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Opłata pocztowe ulszczona ryczałtem
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Adrninistracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem I przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
to czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy
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O czem zawiadamia

O czem zawiadamieją

Johna s 1 finaasowe.

' Egzekucje podatkowe w handlu.
W Ministerstwie Przemysłui

Handlu odbyła się onegdaj pod
przew. min. F. Zarzyckiego nastę-
pna z kolei konierencja komisji
powołanej do współpracy z ku-
piectwem w sprawie realizacji po-
mocy dla handlu.

ematem obrad była sprawa
procedury egzekucyjne) przy ścią-
ganiu danin publicznych. W rezul-
tacie uchwalono wnioski w zakre-
sie wykonywania instrukcji egze-
kucyjnych ministerstwa skarbu.
Loa mianowicie uwagę

na konieczność: a) doręczania
płatnikom indywidualnych upo-
mnień na 14 dni przed rozpoczę-
ciem czynności egzekucyjnych
([$ 17), b) zachowywania odpowied
nich czasokresów przed dokona-
niem każdej poszczególnej czyn-
ności egzekucyjnej ($ 33 i 37), c)
wyłączenie z pod zajęcia i sprze-
daży urządzeń sklepowych i przed
miotów niezbędnych do prowa-
dzenia a zadńabiorotoik oraz
części towarów, niezbędnych dla
jego funkcjonowania ($ 23), d) za-
niechania czynności egzekucyj-
nych w wypadkach, gdy zagraża-
ją one egzystencji gospodarczej
przedsiębiorstwa ($ 13), e) szaco-
wanie zajętych przedmiotów przy
współudziale płatnika ($ 28).

Realizacja niektórych wyżej
| wspomnianych tez ma być rzeko-
mo przewidziana w projekcie
Ordynacji egzekucyjnej, która u-
każe się prawdopodobnie w ciągu

_, miesiąca, jako rozporządzenie Ra-
dy Ministrów.

   Modn rękaw. z mankt.',97
bluzki jedwabne
Modn. koszulki noc. 4,90
reltuziki fildeks
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ANNA POGORZELSKA

pe długich i ciężkich cierpieniach, epatrzona św. Sakramentami
nia 23 kwietnia 1932 roku w wieku lat 61.

rowadzenie zwłok z kaplicy przy szpitelu św. Jakóba na cmen-
olski nastąpi 24 kwietnia o godz. 4-ej pop. gdzie się odbą=,

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 25 kwietnia r. b. w kościele
Serca Jezusowego na Pohulance o godz. 8 | pół rano.
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W pierwszą rocznicę šmierci

+.
Stanislawa Blažewicza

odbędzie się nabożeństwo żałobne dnia 25 b. m. w kościele
św. Piotra i Pawła o godz. 9 rano.

Żona.

Wipe śmierci Ę

P.

OMIŃSKIEGO
órn.9

odbędzie się Nebożeństwo żałobne dnia 26 kwietnia 1932 r. w kościela
św. Jakóba o gedz. 9 | pół rano.

Żona I Synowie.
  

Posiedzenie Rady ministrów.
(Tdl. od własn. koresp.)

WARSZAWA. W ciągu przyszłego tygodnia odbędzie się posie-
dzenie Rady ministrów, na którem głównie omawiane będą sprawy

Na posiedzeniu tem zapadnie również u-
chwała w sprawie podniesienia ceny paszportów.

«Doskoła Bartel».
(Tel. ad własn. koresp.)

WASZAWA. W sytuacji wewnętrznej nie zaszły źadne zmiany.
Premjer Prystor był w sobotę po pełudniu na Zamku.

Konferancja b. premjerów odbędzie się dnia 25 b. m.t. j. w
poniedziałek. W naradzie weźmie udział b. premjer Bartel.

Jednodniowy zjazd gospodarczy odbędzie
się we wtorek 26 b m.

(Tel. od własn. koresp.)
WARSZAWA. Uwaga sfer politycznych zwrócona jest na konfe-

rencję gospodarczą wtorkową która odbędzie się w Senacie w obe-
cności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
udział delegacja sfer przemysłowych, rolniczych i rzemieślaiczych.

|Sfery te przywiązują duże znaczenje, choć, jak sią zdaje, przesadne
do wyników konferencji. Obrady mają się zakończyć w ciągu jedne-
go dnia. Na konferencję zaproszeni żostali delegaci z nominacji.

ŻYCIE GOSPODARCZE.

W konferencji weźmie

Pozatem zebrani zwrócili uwa-
&& na potrzebę zastępowania licy-
tacji innemi sposobami egzekucyj-
nemi w szczególności 1, zw. sprze-
dažą komisową.

Sensacyjny pesymizm budżetowy.
Znamienne uwagi, jak obóz sa-

nacyjny, uznaje oficjalnie tylko
optymisyczne  perpektywy we
wszystkich poczynaniach rządu—
znalazły się w ostatnim numerze
tygodnika „Polska Gospodarcza.
W artykule o budżecie państwo-
wym na r, 1932-33 autor, dr. Boro-
wicz analizując wykonanie budże-
tów w latach ostatnich, dochodzi
do wniosku, że budżet na rok bie-
żący ma w dochodach tylko 1.900
ło 1.950 miljorów, 1 zalem pół
miljarda mniej, aniżęii wynoszą
ustalone w nowym budżecie wy-
datki.

Ponieważ „Polska Gospodar-
cza' jest oficjalnym uiganem Mi-
nisterstwa Przemysłu i Handlu, a
wszelkie artykuły, jakie się tam
pojawiają, pisane są niewątpliwie
z aprobatą czynników miarodadj-
nych, przeto i wtym wypadku
stwierdzona nierealność naszego
budżetu zwraca ogólną uwagę.

MATKOseifwsmodriockó
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

  

   

  bejecznie, powtarzają wszyscy ©
którzy odwiedzili nasz

M. koszulki sport. 4,50
” +  Zefirprima5,50

kołnierzyki twarde 0,65
krawaty jedwabne 0,65 

  

      

    

        

   
    

   

  
  

 
          

  

Krwawa agitacja przedwyborcza
w Niemczech.

BERLIN (Pat). Wagilja wybo-
rów do sejmu pruskiego zazna-
czyła się niezwykle licznemi incy-
dentami, które w kilku wypadkach
przybrały nadzwyczaj ostrą formę.
Hitlerowcy w walkach z przeciw-
nikami politycznymi nie przebie-
rali w środkach, stosując istny te-
ror na zgromadzeniach stronnictw
lewicowych. Powszechne poru-
szenie wywołały następujące dwa
zajścia. W Kolonji grupa hitle-
rowców pod wodzą pijanego posła
narodowo - socjalistycznego dr.
Leya napadła w piwiarni na przy*
wódcę socjal-demokraiow posta
Welsa i towarzyszącego mu prezy-
denta policji Bauknechta, przy-
czem obu pobiła do krwi. Na-
padniętych w stanie ciężkim prze-
wieziono do szpitala. Policja
aresztowała posła Ley'a i 7 hitle-

rowców. W Monachjum zaś hitle-
rowcy sprowokowali na dwóch
zgromadzeniach  socjal-demokra-
tów, na których przemawiał pre-
zydent policji berlińskiej Grze-
sinsky, krwawe starcia, trwające
pół godziny, w wyniku których
35 ciężko rannych musiano od-
wieźć do szpi Policja areszto-
wała 40 hitlerowców, przy których
znaleziono bomby cuchnące gazo-
we, naboje łzawiące, pręty stalo-
we, kamienie i inną broń do walki

wręcz. Z innych miasl prowincje:
nalnych nadchodzą w a
domości o krwawych starciach,
wywołanych przez hitlerowców
lub komunistów. W. Hamborn do-
szło do starcia pomiędzy komuni-
stami apolieia,j yczem z obu
Le łyzak. Dwie osoby
odniosły ciężkie rany. W czasie
innego starcia komuniści porżnęli
nożami jednego hitlerowca, Na
Śląsku niemieckim postrach sieje
pm członków dawnego oddzia-
u szturmowego Nr. 175. Grupa
ta, zaopatrzona w broń palną, ata-
kuje Reichsbannerowców, rozbija
zgromadzenia i strzela do prze-
jeżdżających wozów propagando-
wych. Berlinie ubiegła doba
miała bardzo niespokojny charak-
ter. W różnych dzielnicach mia-
sta komuniści i hitlerowcy pa-
lik słupy reklamowe z plakatami
wyborczemi. W. kilkunastu miej-
scach doszło do walk na noże
między grupami agitatorów. Hitle-
rowcy pościągali z domów flagi
o barwach republikańskich i tłukli
szyby w lokalach. Policja prze-
prowadziła rewizję w lokalach na-

ch socjalistów i skonfisko-
wała przytem znaczne ilości nie-

alnie posiadanej broni palnej.
ciągu samej nocy aresztowano

w Berlinie ogółem 200 osób.

Komisarz Rzeszy w Prusach?

BERLIN. (Pat). — „Deutsche
Allgemaine Ztg.* donosi, że w
kołach genewskich krążą pegłoski
o możliwości mianowania komi-
sarza Rzeszy dla zarządzenia pań*
stwem pruskiem w razie, gdyby
w wyniku zwycięstwa narodowej
opozycji w wyborach do sejmu

pruskiego normalnie wyłonienie
rządu koalicyjnego okazało się
niemożliwe.

Nie jest również wykluczone—
podkreśla dziennik, że kanclerz
Bruening, korzystając z przerwy
w obradach genewskich przybę-
dzie na jeden dzień do Berlina,

 

Konferencja państw wschodnich,
Wezmą w niej udział wszystkie państwa wschodnie —

prócz
PARYŻ (Pat).  Redaktorowi

„L'Intransigeant" udało się otrzy-
mać w kołach dobrze poinformo-
wanych następujące informacje:

Przedstawiciele 4 mocarstw,
biorących swego czasu udział w
konierencji londyńskiej, doszli o-
becnie w Genewie do porozumie-
nia, aby konferencja państw nad-
dunajskich zmieniła się w konfe-
rencję państw Wschodniej Euro-
py. Do znanej liczby państw na-
leży dodać Turcję, Bułgarję i
Grecję. Konferencja ta zajmie się
kwestją pomocy finansowej i prze-
kształci się w konferencję gospo-
darczą, finansową i polityczną.
Przedstawiciele 4 wielkich mo-
carstw porozumieli się co do pod-
jęcia dalszych obrad, zapoczątko-
wanych na konferencji londyń-
skiej, co ma nastąpić jednak tylko
w Lozannie i nie przed czerwcem
b. r. Tam właśnie wejdzie na po-
rządek dzienny kwestja pomocy
finansowej dla państw, zagrożo-
nych bankructwem. Konferencja
lozańska -nie będzie więc konfe-
rencją, zajmującą się. wyłącznie

Polski.

kwestjami reparacyj i długów wo-
jennych. Dotychczas nie jest jesz-
cze pewne, czy konferencja lozań-
ska zajmie się wyłącznie kwestją
reparacyj między byłemu państwa:
mi sojuszniczemi a Rzeszą Nie-
miecką, możliwe jest bowiem, że
przedstawiciele mocarstw, zebra:
nych w Lozannie, nie wyłączając
Rzeszy, bez Stanów Zjednoczo-
nych, które odmówiły wzięcia w
niej udziału, zwrócą się do rządu
waszyngtońskiego z propozycją
przedłużenia do 1 lipca 1934 roku
moratorjum Hoovera. Wobec ko-
nieczności przeczekania okresu
wyborczego w Ameryce do tego
terminu wszelkie wypłaty mają
być wstrzymane. AniRzóża Nie-
miecka nie będzie płaciła mocar-
stwom sprzymierzonym, ani też
te ostatnie Stanom Zjednoczonym.
Ostateczna konferencja dla likwi-
dacji wojny, długów wojennych
oraz reparącyj zbierze się już przy
udziale Stanów Zjednoczonych z
końcem 1932 roku, aby wszystkie
te kwestje ostatecznie uregulo-
wąć.

EKSROSYLTIVUV ASTRAAIION

Na Dalekim Wschodzie.
Powstanie przeciwko Japończykom

w Mandżurii. a
TOKJO. Pat.—Dzienniki dono-

szą, że oddziały powstańcze, wy-
stępujące przeciwko rządowi no-
wego państwa mandžurskiego,
rozszerzają swe operacje na ko-
lej wschodnio-chińską. Obywate-
le japońscy, zamieszkeli na po-
łudnie od Charbina, zostali upro-
wadzeni przez powstańców w
związku z czem wysłano do tych
okolic oddział wojsk japońskich.

TOKJO. Pat.—Oddział powstań-
ców złożony z 3 tysięcy ludzi,
zmusiwszy do odwrotu brygadę
kawalerji z Kirynu, zajął r
Czaho, miejscowość, położoną na
południe od kolei wschodnio-
chińskiej. Powstańcy uszkodzili
tor kołejowy. Komunikacja tele-
graficzna między Charbinem a
Czrang-Czunem została przerwana.

