbędzie
się w Teatrze Lutnia uroczyste przed-
stawienie ku uczczeniu 10-letniej pracy
scenicznej na terenie Wilna Karola
Wyrwicza-Wichrowskiego, który weźmie
ulział w komedji p. t. „Miłość czuwa”.

 

 

POLSKIE RADJO WILNO.

Niedziela, dnia 10 kwietnia 1932 r.

10.00.
11.58.

Nabożeństwo ze Lwowa.
Sygnał czasu.

12.10. Kom. meteor.
12.15. Poranek symfoniczny.
14.00. Audycje rolnicze.
15.55. Aydycja dla dzieci.

Audycja dla wszystkich.
17.15. Zabawa i sztuka bawienia się
17.30. Pogadanka prawnicza z cy-

klu „Kobieta ma głos”.
17.45. Koncert.
19.00. Pieśni litewskie.
19.20. „Co się dzieje w Wilnie?*—

pogad. wygł. prof. M. Limanowski.
19.45. Słuchowisko.
20.15. Transm. z

Warsz.
22.00. Koncert.
22.40. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 11 kwietnia 1932 r.

11.58.
14.15.

16.20.

Konserwatorjum

Sygnał czasu.
Muzyka romantyczna (płyty).

15.25. Odczyt dla maturzystów.
16.10. Piosenki Hanki Ordonówuy

(płyty). - :
16.20. Lekcja francuskiego.
1640. Odcinek PO

) 16.50. Koncert dla młodzieży (pły-
ty).

17.20. „Pomnik Mickiewicza podług
projektu Henryka Kuny” — pogad.

17.35. Muzyka lekka.
18.30. „Stosunki etnograficzne na

Litwie" — odczyt.
18.50. Trasm. akademji ku czci śp.

Arystydesa Brianda. Й
19.30. Pieśni do słów Goethego w

wyk. Wandy Hendrichówny (sopran).
20.30. Wileński komunikat sporto-
20.45. Wywiad z Kazimierą Iłłako-

wiczówną.
21.00. Operetka z Warsz. („Dama

w czerwieni* — R. Winterberga).
23.00. Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO,

Audycja popularna.

Druga zkolei audycja dla wszystkich
(o godz. 16,20) zawiera popularną poga-
dankę z zakresu geografji, słuchowisko
p. t „Józiukowa niedziela”, wedłuż H.
Szpyrkówny, oraz muzykę taneczną z
płyt (tańce polskie).

Dla dzieci i młodzieży.

W programie dla dzieci starszych i
młodzieży znajduje się dzisiaj radjo-
tygodnik p. t. „Co się dzieje na świecie”
w opracowaniu red. Milewskiego. W
drugiej części zabierze głos prof. Ale-
ksander Janowski, który mówić będzie
o „Pierwszem kłamstwie i pierwszej
plotce”. (Transmisja z Warszawy.)

  
 

Znów samobójstwo kupca polskiego.
W, dniu 9 b. m. w lesie oddalo-

nym o 6 klm. od Wilna na szosie,
wiodącej w kierunku Niemenczy-
na, na jednem z drzew znaleziono
wiszące zwłoki nieznanego męż-
czyzny w wieku około lat 45. Po-
wiadomione władze bezpieczeń-
stwa udały się niezwłocznie na
miejsce wypadku i zdołały ustalić
nazwisko samobójcy. Jest nim Bu-

 

kowski, b. właściciel piekarni
przy ul. Wielkiej, a ostatnio skła-
du win i wódek przy ul. Zawalnej.
Władze ustalają obecnie czy za-
chodzi tu wypadek samobójstwa
czy morderstwa. Tragicznie zmar-
ły Bukowski był kapitanem rezer-
wy i należał do Związku Dowbor-
czyków. (a)

> 3 i owadów. Kałol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach.

dniu 24 bm. odprawi mszę św. składający się z wypróbowanych, ‚ м 3i Btescje Kablitieja ZsiRdo  olecznich zaciski» e Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. DEJEIOVA usagy (QT D OE.rEGÓWA

Polek w Kaplicy Serca Eucha- pożałuje wysiłków, by niedopuścić > WYTRAWNA

€AFAFE KLUBOWA

  
 

owócź w Wilnie
Niszczycielskie działania w podziemiach Bazyliki

i w domach położonych nad Wilją.
Przybór wody na Wiljigw Wil-

nie w dniu wczorajszym w po-
łudnie osiągnął swój kulminacyj-
ny punkt. Woda podniosła się
do 6 m. 36 metrów i na pozio-
mie tym zatrzymała się do wie-
czora.

Pod, wpływem wiadomości o
stałem podnoszeniu się poziomu
Wilji mieszkańców Wilna ogarnęło
zaniepokojenie. W kierunku rze-
ki przez cały dzień szły gromad-
ki ludzi. Z trwogą obserwowano
niszczycielskie działania wód na
ul. Zygmuntowskiej, gdzie woda
podmyła brzeg i zniosła dwa
drzewa ocalałe w przeszłorocznej
powodzi.

Z niepokojem gromadzono
się przy oparkanieniu Katedry.
W godzinach popołudniowych
dowiedziano się, 2е woda z
Wilji kanałem podeszła do
Katedry I wdarła się do krypty
królewskiej.

Stałe podnoszenie się wody
dotkliwie dało się odczuć miesz-
kańcom suteryn przy ul. Zygmun-
towskiej, gdyż woda podziemna
wdarła się do 9 suteryn zalewa-
jąc mieszkania wraz z meblami.

Silny prąd rzeki zniósł sporzą-
dzone w b. r. przez Magistrat
wzniesienia nad brzegiem rzeki
przy ul. Zygmuntowskiej i I Ba-
terji oraz począł zagrażać mosto-
wi Zielonemu i Zwierzynieckiemu.
Pod naporem wody podmyte
zostały przyczółki |mostowe

oraz zniesione worki z pias-
kiem. Przy mostach pracuje
bezustannie ratownicza drużyna
3 Baonu Saperów. Wzdłuż brzegu
przy ul. Tartaki i Podgórnej po-
zalewane zostały składy znajdu-
jących się tam tartaków oraz bu-
dynki garbarni i farbiarni.

Wzgórza w lasku w Zakrecie
zostały porozrywane przez wzbie-
rające fale rzeki. Mnóstwo drzew
wraz z korzeniami zostało powy-
rywanych i Zniesionych przez
prąd rzeki. Piękne wzniesienia
koło lasku w Zakrecie, Tzynopo-
lu, Kalwarji w Karolinkach zostały
przez wodę zmyte.