 

Emigratja do Francji.
WARSZAWA. (Pat). Państwo-
Urzędy Pośrednictwa Pracy

wstrzymały wobec niepomyślnej
sytuacji па rynku pracy we
Francji całkowicie rejestrację kan-
dydatów, pragnących wyjechać
tam w celach zarobkowych. O-
becnie do Francji wyjełdżać
mogą jedynie emigranci, posiada-
jący imienienne kontrakty pracy,
otrzymane bezpośrednio od pra-
codawcy. Robotnicy polscy, któ-
rzy przybyli do kraju na urlop,
powracać mogą do Francji.

 

Szkoła „DZIECKO POLSKIE”
(pryw powsz. przygotow. do gimn.)
otwiera u siebie starszą klasę, od-
powladejącą poziomem |ej kl. gimn.
Wstępne egzaminy odbędą się 16-g0

1 17 czerwca. .
Podaniaprzyjmują się wgodz. 1-3 p”.

ul. Mickiewicza 11 — II
(wejście gdzie Kina „Lux*)

Tamże potrzebne będą do-
bre — ideowe siły naucz. do
Szkoły I P zkola, —
pożądane muzykałne. Zgłaszać się

zawczasu. 178  
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Jasne jak słońce,
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że zaoszczędzę kupując elegancką koszulę dzienną, ręka-
wiezki, szal I krawat

W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9, tel. 6-46. 147—2k d

B
A

Kosztem Polski.
Głosy z lewicy francuskiej w

ostatnich tygodniach, podające w
wątpliwość politykę sojuszu fran-
cusko-polskiego, wywcialy u nas
oczywiście żywe poruszenie. W
stanowisku tem na lewicy we
Francji wchodzą w rachubę dwa
różne czynniki

1. Nie zachwycają się tam o-
becnym stanem rzeczy w Polsce.
Omijanie tych spraw, stosowane
gdy nie są one jeszcze stanowczo
zarysowane, staje się trudne, gdy
trwają one długo, np. sześć lat.
Zresztą wobec zjawisk niedwu-
znacznych lub zgoła objawów ja-
skrawych odzywa się zwykle w
kołach lewicowych, w tąkich wy-
padkach, jakby poczucie obowiąz-
ku występowania w imię haseł
wolności, demokracji, parlamen-
taryzmu. Do czasu nurtuje to pod-
ziemnie, krąży w rozmowach i na-
radach wewnętrznych, powstrzy*
mywane jest przez koła kierowni-
cze, liczące się z obowiązkiem po-
wściągliwości w sprawach we-
wnętrznych innych państw, ale w
końcu wydobywa się to i na
wierzch.

2. Lewica francuskac poli-
tykę porozumienia z Niemcami,
jako swe hasło, przeciwstawiając
je mniejszemu w tym względzie
rozpędowi na prawicy i w środku.
Na drodze tego porozumienia znaj-
duje się m. in., jako jedna z prze-
szkód, sprawa dążeń i żądań Nie-
miec w stronę Polski. Celem uza-
sadnienia możliwości porozumie-
nia z Niemcami kiełkuje, rośnie,
dojrzewa skłonność szukania i tu
załatwień, dogadzających Niem-
com.

Pierwszy z tych czynników,
dotyczy naszej polityk. wewnętrz-
nej, i mniej się nadaje do szero-
kiego omawiania i ostatecznie
mniej go wymaga, bo jest to dość
jasne, ale drugi, z zakresu polityki
międzynarodowej, bardzo bacznie
powinien być śledzony w swym
rozwoju.

A .

P. Pierro Cot, jeden z młodych,
bardzo bystrychi bardzo czyn-
nych posłów w grupie radykalno-
zpołecznych p. Herriot'a, w zbior-
ku szkiców о różnych dziedzi-
nach dzisiejszego życia gospodar-
czo politycznego Niemiec (Lu nr.
16), przedstawia ich politykę za-
graniczną. Jako główne sprawy
wymienia i obszernie omawia: od-
szkodowania, rozbrojenie, t. zw.
korytarz gdański czyli nasze Po-
morze. Nie jest to pierwsze ode-
zwanie się p. Pierre Col'a w tej
sprawie, którą już kilkakrotnie
przedstawiał w świetle niecałkiem
dla nas korzystnem, ale obecnie,
po powodzenich Hitlera w Niem-
czech w przededniu wyborów we
Francji wywody jego nabierają
szczególnej wyrazistości, gdy pi-
sze:

„Niemcy chcą uzyskać rewizję nie-
których postanowień traktatów pokojo-
wych, a w szczególności dążą do nowe-
go załatwienia sprawy korytarza gdań-
skiego... Wszyscy. prawnicy dopuszczają
zasadę pokojowej rewizji granic... Niem-
cy żądają określenia sposobu postępowa-
nia w tym względzie.. Frzedewszyst-
kiem .chcą Niemcy rewizji granic wschod-
nich, sprzeciwiając się istnieniu koryta-
rza gdańskiego.

e korytarz gdański sprawia Niem-
com nejcięższe niedogodności, to jest nie-
sporne. Wystarczy sobie wyobrazić roz-
cięcie Francji na dwoje korytarzem szwaj
carskim ku Marsylji, odcinającym całą
okolicę Alp i Riwiery, a zrozumie się zna
czenie dla Niemiec w życiu codziennem
korytarza gdańskiego. Dodać do tego
należy niewątpliwą złą wolę władz pol-
skich; a także to że Wisła, ta wielka dro-
ga go twa europejskiego, którą po-
zostawia się w zaniedbaniu, tak że pia-
sek narasta,przen być drogą wodną; i
jeszcze pożałowania godną budowę po-
rtu w Gdyni, który stanowi dla Gdańska
współzawodnictwo, oceniane przez każ-
dego Niemca jako nierzetelne.

Cóż owiadają Polacy?
Naprzód, że korytarz jest niezbędny

dla gospodarczej i politycznej niepodle-
łości „Polski. Odbudowano Państwo
olskie w r. 1919; wszak nie na to, aby

je dać zdusić; trzeba mu zostawić do-
stęp do morza. Dalej mówią, że ludność
korytarza jest w znacznej większości
jolska, czego dowodem, lepszym niż ple-
iscyt, są posłowie polscy z tych okolic

przed r. 1914. Naogół powołuje się na
prawo traktatów, na konieczności gospo-
darcze i polityczne, na wolę ludności.

Lecz cóż na to Niemcy?

Nie zawracajcie głowy, powiadają,
temi koniecznościami gospodarczemi i po
litycznemi. Czechosłowacja, Szwajcarja,
Austrja, Węgry i tyle innych państw ży-
je w niepodległości bez doslępu do mo-
rza. Można udzielić handlowi polskiemu
szczególnych udogodnień gospodarczych.
Ale na to nie trzeba aż rozcinać Prusy na
dwie nierówne części i rozbierać Niemcy.

W sprawie woli ludności Niemcy czy
nią daleko idące zastrzeżenia. Twierdzą
oni, że Polska w ciągu ostatnich lat dzie-
sięciu wypędziła ludność niemiecką z
korytarza, a popierała osadnictwo pol-
skie, Odrzucają rozumowanie history-
czne i względy społeczne, bo jakież pań-
stwo nowoczesne i jakiż naród mógłby
się ostać w Europie, gdyby chciano na-
wracać bieg dziejów? Dodają też, że lu-
dność Gdańska, mieszkająca na krańcu
korytarza, na południe od Gdańska, jest
w 100 proc. niemiecka i że w każdym
razie powinno się Niemcom zwrócić część
korytarza.

Oto zagadnienie. Jest ono, umiejmy
to uznać, bardzo drażliwe w rozwiąza-
niu, ale nie należy ono do tych, których
załatwienie możnaby pozostawić czaso-
wi.

Czy można wprowdazić system ad-
ministracyjny i gospodarczy, któryby o-
debrał znaczenie granicom korytarza?
Czy można stworzyć, zapomocą dróg mię-
dzynarodowych, za pomocą koleji nie-
mieckich na obszarze polskim, jeden lub
więcej korytarzy drogowych poprzez ko-
rytarz polityczny? Czy można umiędzy-
narodowić Wisłę? Czy można znaleźć w
Kłajpedzie cenę zamienną, którą zado*
woliliby się Polacy?

Nie wiem tego. Ale wiem, że w
Prusiech Wschodnich- istnieje miejsce
wrażliwe Europy, ognisko pożaru, które
się tli. Obowiązek i pożytek własny na-
kazują nam nie czekać na wybuch ognia
z a o tem niebiepieczeūstwie.“

a gruncie polskim to dosłow-
ne przytoczenie rozumowań p.
Pierre Cot'a jest najlepszą odpo-
wiedzią. Stronniczość bije w o-
czy. Nietylko dlatego, że daje
ostatnie słowo Niemcom, wkłada-
jąc zresztą w usta polskie rozumo-
wanie równie krótkie, jak niemra-
we. I nietylko dlatego, że opo-
wiąda jakieś bzdury o jakiejś gdań
skiej ludnośsi w części Pomorza
polskiego na południe od Gdańska.
Ale dlatego, że niedogodności Prus
Wschodnich, które niemczyzna
zdobyła rzezią i gwałtem i które
dopiero Fryderykowi ll podobało
się połączyć z Niemcami poprostu
przez zabór Pomorza polskięgo,
poruszają go bardziej niż sprawa
przynależności do Polski odwie-
cznie polskiej ludności Pomorza i
naszego dostępu do morza. I dla-
tego, że nie śmiałby we Francji tak
mówić o Alzacji, jak mówi o na-
szem Pomorzu, a przecież  pol-
skość Pomorza pod każdym wzślę-
dem, czy historycznym czy ludno-
ściowym, przedstawia się nie go-
rzej lecz lepiej. A wreszcie tego,
że ten lewicowiec tak sobie lekko
rzuca na targ Kłajpedę. Mogą być
rozumowania lepsze lub gorsze, a-
le są takie, które nie budzą sza-
cunku.

Nie w Polsce, lecz we Francji,
powinny być stanowczo odparte
takie rozumowania. I rzeczywiście
są tam stale odpierane wszelkie
próby takiego bałamucenia pojęć.
Najznakomitsi pisarze polityczni
francuscy, najpoważniejsze pisma,
najbardziej powołani przedstawi-
ciele istotnej politykiFrancji od-
rzucają stale ten sposób stawia-
nia sprawy.

Żadne zasłaniania się lewicy
francuskiej tem, że rażą ją i o-
burzają obecne rządy w Polsce,
nie mają w tym względzie rzete-
Inej wartości. Czy mniej razi ją
Hitler, za którym stoją o wiele zna
czniejsze i o wiele zapalniej na-
strojone rzesze niemieckie, niż ma-
ją u nas zwolenników rządy obe-
cne? Czy tak trudno jest wytrzy-
mać porównanie z ieldmarszał-
kiemHiodettarf'ei i jen: Groe-
ner'em jako politykami demokra-
cji i pokoju? Ta podwójna miara,
wobec Niemiec i wobec Polski,
nie jest rzetelna.

Wszyscy odpowiedzialni poli-
tycy francuscy, czy na prawicy
czy na lewicy, powinni potępić ta-
kie igranie z prawami Polski, nie-
tylko ze względu na sojusz, który
wcale nie jest dobrodziejstwem je
dnostronnem, lecz układem obopó-
lnie potrzebnym i dla £uiopy po-
żytecznym, ale także poprostu dla-
tego, że takie wybryki nie są go-
dne wielkiego imienia Francji.

w Sroūski,  
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Inela rozwiązać!
Obecna Rada m. Wilna wybra-

na została w czerwcu 1927 r. Wy-
bory odbyły się po rozwiązaniu
poprzedniej, w drodze nadzoru,

na podstawie ustawy miejskiej,
zawartej w Rozporządzeniu Komi-

sarza Gen. ziem wschodnich z
sierpnia 1919 r. Rozporządzenie to

obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Art. 13 ustawy opiewa: „Radni

i ich zastępcy wybierani są na

lat 3*. Podobnież okresła długość

trwania kadencji magistratu i jej

członków art. 41 tejże ustawy.

W swoim czasie kilkakrotnie
już zwracaliśmy uwagę na treść

tych, nie nadających się do jakiejś
dwuznacznej interpretacji, artyku-

łów, z których wynika ni mniej,

ni więcej, jak tylko to, że przedłu-

żony na lat kilka żywot naszej

Rady Miejskiej nie ma- żadnych
podstaw prawnych. Rada Miejska

powinna była ulec rozwiązaniu

już w czerwcu, lub najdalej lipcu
1930 r. i bezpośrednio potem po-
winny były odbyć się wybory
miejskie.

Wprawdzie poprzedma Rada

funkcjonowała równiez dłużej, niż

trzy lata. Nastąpiło to jednak na

mocy, uchwalonej w dn. 30 marca

1922 r. przez Sejm ustawodawczy,

ustawy, która wyraźnie określała,

iż organa samorządów miejskich

i wiejskich, „których okres wy-

borczy według obowiązujących

dotychczas przepisów już upły-

nął, lub upływa, winny spra-

wować swe czynności do czasu

objęcia urzędowania przez inne

organy, wybrane w ich miejsce na

zasadzie nowych ordynacyj wy-

borczych, jakie uchwali Sejm U-
stawodawczy”,

Ustawa ta dotyczyła Rady
poprzedniej, kadencja jej więc mo-

gła i powinna była być przedłu-
żona. Jeśli nawet zgodzić się na

to, że dla jakichś uchybień mogła
być rozwiązaną w diodze nad-

zoru, to do następnych Rad usta-

wa z dn. 30. III. 1922 r. w żadnym
razie się nie odnosi, gdyż doty-
czyła tylko tych ciał samorządo-

wych, których kadencja już

upłynęła, bądź upływała
w dn. 30 marca 1922 r.

Taki pogląd wyra*aliśmy już
w lecie 1930 r., gdy się kończył

okres, na który w niyśl ustawy
Rada Miejska została wybrana.
Taki bodaj pogląd  podzielały

wówczas koła urzędowe, gdyż

głośno mówiło się wtedy o wybo-

rach samorządowych. Wreszcie

dała temu poglądowi wyraz Rada

Miejska w dn. 26 czerwca 1930 r.,
popierając uchwałę, w której

stwierdzono, iż kadencja Rady

upływa 14 lipca tegoż roku, i

w której polecono magistratowi,

aby się zwrócił do władz nadzor-

czych o rozpisanie nowych wybo-

rów do samorządu m. Wilna. Za

uchwałą tą głosowano jednogło-

śnie, nie sprzeciwiła się jej także

grupa sanacyjna. Następnie w po-
łowie lipca odbyło się jeszcze

jedno posiedzenie Rady, które

traktowano, jako „ostatnie.

Co się stało dalej, powszechnie
wiadomo. Uznano widocznie, że
czasy nie są odpowiedn*e dla wy-

borów samorządowych i Rada
Miejska trwa, naszew. zdaniem,

bez żadnej podstawy prawnej,
a nawet wbrew  wyražnemu
brzmieniu ustawy. W:ino nie jest
zresztą odosobnione. Tc samo
identycznie dzieje się z Radą Miej-

ską stolicy i z szeregiem innych

miast w Polsce.
Poruszyliśmy powyżej jedynie

' stronę prawną sprawy. Nie lepiej

przedstawia się funkcjonowanie

Rady z punktu widzenia interesów

gospodarczych miasta, o tem już

też niejednokrotnie mówiliśmy, nie

warto się więc długo rozwodzić.

samych narodzin
naszej Rady stało się żle. Wybory

1927 r. dały wynik, który z ciała

samorządowego uczynił teren o-

strych walk o charakterze poli-

tycznym, nie zaś ośrodek pracy
nad podniesieniem gospodarczem,

kulturalnem i cywilizacyjnem mia-

sta. Skutki wiadome. Gospodarka
samorządu rozrosła się do rozmia-

rów niebywałych, budżet spęcz-

niał, ale za to obywatel miasta
i płatnik podatków chudnie coraz
bardziej.

Przypominamy te dwie najważ-
niejsze strony zagadnienia samo-

rządu wileńskiego z okazji aktu,
który ma się odbyć jutro i który
jakgdyby zapowiada uam trwanie
obcnej Rady w nieskończoność —

bez podstawy prawnej : bez uzdol-
nienia do gospodarowania, Mia-

DZIENNIK WILEŃSKI

Narady nad sposobami ratowania Bazyliki. Radość 2yciz prasy.
Dyktatury i parlamenty,

Prof. Gilbert Murray,należący
do najwybitniejszych postaci w
życiu angielskiem, rozważa na ła-
mach „Contemporary Review
istotną treść powtarzających się
twierdzeń o t. zw. kryzysie parla-
mentarnym. Jak to się dzieje, że w
całym szeregu państw parlamen-
taryzm nie mógł się ostać? Dla-
czego nawet w Angi mówi się o
zaletach dyktatury

„Przedewszystkiem, twierdzi prof.
M, twierdzenia te są powierzchowne. W
żadnym z krajów, rządzonych przez
dyktaturę. system ten nie ma nawet po-
zorów powodzenia. Z wyjątkiem chyba
„ltalji Lecz bardzo niewielu ludzi, znają-
cych stan gospodarczy i umysłowy Włoch
współczesnych, powie nam, że można
tam polegać na pozorach powodzenia. Co
do innych krajów, to Grecja 1 Hiszpanja
już miały sposobność gorzko żałować
swego eksperymentu. Niema kraju rzą-
dzonego przez system nieparlamentarny,
którego stan budzić by możł zazdrość je-
go sąsiadów.

Trzeba także uwzględnić, że ustrój
parlamentarny nie został obalony w żad-
nym kraju, gdzie zdołał on puścić korze-
nie i rozporządza uczciwą administracją.
W rozmaitym stopniu załamał „się on w
Turcji, Rumunji, Polsce. Jugosiawji i w
innych krajach, świeżo wyzwolonych z
czw, despotyzmu rosyjskiego, lecz byłoby
naprawdę rzeczą zdumiewającą. gdyby
narody te raptem okazały się zdolne do
kierowania mechanizmem, który wymaga
wyższego poziomu charakterow politycz-
nych. inteligencji i techniki. [rzeba ca-
łych pokoleń, zanim wyborca nauczy się
ufać swemu elektowi, a elekt stanie się
godzien tego zaufania; zanim jednostki i
stronnictwa nauczą się słuchać argumen-
tów i zechcą się uczciwie poddać decy-
zji, jeżeli zostaną uczciwie przegłoso-
wane.

Jeśli się przyjrzymy Europie współ-
czesnej, to okaże się, że pomimo kryzy-
su finansowego, który je trapi, właśnie
te narody stoją na należylym poziomie
rządzenia i społecznej równowagi, które
zachowały system parlamentarny. Są to
więc: ielka Brytanja, Francja, Belgja,
Holandja, Danja, Norwegja, Szwecja”.

y tu jeszcze jeden owoc
twórczości sanacyjnej: rządy jej
rzucają na Polskę takie światło,
że badacz stosunków europej-
skich zapomina z łatwością o par-
lamentarnych tradycjach naszego
kraju i lokuje go w jednym szeregu
z państwami bałkańskiemi.

Megalomanja.

Na łamach tygodnisa szwedz-
kiego „„Veckojurnalen* znakomity
finansista szwedzki Oskar Ryd-
beck daje obraz staczania się Iva-
ra Kreugera ku nizinom moral-
nym. Zaznaczyć należy, że Ryd-
beck z jednej strony znał Kreuge-
ra lepiej niż ktokolwiek inny, z
drugiej zaś strony przyznaje on
Kreugerowi wyższą inteligencję w
ujmowaniu problematėw ekonomji,

_ sąd tedy jego jest i gruntowny i
nieuprzedzony. Zdaniem Oskara
Rydbeck'a:

1 „Ivar Kreuger cierpial w ciągu ostat-
nich lat žycia na pewną chorobę, ktėrą
w braku innej, odpowiedniejszej nazwy,
ochrzcić musimy pospolitem mianem me-
galomanji. Choroba ta ma do siebie, iż
dotknięty nią osobnik zatraca zucie
dobra i zła, jako zasad moralnošci ogėl-
noludzkiej. Zepsuty przez powodzenie
przestał Kreuger widzieć rzeczy tak, jak
się one realnie przedstawiają, natomiast
w pysze swego serca sądzič począł, iż
mocen jest autorytetem swym podnieść
niesłuszność na wyżyny słuszności, in-

nemi słowy, iż każda droga już przez to
samo słuszną się staje, iż on na nią wstą-

pił”, :

Ujawnić nazwiska!

Kilka pism opozycyjnych, żąda
ujawnienia nazwisk „przyjaciół
Kreugera. „Naprzód” pisze:

„Nigdy chyba i nigdzie nie czekano
na jakąkolwiek wiadomość z taką nie-
cierpliwością, z jaką obecnie ' opinja
Publiczne całej Polski czeka na ujawnie-
nie nazwisk owych dwóch łapowników
polskich, które znaleziono zapisane w no-
tatniku Kreugera w spisie dziewięciu
przekupionych przezeń dygmtarzy tych
państw, gdzie Kreuger usadowił się ze
swym monopolem zapałczanym”..

„Polonia* dowiaduje się, że
przy tych nazwiskach polskich

figurują sumy w dolarach, frankach
szwajcarskich i koronach szwedzkich,
oraz daty, które pozwalają ustalić miej-
scowości, gdzie Kreuger wręczał łapówki.
Jedna z tych dat odnosi się do oe
na Riwierze, gdzie Kreuger pertraktował

a pewnego mocarstwa”.
usznie domaga się „Glos Na-

rodu'* ujawnienia nazwisk i wzywa
prasę sanacyjną, by głos swój po-
łączyła z pismami opozycyjnemi,
gdyž

„tajemniczość rodzi najpotworniej-
sze plotki. Już teraz wymienia się w ka-
wiarniach różne nazwiska, które — przy-
puszczamy — zupełnie niesłusznie są łą-
czone z aferą Kreugera“.

Meteorologija,
„ „Kurjer Polski“ sanacyjny za-

mieszcza w swej stałej rubryce
„mówią že...“ następującą przepo-
wiednię pogody, chyba nie z ko-
munikatów  Polskiege Instytutu
Meteorologicznego zaczerpniętą:

‚ „w najbliższych dniach nie zanosi
się na poważniejszą zmianę pogody. Me-
teorologowie stwierdzają, że przy lek-
kiem zachmurzeniu będzie temperatura
łagodna, bez większych opadów, od czasu
do czasu jednak przewidziane są grzmo-
ty, które oczywiście na tie nieba pogod-
nego wydadzą się znacznie groźniejsze.

atomiast w przyszłym tygodniu
przewidziane jest silniejsze zachmurze-
nie i gwałtowne O przyczem zgoła
nie wiadomo, jak długo to potrwa, zanim
niebo się wyjaśni i pogoda się ustali”.

Popisy zagraniczne,
Niedawno temu, jak wiadomo,

bawił we Francji gen. Górecki,
który wygłosił tam szereg odczy-
tów, w których wykazywał, jaka
„szczęśliwość” zapanowała w Pol-
sce. Jeden z takich radosno-twór-
czych” odczytów wygłosił gen,
Górecki w Milhuzie (Alzacja),
gdzie w kopalniach potasowych
pracuje kilka tysięcy emigrantów
polskich. Po odczycie napisała
jedna z miejscowych gazet, nawią-
zując do mowy generała, taką oto
uwagę:
— „Jeżeli w Polsce, według słów ge-

nerała, jest niecałe 300.000bezrobotnych,
a we Francji liczba ta jest trzykrotnie
większa, to z jakiej racji Polacy tu wo-
góle siedzą, mając u siebie lepsze wa*
runki do pro kryzysu?

„ Wychodzący w Lens „Narodo-
wiec“ dodaje od siebie:
— „Złośliwość ta i nieznajomość

prawdziwego stanu rzeczy, jest dla na-
szych rodaków niezmiernie przykra. Do
ostatniej kategorji robotniczej, do jakiej
zalicza się robotnika polskiego dochodzi
dzięki takim fałszyw pojęcióm fakt,
że tubylcy patrzą na Polaków jak na lu-

dzi,którzy niepotrzebnie innym zabiera-
ją miejsce”,

VALIAPWOK ZBOZERUSKCAR )LA LAUNO KITOSDANISINTIA
P"nia, t kładłokres bolom: i.

Nie zabijaj! kodTricizna stała die Gsidtdini że ZE

, W czerwonej Moskwie zmarł śmier-
cią samobójczą dr Kukow, znany podo-
bno i ceniony dla swej staranności o do-
bro chorych lekarz. Nazajutrz prokura-
torja Sowietów, otrzymała list od zmarłe-
go, — list, opublikowany następnie w ca-
łej rosyjskiej. prasię „d

Przed klikoma laty — ciągnie swą
spowiedź doktór Kukow, — zjawia się
u mnie profesorka R., skarżąc się na bóle
w górnej wardze. Znalazłem na niej w
rzeczy samej niewielki pryszczyk. Wy-
dał on mi się zaraz podejrzany. Poprosi-
łem pacjetkę o pokazanie mi swej po-
madki do ust. Ujrzawszy ten kosmetyk,
zrozumiałem wszystko: zawierał on
tłuszcz koński.