Woda rzeki Wilji zalała wszyst-
kie posesje położone przy ulicy
Brzeg Antokolski, oraz zaczęła
zalewać ulicę wraz z domami przy
ul. Pijarskiej, Tartaki, Podgórnej,
Zwierzynieckiej i Fabrycznej. Z
ulic tych dotychczas ewakuowano
przeszło 50 rodzin wraz z dobyt-
kiem. 17 domów mieszkalnych
stoi już pod wodą.

OSTATNIE NOTOWANIA.

Bezpośrednio przed oddaniem
niniejszego numeru do druku ($o-
dzina 3.30) poziom wody na Wilji
sięgał 6 m. 40 cmt. Stan ten utrzy-
muje się od godz. 22 dnia wczoraj-
szego.

Z miejscowości położonych w
górze rzeki nie nadchodzą alarmu-
jące wiadomości.

 

Z KRAJU.
Przeszło 700 mieszkańców paraiji mostowskiej protestuje prze-

ciwko projektowi

W tych dniach wpłynął do
Archidiecezjalnego Instytutu Ak-
cji Katolickiej w Wilnie protest
mieszkańców parafji w Mostach
przeciwko opracowanemu przez

prawa małżeńskiego.

Komisję Kodyfikacyjną projektowi
nowego prawa małżeńskiego. Pro-
test ten podpisało 742 mieszkań-
ców wspomnianej parafji.

Awantury pijanych rekrutów na stacji Prudy.

Z Mołodeczna donoszą, iż w
czasie odjazdu poborowych po-
ciągiem ze stacji kolejowej Prudy
kilku pijanych rekrutów wywołało
awanturę a następnie bójkę. W
czasie bójki w budynku stacyjnym
w Prudach powybijane zostały

szyby oraz połamane ramy i wy-
walone drzwi. Pijanych awantur-
ników-rekrutów nie zdołano za-
trzymać, gdyż przed odejściem po-
ciągu w ostatniej chwili wskoczyli
do wagonu i odjechali w kierunku

Wilna. (a)
 

Z pogranicza.
Aresztowanie przemytników litewskich.

Władze K. O. P. na pograniczu
polsko-litewskiem zlikwidowały
szeroko rozgałęzioną szajkę prze-
mytniczą, która zajmowała się nie-

BRREOZEJSENZ
Przy zepsutym żołądku, zaburze-

niach trawienia, niesmaku w ustach, bólu
w skroniach, gorączce, zaparciu stolca,
wymiotach lub rozwolnieniu, już jedna
szklanka naturalnej wody gorzkiej „Fran-
ciszka-Józefa* działa pewnie, szybko i
dodatnio. Żądać w aptekach i drog.

WEEK"WARRERCDIWSZKEBACOTORZE

Ordonka w radjo.

W poniedziałek o godz. 16,20 usły-
szymy w radjo znakomitą pieśniarkę
Hankę Ordonównę, która odśpiewa trzy
piosenki, a mianowicie: „Gdy jesień się
zaczyna”, „Uliczka w Barcelonie", „Sta-
rą piosenkę” i —na bis — „Sonny boy”.

O pomniku Mickiewicza,
Tegoż dnia o godz. 17,20 p. inż. Ste-

fan Narębski, architekt miejski, będzie
mówił o pomniku Mickiewicza podług
projektu Henryka Kuny. Projekt ten,
przyjęty ostatecznie do wykonania, ma
stanąć na specjalnie urządzonym placu
na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wi-
leńskiej, wobec czego ten punkt miasta
w niedługim czasie zmieni swój obecny
wygląd.

Wywiad z Iłłakowiczówną.

O godz. 20,45 nadany zostanie z
Warszawy wywiad z doskonałą poetką
i laureatką aa literackiej m. Wilna
p. Kazimierą IHakowiczėwną.

Koncert kameralny,

Recital śpiewaczy p. Wandy Hen-
drichówny zawiera w programie pieśni
Mozarta, Schuberta, Schumanna, Liszta
i Moniuszki. Przy fortepianie p. WŁ
Szczepański (godz. 19.50).

 

Ku czci Brianda,

Ku uczczeniu znakomitego męża sta-
nu i przyjaciela Polski, zmarłego nie-
dawno Arystydesa Brianda, odbędzie się
dzisiaj w Warszawie w sali Rady Miej-
skiej uroczysta akademja, której fra-
gment transmitować będzie radjo na
wszystkie stacje od godz. 18,50 do 19,50,

tylko przemycaniem towarów, lecz
również i osób uchylających się
od służby wojskowej, różnych
przestępców ściganych przez sądy
i władze policyjne. Aresztowano
11 osób. Ze względu na docho-
dzenie nazwiska aresztowanych
władze trzymają w tajemnicy. (a)

Pe GEZĘSZAAEZEULICOEA

KRONIKA POLICYJNA,
— QOkradzenie sklepu. W nocy z

dnia 7 na 8 bm. nieznani sprawcy, zapo-
mocą dobranego klucza dostali się do
sklepu farb Aronowicza Oszera (przy
ul. Rudnickiej Nr. 11), skąd z kredensu
skradli gotówką sumę zł. 800—.

— Kradzież w sklepie jubilerskim.
Nieznani sprawcy, zapomocą wytrychu
dostali się do sklepu jubilerskiego Józefa
Djakowskiego (Zamkowa 18) i skradli
różną biżuterję wartości 718 zł.

WYPADKI.

—Pożar przy ul. Witebskiej. W dn.
9 bm. o godz. 4 rano zapalił się dom

drewniany, należący do Włodzimierza

Krywińskiego (Witebska 12). Pożar po-

wstał wskutek silnie napalonego pieca.

Zawezwana straż pożarna ogień ugasiła.

Straty narazie nie ustalone, wypadku w
ludziach nie było.

— Podrzutki. W klatce schodowej
domu Nr. 22 przy ul. Zygmuntowskiej zo-
stał znaleziony podrzutek płci żeńskiej
w wieku około 2-ch tygodni. Podrzutka
umieszczono w przytułku Dzieciątka Je-
zus. W tymże dniu w klatce schodowej

domu Nr. 16 przy ul. Subocz znaleziono
podrzutka płci męskiej w wieku około
jednego miesiąca, przy którym była
kartka „Ochrzczony dnia 13 marca rb. —
Stanisław'. Podrzutka umieszczono w
przytułku Dzieciątka Jezus.

— Spłoszone konie niszczą krzyż
i ogrodzenie na Zarzeczu. W dniu 7 bm.
w czasie przejazdu ulicą Zarzeczną w
kierunku miasta kolumny przodków
armatnich z 3 DAK'u, para koni spło-
szyła się i wpadła w pełnym biegu na
krzyż, uszkadzając dyszlem murowaną
część krzyża i łamiąc żelazne ogrodzenie.
Konie okaleczyły się, odprowadzono je
do ambulatorium wojskowego.