Były to głodowe czasy rewolucji,
gdy ludność żywiła się niemal wyłącznie
koniną. Do pomadki dostały się zarazki
nosacizny. Jest to, jak wiecie, straszli-
wa choroba, która i na ludzi może się
przenieść i wówczas niemal zawsze koń-
czy się śmiercią. z

Nic nie mówiąc nieszczęśliwej ko-
biecie, wezwałem jej męża i odkryłem
mu całą prawdę. Dałem mu radę, jedyną
radę, jaką daś mogła medycyna Profe-
sor R. protestował, miał mnie za szaleń-
ca, płakał, A wreszcie i on, sam uczony,
ukorzył się przed nieuchronnąSIPA
wiedzy. Wrócił do domu, 1 swej młodej,
niczego nie przeczuwającej żonie, podał
w zupie dawkę cyankali. Nazajutrz jako
lekarz stwierdziłem śmierć na udar ser-
ca. Dziś profesora R. niema już wśród
żyjących: moja spowiedź zaszkodzić mu
nie może.

Wypadek z żoną profesora otworzył
mi nową drogę medycyny. Tam, gdzie
lekarstwo było bezsilne, a wiedza jedynie
przedłużeniem gorszego od śmierci kona-

i

jakie począłem dawać tym, dla których
w całej mej wiedzy i praktyce lekarza
nie mogłem już znaleźć ratunku

Wiedziałem o jednem: ani chory ani
jego rodzina nie zgodzi się na podobne
wyjście. Odeprze je prawodawstwo. Trze
ba wobec tego ich wszystkich: rodziny,
społeczeństwa, prawodawstwa postawić
wobec faktu dokonanego. Trułem! Sam
wystawiałem później diagnozę śmierci,
Tak otrułem czterdzieści osób.

Pytacie teraz, dlaczego sam, w sile
wieku i zdrów, popełniłem samobójstwo?
Niech się i z niego wyspowiadam. Było
to wykonanie wydanego na siebie same-
$o wyroku!

Niedawno zachorowała Natasza B.
Zmarła ona przed kilkoma dniami, Na
atak serca. Tak wypisałem w wystawio-
nym przez siebie ateście. Było to jeszcze
jedno, jak domyślacie się, morderstwo.
Skonstatowałem u chorej raka żołądka.
Cóż miałem robić? Gdym jednak doko-
nał sekcji zwłok, przekonałem się o stra-
sznej prawdzie: diagnoza przez Rwa
niewutłumaczalny przypadek losu była
mylną. Raka żołądka nie było...

„Natasza B. była moją kochanką.
Ale to do rzeczy nie należy. Sekcja po-
kazała mi mójbłąd, mój wielki, bardzo
wielki grzech. Wyzwoli mnie dobrowolna,
przez własne sumienie wyznaczona ka-
ra.

Sala dowynajęcia
na odczyty zebrania.

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

  
  

 

 

nowicie jutro ma się odbyć posie-

dzenie Rady, na którem odbędą:

się wybory nowego prezydenta na

miejsce ustępującego p. Folejew-
skiego.

Będzie to, naszem zdaniem,

akt prawny, niezgodny ze stano-

wiskiem, które ta sama Rada
słusznie zajęła w dn. 26 czerwca

1930 r., domagając się rozpisania

nowych wyborów. Będzie to więc
w pewnej mierze sankcjonowanie

stanu prawnego, niezgodnego z

ustawą miejską z sierpnia 1919 r.,

obowiązującą na obszarze ziem

wschodnich. Tyle pod względem
prawnym. : $

Z innej takze strony sprawa

przedstawia się nie lepiej. Obecna

Rada nie jest zdolna do wyboru

prezydenta, odpowiadającego po-

trzebom miasta. Jest rozbita na

zbyt liczne i skłócone między so-
bą grupy. Można również przy-
puszczać, iż władze nauzorcze nie

zechcą przyjąć wyboru kogoś

z poza koła zwolenników obozu

sanacyjnego. Kandydatura zaś,
wysuwana z tej strony, nie wróży

miastu ani spokojnej, zccwnowa-
żonej i oszczędnej gospodarki, ani

zgody i harmonji w Radzie i
w Magistracie.

Słowem ani stan prawny, ani

wzgląd na dobro miasta nie prze-

mawiają. bynajmniej za utrzymy-
waniem istniejącej zbyt długo
Rady. Już dawno należało ją roz-
wiązać i dokonać. nowych wy-
borów. | \

а >. e

W ubiegły piątek odbyło się
iedzenie Komisji Technicznej

Komitetu Ratowania Bazyliki Wi-
leńskiej pod przewodnictwem dy-
rektora Robót Publicznych p. Zu-
bolewicza.

Na posiedzeniu term omawiano
sprawę wzmocnienia pękniętego
fundamentu pod drugim prawym
filarem Fundament tego filara
będzie opasany żelaznem: pasami,
a szczelina zostanie zalana cemen-
tem.
W związku z groźnym stanem

sklepień Bazyliki, postanowiono

zaprosić specjalistów, inżyniera-
statyka i architekta-konserwatora
z Warszawy.

IW poniedziaiek kierownictwo
robót w Bazylice Wileńskiej przy-
stąpi do kopania 4 nowych stu-
dzien, z kórych 2 zostaną wyko-
pane na placu Katedralnym koło
dzwonnicy, a 2 w skwerku, na-
rzeciw Po Wojewódzkiego.

Studzieniki te zosaną wykopane
podług wskazówek dr. Rosłonim-
skiego, który w tym celu przed
paru dniami bawił w Wilnie.

 

Jak wygląda dziś Libawa.
Niejeden z naszych Czytelni-

ków pamięta Libawę przedwojen-
ną, jako dość duże, ruchliwe mia-
sto portowe. „Kurjer Poznaūski“
drukuje wrażenie z podróży mor-
skiej po Bałyku, gdzie znajdujemy
następujący opis dzisiejszej Liba-
wy, jako miasa łotewskiego, odcię-
ego przez Litwę od całego niemal
świata.

„Słońce chyliło się ku zacho-
dowi, gdy nagle w kierunku półno-
cno - zachodnim wynurzyło się coś
nieokreślonego. Z początku w for-
mie małego punku, następnie —
małej kreski. Wbiegłem pośpie-
sznie na mostek kapitanski.
—Libawę widać — rzekł mi

kapitan i podał lornetkę.
Rzeczywiście ujrzałem zupełnie

wyraźnie zarysowujący się brzeg,
kopułę niegdyś rosyjskiej cerkiew
ki, parę kominów fabrycznych i
dwa słupy radjostacji, wszystko w
oddali, na tle jasno - szałirowego
nieba. Zdziwiło mnie jednak, że
cała ta panorama spoczywała jak-
gdyby na długim białym pasie, ni-
by utkanym z lekkiej piany, sto-
pniowo ginącym po obu stronach
widnokręgu.
— A tam już lód —- rzekł zna-

cząco kapitan, widząc moje zacie-
kawienie.

I rzeczywiście nie upłynęło i
pół godziny, jak o kadłub okrętu
zaczęły się ocierać. drobne kawał-
ki lodu, wydając charakterysty-
czny szum.
Do portu wewnętrznego weszli

śmy eskortowani przez dwa holo-
wniki, które, rozsuwając lód, sta-
raly się dopomėdz „Chorzowowi“
w posuwaniu się naprzód,

Na potęžnych walach lamaczy
fal, niegdyś z takim nakładem zbu-
dowanych przez Rosjan; zwiesza-
ły się bryły skostniałego lodu, rzu-
cone prze bałwany zimowych na-
wałnic. :

Miejsce. do którego statek przy
cumowano, zostało wskazane
przez urzędników portowych. Po
niemal godzinnem czekaniu zjawi-
ło się kilku łotewskich urzędni-

ków celnych i rozpoczęło się cha-
rakterystyczne dla Łotyszów ma-
rudne załatwianie spruw i jeszcze
przewleklejsze zaglądanie do kie-
liszka w kajucie kapitana. Nie mo
gąc doczekać się końca tych roz-
mów, zabijałem czas, chodząc tam
i z powrotem po mostku kapitana,
przyglądając się leniwie przecha-
dzającym po wybrzeżu spacerowi-
czom i przeklinając celnika, pilnie
strzegącego kładkę prowadzącą na
brzeg, Wreszcie, gdy prawie zu-
pełnie sciemniało, całe towarzyst-
wo śwarnie opuściło siatek, pozo-
stawiając w kabinie kłęby dymu
od cygar, baterję pustych butelek
i biednego, znużonego drogą ka-
pitana. Dla poprawienia humoru
zeszliśmy na brzeg, aby zwiedzić
miasto i zajrzeć do kina, jedynej
kulturalnej rozrywki w Libawie.

Libawa, jest to naogół niewiel-
ka mieścina, położona na wąskim
płaskim przesmyku pomiędzy mo-
rzem a jeziorem, połączonem z Bał
tykiem niewielką rzeką a właści-
wie rzec można kanałem, który zo
stał wykorzystany jako basen dla
portu handlowego. Prawie cały
handel tutejszy spoczywa w rę-
kach żydów, a ludność, mówiąca
przeważnie po rosyjsku lub po nie
miecku, utrzymuje charakter mia-
sta takim, jakim był za czasów za-
boru rosyjskiego.

Sam port niegdys wspaniały,
jeszcze i dziś posiada oznaki da-
wnego rozkwitu. Cały szereg ma-
gazynow, śpichlerzy i kranów
Iruchu, jaki tu ongiś pa-

nował. Dziś są to jednak przewa-
żnie ruiny, świecące pustkami, z
powybijanemi oknami, zawalonemi
dachami. Gdzie niegdzie stoją o-
kręty, ładując przeważnie zboże
lub drzewo z Sowdepji.

Po kilku dniach marudnego
ładowania grochu z Litwy, przezna
czonego dla Estonji, mogliśmy
opuścić Libawę, udając się dalej na
północ w kierunku Iallina, pię-
knej stolicy sympatycznego pań-
stewka Estonii.

  
  

 

    

   

traci wiele ludzi, których dręczą okro
pne bóle reumatyczne i nerwowe. Lec
niema powodu do rozpaczy, gdyż ju
wiele tysięcy cierpiących odzyskało sw:
zdrowie przy pomocy Togalu
Togal bowiem zwalczają te
magania, wstrzymując  nagromadzani
się kwasu moczowego, który jak wia
domo, jest przyczyną tych cierpień
Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innyc
organów. Spróbujcie i przekonajcie si
sami, lecz żądajcie we własnym intere-
sie tylko oryginalnych tabletek Togal.
Do nabycia we wszystkich aptekach
W. Z. Р, № 4. 4зе‹›.щ
PPS IEEE UTENA|7ŁEZADOEZTW-

SZKICE I OBRAZKI.
ROZMOWY O ZMROKU.

Wiosna jest to nieberpieczna pora

roku, która każe ludziom być rżewno-

smutnymi, ktora lirycznie nawet A

człowieka, piszącego artykuł wstępny...

Zresztą wiosna... |
Tyle już pisano o wiosnie, że mdło

się robi.

Pisali o niej lirycy, dramaturgowie,
bezrobotni i dyrektorzy banku.

Pisali o niej i rotmisl-z0wie od uła

nów, panienki z pensji, eineryci „obcię-

ci“, posłowie na sejm — by nie zasnąć

z nudów w czasie posiedzeń...

Ja więc o niej nie pisałbym wcale,

śdyby nie obwarzanki...

Na placu Orzeszkowej rozsiadły się
kramy: z cukierkami, z obwarzankami i

zabawkami dla dzieci. W>zystko poto,
żeby uczcić świętego rycerza...   

   

    

 
Jak to się u nas mówić przyjęto, n.

kiermasz należy pójść.„obowiązkowo”...

Babiny z przedmieść sprzedają tu
jakieś kwiatuszki, tam warczy jakiś bę-
benek, tu bachor wrzeszczy, jak kot ob-
dzierany ze skóry...

Kiermaszowa idylla...
Mieni się, błyszczy, szumi i woła ca-

ły dzień...

Ale wieczorem kiermasz cichnie...

Siedzą jeszcze jakieś wypłowiałe ba-
biny nad zielskiem w doniczkach, kram-
nik ochrypłym głosem cv chwila wy-
krzykuje pochwaly swoich pierników.

Na ulicach pozapalano już lampy...
Jedni idą do domów, inni doSztrala,

nikt już o mroku nie targuje się o kwiat-
R

Zaludniły się ławki...
— Cóż to za kwiat, babciu?
— To, panok, mirta, piękna jaka Щ

zdroweńka...
— Acha.
— Lat dwadzieścia  hodowała w

chacie, a teraz sprzedać trzeba...
Dlaczego?

— A, już tak. Do ślubu dzieciukom
swoim ją dawała... Jak żeniła się Anul-
ka, dałam, jak żeniła się Urszulka, dałam,
a tylko co jeszcze ostatni dzieciuk nie
ženiaty... Józiuk.. ale i dla niego, maleń-
ka mirta w domu jest.

— A duży ten Józiuk?
— Cóż, duży, do ojca we wszystkiem

podobny... teraz żadnych zarobotków nie-
ma, bo do wojska wzięli.
— Do piechoty?
— Ułan...
— Więc dlaczego mirtę sprzedaje

 

UWADZE GOSPODYŃ!
l l latofutrallnne ubrania OD MOLI

JapońskiKAYGŁ,costwierdza fakt ten,14 z
re byłypo roszkiem Katol I zostai
sprowadzone Polski, okazały się całe I
zapach nie plami ubrania.

dany przez sli

zas rewolucji rosy)

1 owadów. K. sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach.