Na Wileńszczyźnie.
POWIAT DZIŚNIEŃSKI.
Poziom rzeki Dzisienki w

Szarkowszczyźnie wynosi 4 m.
53 cm. W Hermanowiczach —
6 m. 25 cm. Poziom rzeki Dźwiny
w Dziśnie wynosi 5 m. 35 cm. Na
terenie całego powiatu rzeka Dzi-
sienka wolra od zatorów. Wsku-
tek posunięcia się zatoru lodowe-
go na Dzisience w okolicach Dziel-
nic poziom wody na tej rzece w
Dziśnie obciżył się przeszło o je-
den metr. Powyżej Dzisny Dźwina

stoi. Bezpośrednie niebezpieczeń-

stwo w chwili obecnej nie zagraża.

POWIAT WILEJSKI.

W ogólnym biegu rzeki Wilji w

okolicy Wilejki notowany jest

spadek wody. Również notowany

jest spadek wody. na mniejszych

rzekach, jak Serweczu, Naroczu,
Rybczance i innych.

POWIAT  WILEŃSKO-TROCKI
Poziom wody na rzece Wilji w

okolicach Michaliszek wynosi 5

m. 45 cm. W, porównaniu z dniem

wczorajszym. zanotowano wzrost

poziomu wody o 25 cm.
W Niemenczynie woda pode-

szła do fundamentu stajni K. O. P.

i kilku domów, położonych tuż

nad brzegiem rzeki Wilii.

Sport.
Makabi — Ognisko 3:1.

Początek zrobiony. Sezon rozpoczę-
Wczoraj odbył się pierwszy, po zi-

mowej śpiączce mecz piłki nożnej.
Znów zgromadzili się na boisku miłośni-
cy okrągłej piłki, którzy oklaskiwali
pierwsze strzelone bramki.

, Mimo panującego zimna i nawet pa-
dającego deszczu, wychodzą na boisko
starzy znajomi: obaj Godlewscy, Okuło-
wicz, Birnbach, Szwarc, Benoszer, Rut-
sztein, Wasilewscy, Kozłowscy, Antokol-
ce i inni.

Mecz rozpoczyna się dosyć ostro, ale
po kilkunastu minutach tempo opada
i widać wyraźnie brak staranniejszej za-
prawy zimowej. Gracze ruszają się
wolno, ślamazarnie, ale usprawiedliwie-
niem jest pierwszy mecz.

Pierwsza bramka pada ze sirzału
lckowicza. Po przerwie Wasilewski W2.
wyrównuje, ale Makabi przez Szwarca
strzela jeszcze dwie bramki, schodząc
zwycięsko z boiska. Ogólny wynik 3: 1.
Makabi grała lepiej i wygrała zasłużenie.
W Ognisku zabrakło zgrania i myśli
przewodniej.

Mecz sędziował p. Sudnik.
Dziś odbędzie się o godz. 15 rewanż

Ognisko — Makabi. Boisko przy ul.
Wiwulskiego.

Młodzież

 

szkolna będzie należeć do
lubów,

Obecnie został znów wznowiony te-
mat licznych dyskusyj należenia mło-
dzieży szkolnej do klubów sportowych.

Życie wskazało, że zakaz należenia
zbankrutował i że w najbliższym już
czasie zostanie chyba cofnięty okólnik
M. W-R 10, P,

Sprawą tą zajął się gorliwie Zwią-
zek Związków Sportowych, który poro-
zumiewa się z P. U. W. F.i z Minister-

stwem.

ооы Najbliższe tygodnie wykażą zapewne,
jakie zajmą stanowisko odpowiednie
czynniki, by młodzież szkolna mogła na-
reszcie korzystać z pełni praw sporto-

wych.” Ja. Nie.

Oszukańcze machinacje z wartościowymi
przesyłkami kolejowymi.

(W ciągu maja i czerwca 1930 r.
wydział śledczy w Wilnie raz po

raz alarmowany był to przez wła-

dze kolejowe w Warszawie, to w

Wilnie o skonstatowaniu zamiany

przesyłek kolejowych, nadawa-

nych za zaliczeniem przez różne

firmy w Warszawie do Wilna, któ-

re jednakże nie były wykupywa-

ne przez adresata, a przy zwrocie
ich okazywało się, iż miast towa-

ru wysłanego zawierały bezwar-

tościowe przedmioty.
W ten sposób ofiarami padły

firmy: „Lewite i Żychliński* па
4070 zł., za wysłane towary ba-
wełniane i sztuczny jedwab, T-wo
Zakł, Żyrardowskich straciło to-

war, wartości 4,403 zł. oraz firma

„Józef Rychter" poszkodowany
na 4,300 zł.

We wszystkich tych wypad-
kach stwierdzono, iż z zamówie-
niem zgłaszał się do przedstawi-
cieli firm jakiś osobnik, podający
się za Rabina Herca, kupca z Wil-
nai wpłacając zadatek w minimal-
nej kwocie, polecał wybrany to-
war przesyłać za zaliczeniem ko-
lejowem lub bankowem.

Równocześnie na stacji w N.-
Wilejce lub w Landwarowie nada-
wane były do Wilna przesyłki o
podobnem opakowaniu i zbliżonej
wadze do wysyłanych z Warsza-
wy, a kiedy tak bliźniaczo po-
dobne paczki znalazły się w maga-
zynie kolejowym w Wilnie nastę-
powało nieporozumienie i odbior-
ca przesyłki z pod Wilna, którym
zawsze był niejaki Moryc Gryn-
sztajn (ul. Wileńska 26) otrzymy-
wał przesyłki przeznaczone dla
Herca z wartościowym towarem
z Warszawy.

Adresat Herc nie zjawiał się, a
wobec tego ładunki dla niego zwra
cano do Warszawy, tu jednak
konstantowano metamorfozę.

Wyjašnieniem tej sprawy zajął

się st. przodownik sł. śl. p. St.
Derwiński, Udało mu się zidenty-
fikować zamawiającego towary
rzekomego Herca ze znanym o-
szustem Rubinem  Gotfrajndem,
zaś dalsze śledztwo ustalilo, že
inicjatorem i kierownikiem pomy-
słowej akcji oszukańczej tł Bok
el Fiszer oraz, że w porozumieniu
+ nim pozostawali urzędnicy kole-
jowi Władysław Kwiek i Euge-
njusz Groński, pełniący obowiązki
magazynierów na stacji Wilno-To-
warowa, którzy dokonywując mal-
wersacji popełniali rzekomo nie-
świadomą zamianę.