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.

owan; oz
jej A , ktė-pode:

R. upływi ich tatiknieteprzeż:wole. Koda) tma pożyjemy
KATOL i również radykalnie robactwo:pehly, luskwy, prusak! karalu-

chy oraz owady: ko, muchy, mszyce na kwiatachI t.- p. W polsce k
naukoweIuznauy jai

atol jest zba-
ko środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa

tie?

— Mój Wincuk, daj Boże pokój
wieczny, lat trzy jak umarłszy, zięcia
bezrobotny, a dzieciuków chmara, tak ja
i grosz jaki chciała im dać...
— I ileż ten mirt

babciu ?...
— Cóż, złotych trzy, ci dwa, różnie

dawali...

ma kosztować,

  
2 pogranicza.
Niezwykła podróż w klocu drzewa

do Polski.
W dniu wczorajszym o godz. 4

rano w pobliżu wsi Kowsiowo w
rejonie Dzisny wyłowiono wielki
kloc drzewa, w którego wnętrzu
znaleziono na pół przytomnego
23-letniego studenta sowieckiej
politechniki, Włodzimierza Aksa-
kowa, który szczęśliwie zbiegł z
więzienia połockiego. Aksakow,
będąc doskonałym iechnikiem i
wynalazcą, po ucieczce z więzie-
nia usiłował dwukrotnie przedo-
sać się przez granicę lądem, lecz
zawsze bezskutecznie, gdyż w
ostatnich czasach granica polsko-
sowiecka w rejonie Dzisny, Drys-
sy i Wietrynowa jest ściśle strze-
żona przez wzmocnione straże.
Wobec tego Aksakow wpadł na
pomysł przedostania się przez

granicę wodą, W tym celu wy-
dostał w wielkim tartaku Jagódce
nad Dźwiną (okręg połockij ol-
brzymi kloc drzewa, w którego
wyżłobieniu umieścił się i popły-
nął zpana rzeki do granic Pol-
ski. Kloc, w którym znajdował się
Aksakow, był już raz wyłowiony
przez rybaków sowieckich i przy-
mocowany do brzegu, iecz szczę-
śliwie udało się mu zbiec. W orygi
nalnej i niebezpiecznej żegludze
kilkakrotnie był w wielkiem nie-
bezpieczeństwie, gdyż do płyną-
cego drzewa zbliżały się motorów-
ki patrolowe sowieckie, które
jednak po obejrzeniu oddalały
się. Szczęśliwym wprost trafem
Aksakow dostał się do brzegu
polskiego.

RITATTK EO NEAOSDZŁE

Proces o wielkie nadužycia celne.
(Czwarty dzień rozprawy).

Toczący się od czterech dni
w sądzie Okręgowym proces ban-
dy przemytniczej rozwija się w
dość sennej atmosferze a to ze
względu na przewlekły przewód,
czego wymaga obfitość materja-
łu tak dowodowego jak odwodo-
wego.

Wczoraj lwią część posiedze-
nia wypełniły zeznania świadka
Jana Purynsza naczelnika urzędu
celnego w Dyneburgu.

Świadek ten, powołany został
przez ministerstwo skarbu w Łot-
wie do przeprowadzenia śledztwa
w sprawie nadużyć celnych i z
tego tytułu badał tę sprawę w
Rydze, Dyneburgu i Zemgalach.
W rosyjskim języku, niekiedy

tylko za pośrednictwem tłómacza
p. Trojanowskiego, po łotewsku
p. Purynaswyjaśnia sądowi, że
w czasie dochodzenia ustalił, iż
z Niemiec nadchodziły do Rygi
ładunki z futrami i tkaninami.
Tu towar im odbierała f. „Ger-
hard i Hey*, która bezpośrednio

przysyłała go firmie ekspedycyj-
nej „Morduch Milner" w Dyne-
burgu i stąd wreszcie ekspedjo-
wany był do Zemgala i Wilna.

Świadek stwierdza, że towary
te były wysokiej wartości, skła-
dały się czasem ńawet ze skórek
kangurowych.
W związku z tem dziekan

Petrusewicz wnosi o wezwanie
w charakterze rzeczoznawcy skła-
du futer w Wilnie p. Porudomiń-
skiego.

Prokurator nie oponuje, na-
tomiast prosi sąd o wezwanie w
takimże charakterze p. Chowań-
czaka z Warszawy.

Sąd dwzalędnicjąć wnioski
stron postanowił zawezwać obu
wskazanych biegłych na 27 bm.
W miarę posuwania się śledz-

twa badane są dowody rzeczowe,
a strony składają coraz nowe
dokumenty. в

Dalszy ciąg zozprawy prze-
wodniczący wyznaczył na godz.
9 w poniedziałek, Kos.

"cmentarza dla sekciarzy. Spraw.

Staruszka zwiędłą ręką pogładziła
swój familijny mirt.

Niewyraźnie rysują się w mroku dwie
jakieś postacie...

Światło odległej latarni migota na
pochwie szabli...

— Dlaczegoś nie przyszedł?

— Nie mogłem, służba mi wypadła,
przepustkę już miałem... ale służba.
— A ja czekałam, kupiłam ci kwia-

tek i „suszki“,.. a kiedy teraz będziesz
miał wolne?...
— W niedzielę. я
—- Pójdziem do nas, do Bołtupia,

matka chce cię poznać...
— Dobrze... która godzina...
— Siódma.
— Chodź, pójdziemy, kupię ci lody:
Poszli...
Opodal z ogromnemi

zasiedli dwaj sportsmeni...
— Po wiele płaciłeś «4 wędzisko?
— Hurtem sprzedają pc 25 groszy:

ale trafiają się i krzywe witki, a tak na -
wybór to po 30 gr.

— Gdzie idziesz łapać.

tykami 4

— Aha, zaraz ci powiem, za Leśni-
kami mam jedną taką jamkę, gdzie biorą
się wąsacze...

— Pójdziemy razem.
-— Zgoda.
A tu opodal... drobne ,akieś figuryn=

ki cicho coś gaworzą.
— Powtórz raz jeszcze...
— Kobieta proch marny, kobieta

niebianka...
— Te, te, te, Piotruś,

po głowie, nie to — Cezare!
— Aha.. „Galia estomnis divisa in

portes tres, quarum unum...

— Dobrze, dalej...

— Kiedy tu ciemno...

co ci chodzi

Ogród powoli wyludniać się począł.
Tylko na gałęzi zakwilił jakiś zbu*

dzony ptak, tylko coś drzewom cicha
szeptała fontanna.

M. Junosza.

Cmentarz dla sekciarzy. |
WARSZAWA. (Pat). Do Mi

nisterstwa Spraw Wewnętrznych |
wpłynęła petycja kilku sekt reli-
gijnych, domagająca się zezwole”
nia na utworzenie w Warszawie   

  
zostanie przekazana Ministerstw
Oświaty. ›
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KRONIKA.
Nominacja delegata ministerjalnego

w Magistracie m. Wilna.
Długoletni buchalter główny z dniem 25 b. m.

Magistratu m. Wilna, p. Adam Nominacja nastąpiła głównie z
Piłsudski, zarządzeniem władz powodu opóźnienia przy ułożeniu
centralnych mianowany został de-
legatem finansowym Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych przy Magi-
stracie m. Wilna. Nominacja ta
spowodowana została krytycznym
stanem finansów miejskich i ma
na celu utrzymanie stałej kontroli
władz skarbowych nad gospodar-
ką finansową Wilna.

P. Adam Piłsudski, jak się do-
wiadujemy, obejmuje urzędowanie

budżetu miejskiego na rok 1932/33,
co uczyniło budżet nierealnym.

Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych, podpisując na wniosek p.
Wojewody  Beczkowicza  nomi-
nację delegata ministerjalnego w
osobie p. Adama Piłsudskiego,
oparło się na rozporządzeniu Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn,
22 grudnia 1924 r.

 

SPRAWY KOŚCIELNE.
— Konierencja dekanalna de-

kanatu m. Wilna odbędzie się dn.
27 b. m. (we środę) o godz. 6 ppoł.
punktualnie w gmachu Semina-
rjum Duchownego.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Starania o krótkotermi-

nową pożyczkę miejską. Wo-
bec ciężkiej sytuacji finansowej
miasta, Magistrat zamierza po-
czynić starania o zaciągnięcie
pożyczki krótkoterminowej w wy-
sokości około 500 tysięcy zło-
tych na zasilenie środków obro-
towych kasy miejskiej.
— Zmiany personelne. Wo-

bec zrzeczenia się mandatów ra-
dzieckich przez radnych Bieliń-
skiego Fornalczyka i Kurczyna,
na ich miejsce wchodzą następni
kandydaci z listy nr. 10 pp. lżyc-
ki Herman i d-r Safarewicz.

Na miejsce Adama Piłsudskie-
go, który, jak wiadomo ustąpił w
Magistracie z zajmowanego sta-
nowiska, do pełnienia obowiąz-
ków głównego buchaltera wyzna-
czony został p Ciemnołoński
215 } ZMIASTA.
_— Ogródki Działkowe. Za-

rząd Narod Org. Kobiet zawiada-
mia, że 27 w środę o 5 po poł.
odbędzie się pierwsze zebranie
działkewiczów na placyku działek,
gdzie odbędzie się ostateczne
rozdzielenie tychże.

Zgłoszenia po parę jeszcze
nie objętych działek kierować
można do sekretarjatu N. O. К,
między 11--1 szą.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Organizacja Gieidy Zbo-

żowo-Towarowej i Lnłarskiej
w Wilnie. W dniu 19 b. m. od:
było się w lokalu Izby Przemy
słowo- Handlowej w Wilnie posie-
dzenie Komitetu Organizacyjnego
Giełdy Zbożowo - Towarowej i
Lniarskiej z udziałem przedstawi-
cieli sfer handlowo - przemysło-
wych i relniczych oraz przedsta-
wicieli biura lzby—w sprawie nie-
których poprawek w statucie
Giełdy, proponowanych przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa. Komitet
opowiedział się przeciwko art. 37
statutu w brzmieniu ministerjal-
nem.1

Zdaniem komitetu stanowiska
sfer przemysłowo-handlowych, a
rolniczych w tej kwestji były już
poprzednio uzgodnione, zaś pro-
jekt Min. Rolnictwa w odniesie-
ńiu do $ 37 dla przedstawicieli
przemysłu i handlu jest nie do
przyjęcia.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska Aka-

demików. Dziś odbędzie się w
lokalu przy ul. Wielkiej 64 ze-
branie sekcji Eucharystyczno-Li-
turgicznej, na którem O. Paweł
Macewicz, T. J. wygłosi odczyt
p. t. „Problem Unji na Ziemiach
Wschodnich" ;(z uwzględnieniem
liturgji). Goście mile_ widziani!

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Polskiej Macierzy

Szkolnej podaje do wiadomości,
iż w związku z przygotowaniami
do zbiórki na „Dar Narodowy*,
która odbędzie się od dnia 3 go
do 9go maja, biuro zarządu
P. M. S. udziela wszelkich infor-
macji oraz załatwia sprawy zbiórki
codziennie od godziny 9 rano do
3 pop. oraz od 5-ej do 7-ej pop.
Adres biura: Wileńska 23 m. 9.
+ — Walne zgromadzenie
Stow. Kupców | Przem. Chrz.
odbędzie się dziś o godz. 4ej
w lokalu Stowarzyszenia (Bakszta
Nr. 11).

— Z Tow. Prawn. im. Ign. Da-
miłowicza w Wilnie. Dnia 26-go
b. m. o godz. 6-ej w Sądzie Okrę-
gowym w Wilnie (Mickiewicza 36)
w sali Nr. 1, Sędzia Sądu Najwyż-
szego Janusz Jamontt wygłosi od-
czyt p. t. „Podstawowe zasady
polskiego kodeksu karnego”,
[Walne zgromadzenie wyznaczo-

ne na ten dzień zostało odwołane,
— Walne zebranie Komitetu

Społecznego pomocy biednym
iwalki z żebractwem i włóczę-
gostwem odbędzie się w piątek
29 b. m. w lokalu OpiekiSpoł, Ma-
gistratu. (Dominikańska Ni. 2).

— Z towarzystwa Popiera-
nia Przemysłu Ludowego. W
dn. 22 bm. odbyło się w lokalu

doroczne wal-

Przewodniczył zebra-
niu p. A. Korkliński. Ze% spra-

 wozdania Zarządu T-wa wynika,

 

RESTAURACJA

„POLONJA“
Mickiewicza 11, tel. 5-93

 

Teatr | Muzyka.
TEATRY MIEJSKIE 7. A. S. P.
— „Car Lenin“ — aa Pohulance,

Dziś o godz. 8 wiecz. po raz drugi sztu-
ka Franciszka Porchć, osnuta na tle zda-
izeń rewolucyjnych w Rosji.

Jutro „Car Lenin". (Zniżki ważne.)
— Drugi i ostatni „Wieczćr muzyki

i pieśni* w Lutni. Dziś o godz. 8 m. 30
wiecz. drugi koncert p. n. „Wieczór mu-
zyki i piešni',

Jutro próba generalna komedji „Da-
ma м jedwabiach“.

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
—Pożegnalny występ A. Różyckiego

w sztuce „Pod falami", zaś o godz. 4-ej
pp. ostatni, pożegnalny wysięp Antonie-
go Różyckiego w sztuce Heitza „Pod fa-
lami“. Ceny miejsc popołudniowe.

Po raz ostatni w Lutni urocza
komedja Caillavet'a i Flers'a. Dziś o go- *
dzinie 4-ej pp. po cenach popołudnio-
wych przedstawienie arc;wesołej ko-
medji Caillavet'a 1 Flersa „Miłość czu-
wa”,

Bernarda Shaw'a —„Candida“
A w Lutni, W dniu 27 kwietnia, w środę,

że ze względu na znaczne zmniej-grę artystów angielskich „The En-
szenie subwencyj rządowych To-
warzystwo musiało ograniczyć się
w swoich czynnościach i w jesie-
ni r. ub. zlikwidowane zostały
kursy tkackie. Natomiast po-
głębiony został kontakt, . który
Tow. w oztatnich latach nawiąza-
ło z sąsiedniemi Towarzystwami
(Białostockiem, Poleskiem i No-
wogródzkiem) przez zorganizo-
wanie wspólne akcji Iniarskiej,
polegającej na dostawach do
wojska płótna lnianego. Akcją
dostaw zajmowały się Bazary
Przemysłu Ludowego, ale dzia-
łalność Towarzystw jest ściśle
związana z bazarami.

Przy wyborach uzupełniających
do Zarządu wybrana została pani
wojewodzina Beczkowiczowa, oraz
panowie pp. Lichtarowicz iSchram-
mówna.
— Zarząd „T-wa Niezalež-

nych Artystów Sztuk Piastycz-
nych" podaje do wiadomości
swych członków i sympatyków,
że zgłoszenia i prace na Wiosen-
ną Wystawę T-wa, będą przyj-
mowane w dniu 29 kwietnia rb.
w godz. 9 — 19 w pawilonie po-
wystawowym, w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Również w tym-
że dniu będą przyjmowane ekspo-
naty z zakresu Sztuki Stosowa-
nej i zdobnictwa. Po wyżej po-
danym terminie zgłoszenia i
eksponaty przyjmowane nie będą,

Druki zgłoszeń na wystawę
można otrzymać w sekretarjacie
T-wa — Ludwisarska, 11 m. 12,
oraz u poszczególnych czł.zarządu.
— Zwyczajne Walne Zebra-

nie Koła Przyjaciół Harcerstwa
Oddziału .Wileńskiego, odbędzie
się w dn. 30 bm. w lokalu przy
ul. W. Pohulanka Nr. 24 (sala po-
siedzeń Okręgowego (lrzędu Ziem-
skiego), Na porządku obrad:
Sprawozdanie Zarządu Koła i Ko-
misji Rewizyjnej. Wybory władz
Koła. Równocześnie Zarząd Koła
komunikuje, iż w razie nie doj-
ścia do skutku zebrania w  ter-
minie pierwszym o godz. 5 m.30,
zebranie zwołane w terminie
drugim o godz. 6 będzie prawo-
mocnem przy każdej ilości ze-
branych.
— Zebranie Koła b. Wychowa-

nek gimnazjum ss, Nazaretanek
odbędzie się dziś o grdz. 4 pp. w

ODCZYTY.
— Studjum Akcji Katolickiej:

Dziś o godz. l-ej w sali Sniadec-
kich U. S. B. odbędzie się piąty
odczyt, zorganizowany przez Stu-
djum Akcji Katolickiej przy Archi-
diecezjalnym Instytucie Akcji Ka-
tolickiej. Odczyt zostanie wygło-
szeny przez p. prof. D-ra Wacla-
wa“ Komarnickiego na temat
„Katolickie postulaty w prawie
małżeńskiem.
— Odczyt p. prof. J. Pat-

kowskiego. Dziś w sali Sniadec-
kich (.S.B. odbędzie się odczyt
p. prof. J. Patkowskiego, na te-
mat: „Ciała promieniotwórcze i
promienie stosowane przy lecze-
niu raka. Całkowity dochód prze-
znaczony jest na zasilenie fundu-
szów Poradni i Zakładu dla cho-
rych dotkniętych nowotworami
(Połocka 6). Wstęp 50 groszy.
dla młodzieży 25 groszy.
— Z T-wa Eugenicznego.

Dn. 48 b. m. w lokalu Poradni
(ul. Żeligowskiego 4) prof. Z. Hry-
niewicz wygłosi odczyt na temat
„Rozmnażanie w przyrodzie*. Po-
czątek o 5 i pół w. Wstęp wolny.

: ZABAWY.
— „Tańcująca Środa”. Zapomnisz o

kryzysie, kłopotach i troskach, gdy 4 ma-
ja przyjdziesz do „Ogniska Akademickie-
go' na „Tańcującą Środę* Związku Absol
wentów gimnazjum Jezuitów w Wilnie.
Do tańca przygrywać będzie świetny
kwartet akademicki, którego występy
zawsze budzą zrozumiałe zainteresowa-
nie. Salony „Ogniska” gustownie udeko-
rowane. Bufet zadowolni najwybredniej-
szych nawet smakoszy. Wstęp tylko za
zaproszeniami. Pozostąłe jeszcze zapro-
szenia nabyć można w Związku (przy ul.
Wielkiej 64) we wtorki i piątki od g. 5
do 6 ppoł.

A więc pamiętaj 4 maja, godz. 9 wie-
czór, „Ognisko Akademickie: — połą-
czysz piękne z pożytecznem, gdyż do-
chód z zabawy przeznacza się na fundusz
niesienia pomocy  materjalnej członkom
Związku i na bibliotekę podręczników
naukowych.

W razie przeziębienia, kataru, zapa-
lenia gardzieli, przy bólach nerwowych i
łamaniu w kościach, należy dbać o co-
dzienne regularne wypróżnienie i w tym
celu używać pół szklanki naturalnej wo-
dy gorzkiej „Franciszka-Jóżeta”. Żądać
w aptekach i drogerjach. z

lokalu szkoły,

Dziś ;*.5%, DANCING
 

Ło Players" odegra na scenie teatru
utnia świetną  komedję Bernarda

Shaw'a p. t. „Candida“. Ceny miejsc
specjalne.
— Jedyny recital fortepianowy Ale-

ksandra Unińskiego w Lutni. We wtorek
o godz. 8 wiecz. występ Aleksandra
Unińskiego, który zdobył pierwsze miej-
sce w międzynarodowym konkursie cho-
pinowskim.

FilmIkino.
Casino — Ronny.

Pogodna, bezpretensjonalna operet-
ka, tak dalece bezpretensjonaina, że nie
rości sobie pretensji do (reści i t. zw.
„zdrowego rozsądku”.

Widz uśmiecha się, widząc miłe
wnętrza pałaców, roje dobrze ubranych
statystów, zaprzęgi ładnych koni,

Gra — milutka.
Kate von Nagy oglądamy po raz

ierwszy w „Ronny”, jako divę operet-
ową. Bywalcy kina mieli możność

przekonać się, że głosik ma miły, gra
swobodnie, nie zgrywa się i nie szar-
żuje...

Milutkie są melodje o starych moty-
wach wiedeńskich.

Treść filmu — bajeczny sen dzie-
wczęcia o księciu, czy królewiczu... sen
panienki od Remingtona, czy Unter-
woodu...

Wszystkie młode dziewczęta mają
takie czarowne sny... a ostatnio i by-
walcy „Casina” przez dwie godziny trwa-
nia seansu, mieli takie miłe widziadło,
które nota bene kończy się hapy endem
i miła dziewuszka z filmu wychodzi za
mąż,. za księcia.

Hollywood — Czar Meksykanki.
Hellos — Sierżant X.
Pan — Glorja.
Swiatowid — Odrodzenie.
Lux — Jej chłopczyk.
Miejskie — „Dama Kameljowa“.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 24 kwietnia.

10.00; Tr. nabożeństwa ze Lwowa.
11.35: Odczyt misyjny z Warsz. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15:
Poranek symfoniczny z Fisharm. Warsz.
14.00: Audycje rolnicze i muzyka z War-
szawy. 15.55: Audycja dla dzieci z War-
szawy. 16.20: Audycja dla wszystkich
Nr. 4. 16,20: „Czy naprawdę jest źle?”
— pogad. wygł. Wacław Anusewicz.
16.30: Pieśni ludowe. 16.37: „Poco po-
trzebne wojsko?" — pogad. wygł. Anto-
ni Jaksztas. 16.47: onolog rekruta.
16.55: „Co daje umiejętność czytania?”
—  pogad. wygł. Helena  Obiezierska.
17.05: Deklamacja o królewiczu i Ka-
sience, Wesoła muzyka ludowa z płyt.
17.45: Koncert z Warsz. 19.40: Progr. na
poniedziałek. 20.15: Wielki koukurs mu-

czny Rozgłośni Wileńskiej, Wieczór
ti. Muzyka lekka. 20.45: Koncert w
wyk. Zespołu Kameralnego im. St. Mo-
niuszki. 22.00: Recital fortep. z Warsz.
23.00: Transm. II części rewji z teatru
„Qui pro quo' -w Warsz.

Poniedziałek, dnia 25 kwietnia.
11.58. Sygnał czasu. 14,15. Utwory

Moniuszki. 15.25. Odczyt dla maturzy-
stów. 15.50. „Epoka kongiecsów” odczyt.
16.10. Płyta gramofonowa. 16.20. Lekcja
francuskiego. 16.40. Odcinek powieścio-
-wy. 16.50. Koncert dla młodzieży. 17.20.
„Laik na koncercie" — felj. 17.35, Muzy-
ka lekka. 18.50. Wil. kom. sportowy.

- 19.00. „Wilno w czasie niewoli” — odczyt
litewski. 19.20. „Morze w życiu narodów”
odczyt. 19.45., Pras. dzien. radj. 20.00.
„Dzień szopenowski“ — felj. 20.15. Kon-
cert muzyki żydowskiej. 21.45. „Życie
stenograficzne”. 22.00. Transm. konkursu
orkiestr kolejowych. 23.00. Muzyka ta-
neczna.

Wtorek, dnia 26 kwietnia,
11.58: Sygnał czasu. 145: Weryści

włoscy. 15.25: Odczyt dla maturzystów.
15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: Odczyt
dla maturzystów. 16.40: Odcinek powie-
ściowy. 16.50: Zapomniane przeboje.
17.10: „Ekonomiczne podstawykonfliktu
chińsko-japońskiego" — odczyt. 17.35:
Koncert. 18.50: Kom. Akad. Aeroklubu.
20.00: „Film jutrzejszy” — felj. 20.15:
Operetka z Warsz. („Jaskółki”').
Operetka z Warsz. („Jaskółki”). 22.15:
Skrzynka techn. 22,30: Muz. tan. 23.00:
Koncert symfoniczny.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Czego chce Hittier?

Dzisiaj o godz. 17,15 p. Jan Nowicki
w odczycie p. t. „Hittler : jego partja”
zaznajomi radjosłuchaczy z historją,po-
wstania i rozwoju ruchu hittlerowskiego
w Rzeszy Niemieckiej, oświetlając bez-
stronnie program polityczny oraz dotych-
czasowe zdobycze tegó pc!ężnego stron-.
nictwa. $

Dwa koncerty niedzielne,
O godz. 17,45 w słudjo wiieńskiem

wystąpi wileńska uczestniczka między-
narodowego konkursu sbopinuyskjegą P.
Halina Kalmanowiczówna, która odegra
następujące utwory Chopina: Nokturn
Des-dur, dwie etiudy, dwa mazurki oraz
Poloneza Fis-moll. Następnie o godz.
20,45 usłyszymy w radjo zespół kame-
ralny im. Stanisława Mośicszki (wyko-
nawcy: prof. Herman Sołomonow
I skrzypce, Michał Szabsaj — II skrzyp-
ce, prof. Franciszek Tchorz — wiolon-
czela, Mikołaj Salnicki — altówka i He-
lena Szyrmo-Kulicka — fortepian). W
programie utwory: Zarębskiego, Mendel-
sohna i Jadassohna.

Przesunięcie odczytu.

„„Feljeton dr. Heleny Cehakówny o
najdawniejszych zabytkach przeniesiony
został z poniedziałku 25 b. m. na środę
dnia 27 b. m.

Co może morze?

„; W poniedzałek o godz. 19,20 wszyscy
miłośnicy poka morza, wszyscy
członkowie Ligi Morskiej 1 Rzecznej wy-

Występy Artystyczne.