Całą zdemaskowaną szajkę po-

stawiono w stan oskarżenia, lecz

Gutirajnd zdołał zbiec, wobec

czego rozesłano za nim listy goń-

cze,
Trzej inni stanęli

przed sądem okręgowym.
Rozprawie przewodniczył wi-

wczoraj

ceprezes p. Wacław Brzozowski,
przy udziale pp. sędziów St. Mi-
łaszewicza i Cz. Sienkiewicza.

Przewód sądowy trwał cały
dzień. Po wysłuchaniu oskarżenia
podprokuratora p. Odyńca i obro-
ny mec. mec. M. Engla i P. Andre-
jewa, sąd uznał wszystkich trzech
podsądnych za winnych dokonania
inkryminowanych im czynów
przestępczych i skazał każdego z
nich na osadzenie w więzieniu
przez la trzy. Kos.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Kącik grafologiczny,
Szan. Czytelniczki i Czytelnicy

„Dziennika”, którzy interesują się gra-

fologją i chcieliby otrzymać ekspertyzę

charakteru, usposobienia, zdolności itp.

zechcą łaskawie nadesłać do redakcji

próbkę pisma swego, bądź zaintereso-

wanej osoby, poczem w następnych nu-

merach „Dziennika* otrzymają odpo-

wiedź grafologa. Kopertę należy zao-

patrzyć napisem „dla graiologa* oraz za-

łączyć pocztowy znaczek 25 gr.

Panu „F. B.* Wybitny rys silnej
woli. „F. B.* zawdzięcza tej właściwości
swego charakteru utorowanie sobie ży-
cia i doli. Wytrwałość. Przebyte wielkie
trudności życiowe. Wiedza trochę może
jednostronna. Dużo zmysłu handlowego i
praktyczności. Wybitnie kontrastową do
wymienionych zalet jest może zbytnia
płochość w nawiązywaniu znajomości z
przedstawicielkami płci odmiennej. Jest
to bezsprzecznie wada, która jednak z
latami i z nabytym doświadczeniem ustę-
puje. Grafoloś zaleciłby „F. B* trochę
popracowania nad sobą w celu bardziej
wszechstronnego wykształcenia.

K. As. Wśród kilku nadesłanych li-
stów najbardziej może zainteresował gra-
fologa list K. As.

Czy mam być szczerym?
Usposobienie K. As. jest bardzo

dobre, charakter łagodny, serce, no na
nie dzisiejsze warunki i ludzi... ale to
wszystko razem bardzo złe. Albowiem
nie sercem ale bezwzględnym rozumem
kierować się należy.

Prawo życia jest bezwzględne. Mó-
wi ono: „zjeść albo być zjedzonym”. A
tego K. As. nie potrafi. Woli być do-
brym i wobec ludzi szczerym i otwartym.
Za dobrym nawet. Trochę mistycyzmu,
głębokie odczucie piękna.

Na zadane pytanie — odpowiadam—
jeden z zawodów wolnych gdyż K. As. z
trudnością nagina się do jakiegokolwiek
zwierzchnictwa. Lubi chadzać własnemi
drogami życiowemi i myślowemi.

Em. De. Ho! ho! ambicyjka — ambi-
cyjka i dobre mniemanie o sobie. Ale to
jest raczej zaletą niż wadą. Systematycz-
ność w myśleniu i zamiłowanie porządku.
Dużo kultury, umiejętność  cedzenia
wszystkich przejawów życiowych przez
siło rozsądku. Em. De. kieruje się zawsze
rozumem. Dużo oczytania. Wiedza trochę
dyletancka ale wszechstronna. Stanow-
czość, dalekowzroczność.

„Pierwiosakowi“ miłemu i p. L. P.
Roda odpowiedž w następnym „Ką-
ciku”,  
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UNIKAJMY

Od poniedziałku
11 b. m.HILSKI  KIREKATOGRAF

Ostrobramska 5.  

  

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„H ELIOS*
ulica Wiłeńska 38, tel. 926.

 RRi A OOOO TZ

UBU
PIERWSZY DŹWIĘKOWY

E HELIOS“STeatr39
ul Wileńska 38.

Poczet

ZOBRAKIAEC PROOFTTEKETCCTORCZBOTI

HOLLY KINO-TEATR I Dziśl Król
«H 0 LYw00D> komikėw

MICKIEWICZA Na 22.

nie widział!

 

DŹWIĘKEWY KUKO-TEATR
«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA 36 22, tel. 15-28.

we kino CASINOli
Właika 47. tal. 15-41.

niewidzisny

SŁOŃCA
== OD PIEGOÓW

UCHRONI NAS JZDEJĄ

Ceny zniżone: na 1 seans Balkon 50 gr. Parter 80
Dziś! Najnowszy
przebój Polski
Arcydzieło to jednocześnie demonstruje się w Warszawie w kinie „Stylowy*,

E k CORR MERC

JUTRO REWELACYJNA PREMIERA.
Najgłośniejszy

obecnej. Film, który wstrząsnął światemi
pieszczet kobiecych. To serce i sumienie ludzkości. To film, który oczarował MILJONY. Nowe ujęcie tematyczne daleko

odbiegające od zwykłego szablonu filmowego. Film ten został zrealizowany przez słynnego miljardera amerykeńskiego

HOWARDA HUGHESA. Na 1-szy seans ceny zniżone.—Honorowe biłety nieważne: — Początek seansów 4, 6, 8 i 10.15.

Buster Keaton
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godzinie 2,4, 6, 8 ! 10,15.

NAT AE SEPTTIR '

Już Jutro najnowszy sukces światowy!
Dawno niewidziana ulubienica publiczności

JASNIE PANI.
ei kiaa a,

DZIŠ! Niewidziany dotychezas 1007),
cudo-film dźwiękowy Paramouniu p. t.

   

   
  

i

Jež Kobusz,Legjon Ulicy

 

DZIENNI

 

Rež Nioksaudrė Ford. Kierown. literackie red. T. Konczyc
Zosla Mirska, Stefan Rogulski, Radzio Fijewski

Nad program: Dodatki dźwiękowe.

К MILEEŃSKI

 

   
WEZ

OREPETYCYJ
tanio udzielają rutynowa-
ni korepetytorzy. studen-
ci Uniwersytecka  4—20.

8612—9
BVKia "o

;  Akuszerki
STT iSTT0

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

WZ.
 

va P69

DUWYWUH
u Wroli At: s H.A.Schlettow. Zdost d«Pieśń o;Atamanie» ro amana Sumnego chiettow ostosowaną do

akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą: M. Salnieklego. Po-

czątek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny 3,30 do 40 w.

 

r. na pozostałe seanse Balkon 60 gr. Parter od 1 zł.
W rol. al:

Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15.