_„BZIENNIK WILEŃSKI
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Z KRAJU.
Napad czy symulacja.

W dochodzeniu w sprawie głoś-
nego napadu i zbrodni w zaścian-
ku Cudzeniszki pow. oszmiańskie-
go zaszedł nieoczekiwany zwrot.
Władze śledcze wpadły na trop,
iż cały napad bandycki jest symu-
lowany przez Macieja Krawcewi-
cza, który, żywiąc urazę do swego
brata Jana, planował go w jakiś
sposób usunąć. Wyrodny brat
wpadł na iście djabelski pomysł
zamordowania brata przez urzą-
dzenie fikcyjnego napadu rabun-
kowego. W tragiczną noc 20 bm.
Maciej Krawcewicz z siekierą udał
się do pokoju brata 1 śpiącemu

zadał silny cios w głowę, a następ-
nie wystrzałem z obciętego kara-
binu dobił go. W. trakcie tego
przechodził w pobliżu przypadko-
wy przechodzień włoscianin Ge-
rzanowicz, który począł się dobi-
jać do drzwi, sądząc, iż rozgrywa
się jakaś tragedja. Widząc to,
bratobójca wyskoczył na próg
domu i wystrzałem z karabinu
położył "trupem  mimowolnego
świadka ponurej zbrodni. Po do-
konaniu tego ohydneżo czynu,
Krawcewicz zaalarmował policję
i złożył fałszywy meldunek.

Areszty komunistów.

LIDA. (Pat). Nocy dzisiejszej
władze bezpieczeństwa dokonały
szeregu aresztowań wśród żywio-
łów antypaństwowych, które przy-
gotowywały do wystąpień pierw-
szomajowych w Lidzie oraz na
terenie powiatu lidzkiego. Jest

to przeważnie młodzież żydowska
z Werenowa i innych miasteczek
powiatu. Podczas aresztowań skon-
fiskowano większą ilość bibuły
komunistycznej. Aresztowanych
osadzono w więzieniu lidzkiem.

 

SPORT.
-„„WARSZAWIANKA” — 1 P. P. LEG.

5:3,
Przy wspaniałej pogodzie odbył się

wczoraj na boisku przy ul. Wiwulskiego
pierwszy występ gościnny ,,Warszawian-
ki“, która spotkała się z mistrzem Wil-
na — 1 p. p. leg.

Składy drużyn.
Na boisko wbiegli ze strony „War-

szawianki' gracze: Keller;  Krusiński,
Rusin; Fert, Gozar, Hahn; Pyszkowski,
Królewiecki, Kotkowski, Makowski i
PRE

e strony 1 p. p. teg. wystąpili:
Zienkiewicz, Rokeniac: Jas; "Wysek,
Puzyna, Lachowicz II; Naczulski, Pa-
włowski, Bilewicz (były gracz Jutrzni z
Poznania), Połubiński i Jabłonowski.

Pierwsze pilki,

Sędzia zawodów p. Katz rozpoczyna
mecz. Pierwszy start mają goście, ale tuż
zaraz Bilewicz dostaje pilkę i podaje
Jabłonowskiemu. Po chwili piłka wpada
na korner. Jabłonowski strzela na aut.

Pawłowski, widząt, że lewem skrzy-
dłem trudno jest pracować, rozpoczyna
nawiązywać łączność z Naczulskim, któ-
ry wspaniale centruje pod samą bramkę,
ale cóż, kiedy Jabłonowski zaprze-
paszcza wspaniałą sytuację.

P:erwsze strzały,
Makowski, były gracz Wisły kra-

kowskiej, oddaje pierwszy strzał, który
jednak idzie górą. Po chwili Gazor strze-
la w słupek. Piłka wędruje na drugą
stronę boiska.

Pierwsza bramka.
Po kornerze, bitym przez Pyszkow-

skiego, piłkę dostaje Kotkowaki 4 prze-
nosząc ją na skrzydło, podaje Jungowi,
który strzela pierwszą nieuchronną
bramkę,

Pawłowski pracuje.
Wilnianie chcą za wszelką cenęwy-

równać, ale w ataku jakoś wciąż brak
jest zgrania. Pawłowski gra b. dobrze,
ale niepotrzebne biega po całem boisku
i sam siebie męczy.

: Druga bramka,
W 26-ej minucie pilka znajduje się

pod bramką 1 p. p. leg. Zienkiewicz
czyhą na strzał, ale zasłania mu Chowa-
niec i Lachowicz Il. Nadbiega Pyszkow-
ski i wpycha piłkę do bramki.

, Ustala się chwilowo 2.0. „Warsza-
wianka“ zaczyna grać żywiej, zwłaszcza
stara się wykorzystać doskonałego Jun-
ga. Makowski pod bramką wojskowych
strzela tak wysoko, że piłka idzie aż
ża plot, &

Zienkiewicz broni,
Bramkarz 1 p. p. leg., Zienkiewicz,

ratuje cały szereg niepewnych sytuacyj
i broni nadzwyczaj ofiarnie, mimo, że co
jakiś czas coś niecoś wpada do siatki.

Trzecia bramka,
„Po doskonale odbitym przez Zien-

kiewicza strzale Junga, piłkę dostaje od
pomocników Królewiecki, który po „ki-
wnięciu” obrońców, 1 p. p. leg., strzela
trzecią, najładniejszą bramkę dnia.

eller odpoczywa.
‚ Teraz wyraźną przewagę mają go-

ście, którzy oblegli bramkę gospodarzy
i co chwilę Zienkiewicz musi łapać ostre
strzały.

Pawłowski strzela,
,- Tuż przed samą przerwą w 42 minu-

cie przerywa się Pawłowski i biegnie

słuchają z pewnością odczytu prof. Bro-
nisława Rydzewskiego, ktory mówić bę-
dzie w studjo wileńskiem o „Morzu w
życiu narodów”. '

Byle prędzej...
Tegož dnia o godz. 21,45 transmito-

wany będzie z Warszawy feljeton zna-
nego komedjopisarza p. Zygmunta Ka-
weckiego p. t. „Życie stenografowane“.
Prelegent zwróci uwagę na charaktery-
styczny dla współczesnego życia „po-
śpiech”, wytwarzający specyficzny ner-
wowy rytm, wciągający człowieka w
swoje zawrotne kręgi.

sam jeden pod bramkę Warszawianki,
strzelając Kellerowi do siatki.

Przed przerwą ustala się wynik 3:1.
„Warszawianka” wykazała dużo inicja-
tywy i całkowicie opanowała sytuację.

Po le,
Po zmianie stron wojskowi grają już

bez Jabłonowskiego, ale z Moszczyń-
skim.

Na uwagę zasługuje środek pomocy
„W'arszawianki“ Gazor, który dokładnie
podaje piłki napastnikom.

Czwarta bramka.
W. pierwszej minucie po przerwie

doskonały Jung strzela Zienkiewiczowi
o krok czwartą bramką.

Karny.
Zupełnie niespodziewanie —_ sędzia

słusznie za pchnięcie Naczulskiego dy-
ktuje strzał karny. Nadchodzi egzekutor
Chowaniec, który z całej siły ładuje
piłkę do bramki.

Sytuacja się poprawia.
Dosyć s'abo dotychczas grający Cho-

waniec zaczyna przypominać dawne cza-
sy i co chwilę odbija piłsę od swojej
bramki. Bardzo dobrze gra Jas na obro-
nie i p. p. leg.

Na Junga trzech.
Wilnianie nie mogą sobie dać rady

z Jungiem, dokoła którego wciąż biega
aż trzech naszych graczy.

Wisek wybija wolny, ale Keller
chwyta piłkę zupełnie pewnie.

Pod bramką „Warszawianki”.
Stwarza się kilka ladiych do wyko-

rzystania sytuacyj tuż pod bramką
„Warszawianki”, ale jakoś nie mamy
szczęścia i piłkę nikt z naszych graczy
nie chce strzelić, a raczej nie może.

Puzyna ptzechodzi do ataku, a Bie-
lewicz idzie na pomoc.

Piąta bramka,
Po szeregu ciekawych momentów w

27 minucie pada jeszcze jeden strzał do
bramki. Piłkę z siatki wyjmuje Zienkie-
wicz.

Drugi karny.
Sędzia p. Katz -za rękę obrońcy

„Warszawianki” dyktuje drugi strzał kar-
ny. Z odległości 11 metr”w Chowaniec
znów strzela do bramki.

Ustala się wynik honorowy 5:3.

Ostatnie wysiłki.
Czuć już, że mecz zaraz się skończy.

Zwiększa się nieco tempo. Obie drużyny
chcą jeszcze strzelić po bramce, zwłasz-
cza starają się nadrobić gracze 1 p. p.
leg., ale nic z tego.

Piłka wędruje od bramki do bramki,
Sędzia patrzy na zegarek i kończy mecz.

Е Ogólne wrażenie.
Nie ulega kwestji, że drużyna 1 p. p.

leg. wyglądała słabo w porównaniu z
„Warszawianką”, ale jeżeli przystosuje-
my się do ogólnego poziomu, to trzeba
podkreślić, że wojskowi, chociaż mieli

Żądać wszędzie!

Kulelkowane w browarne

   

  

МОГЕ ОУО

Kącik grafologiczny.
P. A. S. Listu nie otrsymaiem — na

ekspertyzę brata należy zaczekać. W
szufladzie grafologa obowiązuje kolejność
nadsyłanych próbek,

Karykatura zadecydowała o dzisiej-
szej pańskiej ekspertyzie. Wybitny inte-
lektualizm. Duże zdolności artystyczne.
Odwaga w wypowiadaniu swego zdania.
Może trochę ekscentrycznosci. Dużo kul-
tury duchowej, oraz wybiłne ślady pracy
nad sobą. Upór i wytrwałość. mysł
kształcić—przyszłość jest przed PAS'em.

Sfinks-Meduza. Wielce tajemniczy
pseudonim dotyczy człowieka, który tak
mało jest sfinksowatym. Energja — dużo
inicjatywy, nerwowość, dużo inwencji.
Trochę sceptycyzmu. Niekiedy szorstkość
Stanowczość. Dużo wiedzyy i oczytania.
Serce należy wydobyć z ciasnych ramek
konwenansu.

Chinka. Dyletantyzm, brak ciągłości
w projektach i wykonaniu ich. Wola sła-
ba, serce dobre. Sentymentalizm. Brak
odwagi cywilnej.

Nie należy iść nigdy drogą najmniej-
szego oporu w życiu, należy być bardziej
hartowną, przemódz się i łamać życiowe
zatory.

 

  

ASTIBSTIT JA  PASTA
CZYŚCI. ŻĘBY
NIE NISZCZY EMALII   

   Amy 4

(RREEZCWEZEE
GIEŁDA.

WARSZAWA (Pat.) 23.,1V. 1932r.ki
Walaty I

Dolary8,68'|, -—-8,90*|+—8,86*/,.
Gdańsk 174,70—-175,13—174,27.
Hołandja 361—36!,90—360,10
Londyn 33,40 -33,36— 33,55—33,21.
Mowy York 8,904—-8,974—8,884
Nowy York kabel 8,909—8,929—9,889.
Paryż 35,09—35,43—35,31.
Praga 26,37—26,43—26,31.
Szwajcarja 173,05—173,48—172,62.
%łochy 45,85—46,08—45,62.
Berlin w obrotach nieofic. 211,62.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe. :
4%, dolarowa 49—49,25. 7, Stabili-

zacyjna 52,87—52,59—53. 1094, kolejowa
11. 8%, L. Z. B. G. K. I B. R., obli
B. GK. 94. Te same 7), 83,25. 44“,
L. Z ziemskie 47,25. 5'/; warszawskie
50,75. 8%, warszawskie 61,12—62,00—
61,25. 8% Plotrkowa 54,50. Tendencja
przeważnie słabsza.

 

 

Polski Bank 79. Lilpop 15
polskie w Nówym Yorku

Telarowa 55. Dillonowska 52,'2. Sta-
biilzacyjna 51,50. Warszawska 39,50.
Siąska 38.

ESI YSAASPSS ERA
kilku słabych graczy, to jednak grali
nieźle, a nawet dobrze 1 wynik 5:3
uważać należy, jak na po:ząlek sezonu,
za dobry. :

Wsšrod graczy „Warszawianki“ wy-
różnić należy: Królewieckiego, Kotkow-
skiego, Junga i Gazora. U wojskowych
zaś jedynie na uwagę zasłużyli Pawłow-
ski i Zienkiewicz mimo, że puścił 5
bramek.

DZIŚ DRUGI MECZ.

Po wczorajszym sukcesie gracze
„Warszawianki” rozegrają drugi mecz
z wicemistrzem Wilna, z drużyną Ma-
kabi.

W drużynie „Warszawianki* ma na-
stąpić zk zmian. Jakoby wystąpi
dziś doskonały Kornhold.