Wkrótce: „Aniołowie Plekła" Najpotężn. arcydzieło stuleci, któr. wykon. kosztowało 4,000,000 dol.

film doby

w arcywesołej komedj
dźwiękowej p. t.:

 

4000.000 dolarów kosztowała realizacja tego arcydzieła.

ANIOŁOWIE PIEKŁA.

"BUSTER
Na f-szy seans ceny znacznie zniżone.

Betty Am

Niątwa rodu Mandaryn

Nad program: Atrakcje dźwiękowe.
Na 1-szy seans ceny znacznie zniźone.

Początek seansów o

 

w wieikim filmie
dźwiękowym p.t:

FBWTOYTPACARO PEDROiii i i 0

To, czego jeszcze nikt
To epokowe dzieło genjuszu ludz-
kiego To miłosny szept pragnących

 

SIĘ ŻENI

 

MIŁOSTKI
godz. 4, 6, 8 I 10,15.

 

Niesamowity dramat miłości i zemsty. Tajemniczy
przepych zegadkowego wschodu na tle tragicznych

nieporozumień | potwornej zemsty Chińczyka Udział biorą: znakomita chińska gwiazda ANNA MAY WONG | dawno
bohater filmu „Bitwa pod Czuszimą* Sessue Haykawa. Nad program: Przepyszne dodatki dźwiękowe.—Ce-

ny miejsc normalne. Początek seansów o godz: 4, 6, 9i 10,30. W dnie świąt. o godz. Zeej.

7 0757 AIII

Jutro premjerai Dwie największe światowe gwlazdy filmowe niedošeigniona MARLENA DIETRICH | niezrównana

X-27 (Szpieg) i ANNA. CHRISTIE
Początek o: godz. 3,30, 7, i 10,30. Dodatki dźwiękowe.

DŽWI
МЕ so CASINO į

Wielka 47. tel. 15-14.
GRETA GARBO rywalizują w Jednym programie
w swoich największych kreacjach w filmach p. t:

Ceny normalne.

 

 

WIĘK. KINO-
eTEATR «PAN» wym szablonie fil-

Ul. WIELKA 42. mów” polskich
tystyczną

Jutro najpopularniejsi ak

Nieodwołalnie ostatnie 2 dnil Najnowszy film dźwiękowy produkcji polskiej, który wytworzył przełom w dotychczaso-

Drikie Polą“ Realizacji genjalnego reżysera Józefa Lejtesa, twórcy filmów „Huragan“ i.„Z dnia
” na dzień”. Początek o godz. 2. Bilety honorowe nieważne: Ze względu na całość ar-

filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów 2,4, 6, 8 i 10,15.
torzy świata PAT i PATACHON w najnow. swym pierwszym dźwiękowcu p. t: W KONKURACH

 

wędyj „LUX ||
ui. MiekiewiczaNr. 11 tel. 15-62

 

оакŚWIATOWID
t '

4

KINO Mickiewicza 9. ||

TWĘGIEL i e|

i

 

z; pierwszorzędnych kopalń

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „ ROGRESS"

i M. DEULL, wano.Irma
BIURO—Jagieliońska Ne 3, tel. 811.

Bocznica wiasna-—Kljowska 8, tei. 999.

NIEBYWAŁA OKAZJA!

Dla przekonania wysyłamy niżej podane kom-

plety, które niezbędne dla każdego domu:

tylko za 14 zi. 90 gr.

wysylamy: 1 ubranie męskie cajgowegabard.w do-

brym gat. t. j. marynarkę i spodnie, 3 i pół mtr.

Tweedu przetkanego jedw. na elegancką suknię

damską we wszystkich kolorach w dobrym gat.,

1 koszulę męską w dobrym gat., 1 para kalesonów

męskich w dobrym gat., 2 pary skarpetek męskich,

6 chusteczek kieszonkowych. Do danego kompletu

doliczamy 2.50 gr. tyt. porta.
tylko za 28 zł. 75 gr.

wysyłamy: 3 mtr. Double kamgarn na eleganckie

ubranie męskie we wszystkich kolorach i różnych

deseniach, 3 mtr. Rypsu jedwabnego na elegancką

suknię damską we wszystkich kolorach, 3 mtr. ze-

firu na koszulę męską w różnych wzorach, 6 mtr.

barchanu nadającego się na bieliznę wszelkiego ro-

dzaju w różne paseczki w dobrym gat., 6 mtr.płótna

kremowego nadającego się na bieliznę wszelkiego

rodzaju, © ręczników watlowych pełnej długości

w dobrym gat.
tylko za 37 zł. 50 gr.

wysyłamy: ubranie męskie bostonowe we wszyst-

kich kolorach z odpowiedniemi dodatkami w do-

brym gat. (podać Nr. ubr.), 3 i pół mtr. Tweedu
przetkanego jedwabiem na elegancką suknię dam-

ską we wszystkich kolorach w dobrym gat., 1 ko-

szulę męską sportową wraz z koł. we wszystkich

najnowszych kolorach w dobrym gat, 1 koszulę

męską w dobrym gat., 1 para kalesonów w dobrym

gat., 1 koszulę damską z dobrego białego płótna,

1 para reform damskich tryk. letnich, w dobrym

śat., 2 pary skarpetek męskich w dobrym gat.,

6 chusteczek kieszonkowych, 1 krawat jedwabny.

Do powyžsz ych kompletów doliczamy 3,50 gr. tyt.

opakowania i opłaty pocztowej.

Uwaga: Wysyłamy 1kołdrę watowąz obu-
stronnem pokryciem satynowem z czysto białą wa-
tą w dobrym gat. za 14 zi.

Towary powyższe wysyłamy po otrzymaniu

listowego zamówienia (płaci się przy odbiorze na

poczciej. Za dobroć towaru gwarantujemy.

Adresować prosimy:
„Tanie Zródło” wł. Leon Krakowski

Łódź, skrz. poczt. 547.
 

PROSZEK

UA
DLA DOROSŁYCH v.

 

w ZP Nr. 16.

PRACA! Dla wszystkich !WI DZA!
„Kieszonkowa Encyklopedja Popularna”, |

oto dzieło, które na 2000 stronach druku peti-

tem obejmie całokształt wszystkich wiadomości

i informacji z życia codziennego — bogaty1 po-

ważny materjał naukowy — który zastąpi cały

szereg dzieł naukowych i odpowie każdemu na

wszelkie pytania natury naukowej, literackiej,

społecznej, politycznej i gospodarczej.
Wskaże każdemu drogę do celu!

Kupić powinien i może każdy! Cena niska —
na spłaty!

Żądajcie prospektów:
„Kieszonkowa Encyklopedja“,

Kraków, Józefitów 10.
(Poszukujemy zastępców.)

 

Dziśl Najpotężniejszy wszech-
światowy przebój dźwięko

Dziśl Najpiękniejsze 100%, dźwiękowe
arcydzieło Eryka Pommera p. t.:

 

HADŻY: NURA

ZAKŁAD MEBLOWY

W. MOŁODECKIEGO
został przeniesiony na uł. Wileńską JR 26

Posiada meble własnego wyrobu trwałe
i tanie i poleca się łaskawej pamięci Sz.
Klijenteli

EZAWIADOMIENIE į

178—1 e

  

GRUŹLICA,PŁUC jest nieubłaganą I corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljon: dzi. —Przy zwalczaniu
chorób płucn; bronchitu, grypy upor-
czywegqo, .męczącego It p. stosują

p. Lekarze:P.

„Baisam Thiocolan—Age“,
który ułatwiając wydzielanie się piwociny
wzmacnia organizm | samopoczucie choregoj
oraz powiększa wagę ciała | usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.1

 

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek,
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej
przemiany materji, na bóle artretyczne czy
odagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się

lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że uigdy
mie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel-
kie bóle T os gdy wytrwale używać będziesz
ziół „DIUROL“ Gąseckiego. Osłodzony odwar
z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych
ziół „DIUROL* Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
rzekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-

dašis, zalecač je będziesz swym znajomym; Spo-
s6b cia na opakowaniu. Oryginalne zioła
„DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
apteki i apteczne, Reg. M. S. W. 1486

15r0
  

15 hektarów  parcelę
60 festmetrów budulcz
za 2000 zł. gotówkąi

i Sprawy

ji majątkowe 2300 Bank rolny na 16
lat raty, informacje An-

Do sprzedania dom o- tokolska 94 (mlyn) Wil-
Arge z sty kom- no. 8653—0
ortowem5pokoj. miesZ- Nam zogrodrodemvlad-

o kodrodzia "mpnej Adana nie-
em do budowy W nai drogo-do sprzedania Ko-zpunkcie sa Gda: dakubow:

kuj potrzeba go” 8658—0
tówki kaw 4000 dol.
Wiadomość Montwiłłow- prąC przy ul. Kalwa-
ska 8 u właściciela go: __„_ pie;ryjskiej 1324 Całość: lub
dziny 4—5. 1 parcele. Warunki  do-

ścdne. Dowiedzieć się:
DOM DO SPRZEDANIA Wielka 33, m. 1. 8240—5
drewniany, z dużym o- 

grodem przy ul. Anto- DOMEK o 2-ch mieszk.,
kolskiej Nr. 96, tamże około 200 s. wł. ziemi,
wolne mieszkanie. Wia- do sprzedania. Tr. Bato-
domość ul. Dąbrowskie- rego 5 (b. Połocka).
go d. 10, m. 1.  101—3 867

Bomby nad Monte Carlo
Maritza, Hans Aibers i słodka Liljana Heye. Nad program: Džwiękowa rysunkowa komedja Fiejszera.

Ceny od

Czarująca
miłosna. W rol. głównych: Sary

(„Biały Szatan'*) w-g słynnego arcydzieła LWA Hr. TOŁSTOJA.
Ša Režyserja Aleksandra Wolkowa: W rolach głównych niezrównany

król ekranu IWAN MOZŻUCHIN, czarująca Lil Dagower i prześliczna Betty Amann. Nad program: Dodatki dźwię-
kowe. Początek o godz. 4-€j, w-dnie świąt. o godzinie 1-ej. 40 gr.

 

dźwiękowa epopea

 

| Kompletna |
Wyprzedaż

WYROBÓW KOSZYKARSKICH
i TOWARÓW WYSORTOWANYCH

i S-KA.
p fisz, I. Jankowski

UL. WILEŃSKA 23. —10

    

     

 

Ceny niskie.

wrócą Ci siły

Jedź do Truskawca na tani sezon
wiosenny kwiecień—maj!!

Informacyj źądać—mieszkania zamawiać tylko
przez Zarząd Zdrojowy — Truskawiec.

16412—1 o

Do sprzedania

działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
*oraz centrum z bi
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
sosnowemi lasami. Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół, świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia, właściciel-
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.

W ŚRÓDMIEŚCIU do
sprzedania posiadłość z
ogródkiem owocowym i
wolnem mieszkaniem.
Wilno, Ś-to Jakóbska 4,
m. 4. 8670—0

DOM DO SPRZEDANIA
na Zwierzyńcu. Tatarska
24—8. 8669—0

"Sprzedaż

DO SPRZEDANIA
Zwierzyńcu, ul.

  

na
Litew-

ska — dwa domy drew-
niane i jeden murowany
niedrogo. Wiadomość:
Biuro = „Administrator“,
ul. Wielka Nr. 40—4.

SER "reusry"
KILO od 2 Zł.

poleca ZWIEDRYRSKI

Truskawiec— Otwarty!
Kąpiele truskawieckie i „Neftusia”

NOWOOTWORZONA SPÓŁDZIELNIA
MEBLOWA

Rzemieślników Chrześcijan,
TROCKA 9.

Poleca Szanownej Klijenteli
meblowe jak równieź |

8618—2 o
swoje wyroby

tapicerskie.

Warunki dogodne.|

i zdrowie !!

SKŁAD
Fortepianów

janin,
Fisharmonji

K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje od r. 1874
Wilno, zi cHepjhm.1'

Słupy
dębowe

dla ogrodzenia, kloce dę-
bowe, jesionowe, deski
sosnowe. Wacław Jano-
wicz Zamkowa 16 reset

 

Ples podwórzowy, duży
młody potrzebny, zapła-
cę niedrogo a także ku-
pię taczkę ogrodniczą
Anlokolska 95. 8663—0

Fortepian
Schrodera

do sprzedania S-g0 Jac-
Ка 9 m. 1 god. 4-6.

 

146—0 =

PŁUGI, B 5 -
TYWATORYorazróż-
ne inne narzędzia do
uprawy roli i łąk po-

leca
ZYGMUNT

NAGRODZKI
Wilno, Zawalna11-a,

111—3

PIANINO koncertowe do
sprzedania okazyjnie

  

 

    

    
       

     

   

  

    

„MGORDON: |
Sp. Akc. — Niemiecka 26. |

NADESZŁ Y

Ostatnie Nowości
WIOSENNEGO i LETNIEGO SEZONU

MĘSKIE i DAMSKIE
W WIELKIM WYBORZE.

 

Kursy maturyczne

„WIEDZA”
KRAKÓW, ULICA STUDENCKA 14, I. p.

prowadzą ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przy-

gotowują w drodze korespondencji, zapomocą świeżo, przez fachowych
profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów, i tematów,

KURSY POWYŻSZE DZIELĄ SIĘ NA:
1. Kurs maturyczny gimnezjum wszystkich typów i semin. naucz.

2. Kurs średni 5-tai 6-ta kl. gimn.
3. Kurs niższy w zakresie 4-ch ki. gimn.
4. Kurs 7-mlu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uezniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co miesiąc,

oprócz całkowitego materjału naucowego, tematy z 6-ciu
głównych przedmiotów do opracowania.

„WIEDZA“ wykładzją najwybitniejsze siły fachoweNa kursach
'krakowskich państwowych szkół średnich.

Do dyspozycji uczniów (-enie) kursów zbiorowych oraz. korespon-

dencyjnych, posiadamy gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,
jak również bogatą bibljotekę,

 

ARCY
Ra   tacja:   

WIOSNA!
Organizm człowieka wymaga potraw witaminowo jarzynowych, a nie
wszyscy wiedzą, że lepsze sklepy spożywcze posladają niedrogie w u-
życiu a smaczne, skoncentrowane suszone jarzyny dla zup i dań

najstarszej w kraju (założonej w r. 1893) WYTWÓRNI suszonych

„PATENT“

KSIĄŽĘ
w

aądać bezpłatnych prospektów.

OSTRZE
Pewne firmy w Wilnie roziewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
„fikatami i prosimy uważać przy: kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

CY BROWAR'w ŻYWCU
LNO, ZARZECZNA

 

owoców | jarzyn

K. SIENKIEWICZAw
SZPINAK, doskonale zamieniający,

(bez szkodliwego dla organizmu kwasu szęzawiowego)
w opakowaniu 25 gr. (zamienia 25 dk. swieżego) па 5 osób —- 35 gr.

również „ 0 gr

Barszcz wołyński o naturalnym kwasie jabłecznym z grzybami
i pomidorami.

Jarzynka wyborowa z groszkiem. brukselką i kalefjorami.

h Pomidory krojane, Katafjory,
i znana wszystkim Włoszczyzna suszona do buljonów.

Na Kompoty jabika suszone ргазомопе w skrzynkach firmowych.

|TOKI TIALGAUTTASISEPS ИПа DELANO TK EKO|

KUPIĘ DOM
z wygodami, murowany,
dający około 800 zł. mie-
sięcznie. Oferty do Re-
dakcji dla „K. Ż. O.“

SPRZEDAM DOM dre-
dniany w dobrym stanie
na wlasnej ziemi, 210 są-
żni kw., warunki dogo-
dne. Ul Gedyminowska
26 (Zwierzyniec). Dow.
się tamże w godz. popoł.

 

FORTEPIAN DO WY-
NAJĘCIA. Ignacego 5,
m.5,112 godz. 866750

KUPIĘ MOTOCYKL
używany, lecz w dobrym
stanie, z wózkiem lub
bez. Oferty do Dz. Wil.
pod L. P. 8654—1

 
| OKAZYJNIE do sprze-
dania kamienica w śród-
mieściu, o dochodzie
1.350 zł. _ miesięcznie,
przy wpłacie  3.000—
5.000 $. Wiadomość:
Biuro „Administrator“,
ul. Wielka Nr. 40—4.

= — a in i LOS

RÓŻNE i

CZYTAJCIE, prenume-
rujcie Gazetkę Francus-
ko-polską, Gazetkę Nie-
miecko-polską. Ciekawa
treść, przekład polski
obok tekstu obcojęzycz=
nego. Prenumerata rocz-

2. na: 7 złotych, półroczna:
3.50. Administracja: War-
szawa, Waliców 3/4. PKO
25.635.
płatnie.

ZAKŁAD—
FRYZJERSKI

M. BARTNICKIEJ
Ostrobramska 19,

front
SALONY: DAMSKI,
MĘSKI i MANICURE
Urządzenie nowoczes
ne Obsługa fachowa. |

8663—2_Ceny_niskie.
POTRZEBNY wspólnik z
1000 zł. do rozpowszech-
niania = opatentowanego
przedmiotu. Zbyt zapew-

Prospekty bez-
765—2

    

 

niony, czysty zysk nie
mniej 200 zł. miesięcz-
nie. Dow. w Biurze Re-
klamowem St. Grabow-
skiego, ul. Garbarska
Nr. 1 163—0

онннче

į LOKALE
z SSE

 

Do wynajęcia LOKAL
nadający się: na biuro
handlowe, bank, klub lub
ognisko przy ulicy Wi-
leńskiej Nr. 20 — 8639—1

MIESZKANIE 3 pokojo-
we z wygodami, oraz
sklep do wynajęcia. UI.

lleńska 28, tel. 1224. śpiesznie, Tatarska 22, Kalwaryjska 11, m. 4.
8566—8 m. 2. 867

Fasolka

i LEKARZE į

lr Blumowicz
horoby. weneryczne,

skórne i moczopłciowe
ul. WIELKA 21,

tel. 921, od 9—1 i 3—8.

ir. A. Cymbier
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. Tel. 15-64.

Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—8.

Doktór B. SZYRWIKG
Choroby wi czne,
skórne i moczopłciowe.
Wielka 19, od 9—1 i 3—7

4251—0

 

й

=———

Wydzierżawię trzy o-
grody warzywne. infor-
macje Tatarska 10 m. 3.

86510

| DZIERŻAWY |
 

 

Wydam w dzierżawę
przedsiębiorstwo  wędii-
niarskie dobrze prospe-
rujące, sklep i pracownia
z nowoczesnem urządze-
niem i elektrycznym na-
pędem wraz z mieszka-

niem w centrum miasia.
L. Knapik Wilno, Wileń-
ska 27. 177-0

POSZUKUJĘ DZIERŻA-
WY folwarku do 50 ha,
względnie

 

poręczającej
, dzierżawy majątku w o-
kolicy Wilna. Zgłoszenia:
Biuro „Administrator“,
Wilno, ul. Wielka 40—4.

PRĘA CA j
BOAC ATAKOWANA BOW T '

Slostra. z długoletnią
praktyką skromnych wy-
magań, poszukuje zaję-
cia przy chorych. Moż-
na na wyjazd. Tatarska
17—7. 8650—

Ogrodnik fachowiec
przesadza rośliny poko
jowe tanio. Zarzecze 6
m. 7. gro

Inteligentne panie— |
panowie — praca dla
was. Pole wielkich za-
robków! Piszcie zaraz.
„Kieszonkowa Ency-
klopedja Popularna"

I Kraków, Józefitów 10.

RZĄDCA EKONOM
z ukończoną szkołą rol-
niczą, z 28 letnią prakty-
ką, ze świadectwami i
referencjami osób po-
ważnych, poszukuje po-
sady. Samotny, wymaga-
nia skromne. Nowo-Wi-
lejka, 3-go Maja Nr. 38.

8649—0

1 dokształcające

z dodaniem kwasu, szczawik

0 Do wynajęcia 4,516

Grzeczność.

U Rotschiida znmeido-
wał się książę Sergjusz,
emigrant rosyjski. W tym
właśnie momencie Rot-
schild byl bardzo zaje-
ty, więc nie wstając na
wet z fotela, rzucił przez
zęby:
— Proszę zająć miej-

sce.
Książę Sergjusz nie ro-

zumie takiego postępo-
wania. Sądząc, że go źle
zemeldowali, powtarza
jeszcze raz:
— Jestem książę Ser-

gjusz..
Krezus spogląda na

niego ze zdziwieniem:
— Więc niech pan zaj-

mie dwa miejsca.

MIESZKANIE, 6 dużych
pokoi, przedpokój, kory-
tarz, łazienka, kuchnia,
ze wszystkiemi wygoda-

emi, do odnajęcia. Ulica
Zygmuntowska .Nr. 8, od
2—5. 8681—0

 

754—0 juz

ŻENIE!

MIESZKANIA -6 i 4-ро-
kojowe z wygoądami do
wynajęcia. Mickiewicza
46, dowiedzieć się u do-
zorcy. 161—1
 

o wynalęcia mlesz-
D kanie 3 pokoje z
wszelkiemi wygodami
na parterze. — Oglądać
od 11—6 pop. Tamrże do
sprzedania różne rzeczy.
Portowa 28, m.7. 8657 1o

Mieszkania
2,315 POKOJOWE

do wynajęcia.  Mickie-
wicza 37 u dozorcy. 162-0

POKÓJ
do wynajęcia.
wicza 19—12.

POKÓJ SUCHY,
jasny dla samotnego. Lu-
dwisarska 1, m. 12.

8673—0

POKÓJ i 2 pokoje z uży-
walnością kuchni,  sło-
meczne, od zaraz do wy-
najęcia od gospodarza.
Jasna 37. 8655—0

   19. TEL. 18—52.
  

8680-1 o

Mickie-
8677—0

Wilnie:

na 10 osób — 70 gr.

szparagowa zielona

 

POKÓJ do wynajęcia ze
wszystkiemi wygodami i

KURLANDKA  INTELI- używalnością telefonu.

GENTNA, wiek. średni, Ludwisarska Nr. 7, m. 1.
przyjmie samodzielny za- ————— В

rząd. Zna dobrze'gospo- DO WYNAJĘCIA mie-
darstwo i ogrodnictwo, szkanie dwupokojowe z
Może zastąpić panią do- kuchnią i balkonem dla
mu. Referencje poważne. bezdzietnej rodziny przy
Chocimska 42—11. | Placu Św. Piotra i Pawła

8660—0 Nr. 5/1 u właściciela.

UWAGA! Chrześcijanka 2 POKOJE UMEBLO-
przyjmuje do roboty pli- z wanną, telefo-
sowanie, mereżki maszy- nem, suche, słoneczne do
nowe po 10 gr. metr. Ta- wynajęcia od zaraz. O-
tarska 7—6. 8632—2 fiarna 4, m. 8. Oglądać
——- — оф9 таво do 6 wWieczėr,

PRAKTYKANT ROLNY 8672—0
poszukuje praktyki na ———————————
sezon letni za bardzo 7, 6, 4, 3, 2 i 1-NO PO-
skromnem wynagrodze-
niem. Łask. zgłoszenia
do Administracji pod
„praktyka”. 8659—0

POTRZEBNA służąca do
wszystkiego, umiejąca
gotować, z. poważnemi 12, m. 4,
relerencjami. Jasna 15, 4 do-7.
m. 3. 8678—0

 

 

z wygodami
cia od zaraz.
u dozorcy.

DO WYNAJĘCIA
pokój przy ul. Portowej

oglądać od
8679—0

do wynaję-
Ofiarna 4,

8671—0
 

 

ntel. samotny poszu=
kuje spó!niczki-gospo=

dyni do zakładu gastro- —_ Najdroższa, kocham
nomicznego z małą go- Gi >
tówką. Hotel „Wersal“ kyrą Nė sukilo
ul. Zamkowa pok. 16. nięba

od 12—16 — Nie zaležy mi na
tem| Podaruj mi lepiej

LETNISKA. nowe futro|
— Wy kobiety jeste-

ście straszne | Zawsze

LETNISKA NA'30OSÓB žūdacie: rzeczy niemo-
poszukuje Stow. Urzęd- żliwych I

ników Państwowych, w
pobliżu st. kol. Oferty
z. podaniem warunkówi
opisem okolicy składać
Wilno, Wileńska 33.

ic O w A
, Mieszkania |-—- m
! i pokoje SKRADZIONY DOWÓD
RO — — OSOBISTY, wydany
Szukam mieszkania przez Starostwo w Osz-

mianie na imię Edwarda
Czernickiego, unieważnia
się. 161—1

5 pok. na 1 piętrze, z
wygodami, niedaleko od
Katedry. Warunki proszę

składać w mMagazyniė zaawan
W-go Węcewicza ul. Mi- u
cklewicza Nr. 7. 8617—1 | Zdrojowiska i

УУИТВИЦИЕЧАЕРРЧЕчач оННЕРЕЬ

pokojowe mieszkania RABKA.
wolne od podatku lo- Pensjonat „Helios“ kom
kalowego suche, jasne fortowy. Ceny przystęp-
i ze wszelkiemi nowo- ne. Oktawja. Piechocka.
czesnemi wygodami ul. Telefon 70. 8359—6

Wiłkomierska 5a. — _

8610=0PRUSSIENIdo wyna-
gcia2 lub 1 willa po 10

Potrzebuję mieszkania: vokoj _wiadomość Wilno,
z ogrodem owocowym Zawalna 1/1 8628—2
= indasIiZawalna ZA =
m. *

 

2 POKOJE do wynajęcia,
duże słoneczne, razem Obrona:
lub pojedyńczo. Wielka  Oaa —To śmieszne,tak
56—3. 8682-—0 ciągle napadać na te-

—- — šelową.
Luksusowe mieszaanie On:--Dlaczegosięgnie-
5.pokojowe ze wszelkie- wasz. Mie mówię prze-
= wan za 160 zł. cież nic złego o twojej
miesięcznie do wynaję: teściowej, tylko o mo
cła Antokolska.50. > =

   

 

° DrakarsieAL,Zyieczytaktogo,Bonis 1,

 

KOJOWE MIESZKANIA |4

529—!ITS

lb

  