Wilnianie zaś rozegrają mecz w peł-
nym składzie. a :

Od 1 maja bawić w Wiinie będzie
specjalny trener objazdowy P. Z. P. N.
Spojda, były gracz „Warty .

Początek dzisiejszego meczu o godz.

15 minut 30. Ja. Nie.

 

MIESZKANIA |-o i 2-u
pokojowe odnowione.

|rap | Bakszta 2, wiadomość u R 6 2 NE
. portjera. 8774—1

POKÓJ Do czyszczenia na
Mieszkanie do wynajęcia.  Mickie- kuskacie koniczynę

4 pok. z kuchnią do wy- wicza 19, m. 12 czerwoną i białą oraz
najęcia Antokol Piaski 9. 8775—0 tymotkę przyjmuje

189—0 zad pada i Las
MIESZKANIA rzędzi rolniczyc

Do wynajęcia 2,3, 5 i 6 pok. do wynaj. ZYGMUNTA
przy aa Brzeg Anto- Mickiewicza 34, u do- е NAGRODZKIEGO
olski Nr. 21 trzy miesz- _ zorcy. 179—0 „Wilno,Zawalna 11a.|

kania z 6, 5 i 3 pokel z >
wszelkiemi wygodami z PRACA | wiedza dla
wanną wodociągiem ele- 6-pokojowe mieszkanie, z wszystkich! Zarobek,
ktrycznością. Oglądać na wygodami, na I' szem pię- poważne dochody za-

 

miejscu. Informacje Biu- trze, do wynajęcia. Ul rabisją nasi zastępcy.
ro „Klueze“ tel. 12-76. S-to Jańska 11, u do- Pisz zaraz: „Kieszon-

8763—0 zorcy. 8801—0 Кома  Eneyklopedja
Popularna" Kraków,

| Józefitów 10.
Mieszkanie 4-pokojowe MIESZKANIA
z elektrycznością do wy=
najęcia. Świeżo odre-
montowane Finna 5/2.

8767—0 miejscu.

7, 4, 2 i jednopokojowe
do wynajęcia od zaraz.
Ofiarna 2, mformacje na

 
Do sprzedania lub wy-
dzierżawienia dom z za-
kładem ogiodniczym. Fi-

8798—0 larecka 1, m. 1. 8753—0

OŚZ I OCR TO SNSPI IIK ISTIT

z konkursem dla PAŃ. panie. któreańczeń, otrzymająBconnychanyrog WOD łątie 2. powie
Wynik konkursu i rozdanie nagród 1 maja. (tokiem)2 1ł. od osoby.

  

  



NIE
UNIKAJMY

Od czwartku
21 b. m.HJEJSKI  RIAERATOGRAY

Qstrobramska3.

пгггUD) Niebywały
R PIERWSZY DŹWIĘKOWY (i tek o godz.
EHELIOS“ twórcy filmu

2) Niebywała
ul. Wileńska 38. sensacja!

 

    
  

  

tu

HOLLY KINO-TEATR Dziš premjerai

<HOLLYW00D>
MICKIEWICZA JA 22.

we wo CASINO
Wielka 47. tel. 15-14.

| Dziś ostatni dz

 

niemieckiej p.

 

szw KS CASINO Jutro premjera!

Wieika 47. tai. 15-41.

NINY SŁOŃCA
= ODPEGOV

sukces! Ostatnia dnil Począ
2-ej. Genjalny mistrz ekranu
„Trėjka“ Wiodz. Stryżewskiego. Film demonstr. się jednocześnie

ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS

ISTATALSSAŠ LID DLLEŃ

cydzieło śpiewno-dźwiękowe
rothy Lee ! Ju

dukcji francusko-

wy. Genjalny twór króla reżyserów Е. Duponta
dwóch świstów. W rolach gł. Mary Glory znakomita śpiewaczka „Hablmy* Mirjam Ellas,

seansów o godzinie 4, 6, 8 | 10 w. Ceny miejsc: balkon 39 gr. parter 60 gr.

S LiAi

Iwan Hozžachin mėwlonem

 

w arcydzielė

 

   

 

   

     

| LEKARZE |
PRRRIPKIRTVEONII

Doktėr R. SZYRWIKDI
weneryczne,

skórne i moczopłciowe.
Wielka 19, od 9—1 i 3—7

Dr. A. Cymbler
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. Tel. 15-64

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

IAADMA
Nad program: „Jedna noc w pafstwle:Oul - Pro - Guo“.
Kóneśrtówe orkiestra pod batutą: M. Salnieklego. Początek

30 do 10 w.

SIERŻANTX cSWIEK BEZ PRZESZ-
ŁOSCI. Dramat miłosny. Reż.

w Paryżu, Warszawie | innych stolic świata.
Fenomenalne o niebywałych wa-
lorach artystycznych arcydzieło

asa czynna od godziny

ze śpiewem reż. rosyjsk. Ejzensztejna.
Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10,15.

 

 

WYRAIA

Olśniewające ar-

ieńl Mamy zaszczyt zeprezentowsć Sz

«RONNY»ы

«CZAR MEKSYKANKI»
ne Kiyde. Przebogata wystawa! Kolorowe zdjęcia! Piękne przeboje

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godzinie 2-ej, 4, 6, 8 I 10,15.

й TEE 10,S RATNERO IMAATEBAETIAIIASA ZZDKCZCETZFSZETEŁA

w wykonaniu Berty Wheetern I Ro-
kerta Woolseya oraz tancerek Do-

muzyczne! Wspaniałe tańce!

 

Publiczocści arcydzieło filmowe—przepięką operetkę pro-
Muzyka EMERICHA KALMANA z udzialem KATE
„gram: Arcyciekawe urozmaicenia ćźwiękowe. Ceny normalne. Początek o

le NAGY. Nad pro-

godz. 4, 6, 8 i 10, w dnie świąteczne o godzinie 2-ej.

Monumentalny arcyfitm dżwięko-

E2 Aasiu ra a aa

ODWIECZNA PIEŚŃ.

 

Wielkie dźwiękowe arcydzieło dramatyczne.
Konflikt miłości I rasy. — Odwieczna walka

Max Udlan I Henryk Garat

Nad program: Atrakcje dźwiękowe.—Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.—W dnie świąt. o g. 2. Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

Dziś ostatni dzi
Jutro uroczysta premjera!
gier dźwiękowy wykonany przez Członków Radzi:
ny Carskiej przebywających na wygnaniu w Paryżu

Ea. «PAN»

Ul. WIELKA 42.
głównych Gina

BSE LILII |

 

KNOTEATR wiaU X*
uł. Miakiewicza Nr.'11 tel. 15-82

 

Dziś! Wielki sukces kinematografji czechosłowackiej!
100 proc. dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku
porzucona przez męża, żona—matka. W roli głównej genja!ny B-mlo letni malec Jas Fcher | słynny czeski solista-

skrzypek Jarosław Kocjan który w obrazie tym daje wspan, koncert.
zumiały. Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie Świąt. o godzinie 1-ej.

 

SWPG pczTREN, | BEAWO ZITAEZEE: TOTO iiiiiiii i

eń <6 LOR JA» z BRYGIDĄ HELM.
Wielka symfonja śpiewu I tańcal Nejpiękniejsze tańce gruzińskiel Wszechświatowy szla*

Noce Kaukaskie
I Jacques Catelaln. Nad program: Aktualne dodatk! dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8

Dramet arystekracil rosyjskiej |
gruzińskiej w emigracji. W rolach

i 10,15. Na l-szy seans ceny zniżone.

Dziś najnowszy wszechświatowy 100 proc. dźwiękowy superszlagier Pe raz
pierwszy w Wilnie! Nieśmiertel-

owieść Lwa Tolsto a p. t: Odrodzenie

Jej Chłopczyk

Arcypotężny dramat z rosyjskie-
go życia. W rolach glėwnych L ——

 

(Pieśń Życia) Potęga uczuć matki
! piekło udręczeń, przeż które brnie

Film w wersji czeskiej dla wszystkich zro=
Ceny od 40 gr.

 

| «344ŚWIATOWID
KINO Mickiewicza 9._

—— — A
rocze-piękna, kusząca Lupa Velez (Kaijusza Maslowa) I John Boles (Książe Dymitr) 100 proc. śplewu, chór kezaków I bałałajki. Nad program:

#

  

_ Najnowsza dźwiękowa komedja-farsa.

 

Bilans Surow
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA NA DZIEŃ 1-go KWIETNIA 1932 r.

WINIEN

 

Kasa i sumy do dyspozycji
Papiery wartościowe własne

" " funduszu rasobowege
Waluty obce wlasne
Weksle zdyskontowane

" protestowane
Pożyczki w r-kach biež. „On-call“

a) zabezpieczone hipotekami
b) wekslami i innemi wartościami

Pożyczki terminowe na zastaw papierów wart.
ję na remont domów
” „ zobowiązania dłużne

Korespondenci
Ruchomości
Organizacja Zakładu Zastawniczego
Różne
Koszty handlowe
Należności wątpliwe

Weksle i dokumenty do iakasa
Depozyty

E“ Prezes Zarządu:
(—) Jūzef Korolec.
TKOTK STSTT AST G SEOCOOBECK TORREZEAPO 2ZBYFM M

1543,368,83] 3132,747,18

NESSMINI SÓSZRYEAOY"TA

 

 

AŻ 
ZŁOTEi GR. ZŁOTE I GR.

!583,088,46 Kapitał zakładowy 100,008,—
215,341,97 | Fundusz zasobowy 53,005,61

6,660, — W kłady: 5079,118,72
72,417,66 Rachunki bieżące (saldo kredyt. otwartego kre-

826,481,58 dytu) 3,077,11
59,543,26 Kredyt udzielony Kasie na remont domów 208,270,—

Zobowiązania inkasowe 2,953,54

1589,378,35; Różne 2,195,02
Procenty i prowizje 148,:93,49
Należności Skarbu

118,752,—| |—
214,277,94)
173,005,50
82,421,72
32,482,59
10,153,34
17,398,53)
54,762,85

21,—

5601,556,5
214,739,23)

2446,837,9.

8263,133,79

  

Różni za inkaso
Deponenci

   
oDyrEk ej a:

(2) A. illinicz. (2) A. Frlad.

  

PRACA! Dla wszystkich TWIEDZA!
wa Eacyklopedja Popularna”,

eto dzieło, które na 2000 stronach druku peti-
tem obejmie całokształt wszystkich wiadomości
i informacji z życia codziennego — bogaty 1 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, Józełitów 10.

Poszukujemy zastępców.)

RIKNWSDIVASMAGTI

LAKŁAD . PRZYRÓDOLECZKICZY
D-ra TARNAWSKIEGO
w KOSOWIE k. Kołomyji (M!p.)
Otwarty od1 maja de1 listopada.
Cierpienia chroniczne, przemiany
materji, trawienia, nerwowe i t. p.

Wskazówki jak żyć należy.
Południe Polskf. Wiosna piękna

Ceny o 20”|, zniżone. '6539-1 o

  

   

      
   

  
  

  

 

  
          

  

  

 

  

   

      
   

   

    

 

  
GRUŹLICA„PŁUC jest nieubiaganą | corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku I sta-
(nu, kosi miljony ludzi. —Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu,gryPY upor-
czywego, „męczącego kaszlu I t. p. stosują

P.i Lekarze:

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

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

  

      

 

  — —.

Polska palarnia kawy SAWICZA
By zwalczyć kryzys rady užycza:
Wprowadzisz w dom swój oszczędność znaczną
Kupując Kawę ё

„EXCELSIOR 5МАС2МА“.{ —во

NIGDY NIE ZAPOŽNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek,
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej
przemiany materji, na bóle artretyczne czy
podagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy
nie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm, Wszel-
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz
ziół „DIUROL'” Gąseckiego. Osłodzony edwar
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-
RSP zalecać je będziesz swym znajomym. Spe-
sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła
"DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają  apteki i składy apteczne. Reg.M. S. W. 1486
 

1570

  
  

   

PIEGI, PLamy
WĄGAY,OPALENIZNĘ
1 ZMARSZCZKI NATWARZY. ,

4
RX
U

S    

 

1650/—2 o
poz

į PRACA
 

w.Z.P.Nr.11

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

: ‚ 464309

 

214,739 23
2446,837,98

8263,133,79

Gł. Buchalter:
(=) Michał Gruźdź.

 

 

PROSZEK
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W.Z.P Nr. 16.

DRUSKIENIK I
Zdrojowiska solankowe | leśna stacja klimaty-
czna.£$ezon letni od 15 maja do 30 września.
54-owa solanka do kąpieliznowych źródeł, po-
siadająca obok chlorku sodu chlorek wapnia |
niskeprocentowa „Solanka Bruskienicka*

do picia.
Leczą: gościec, choroby przemiany ma=

terji, choroby nerwów, choroby serca | na-
czyń, choroby żołądka i jelit, choroby kobiece
i dzieci, choroby górnych dróg oddechowych.

Nowoczesne urządzenia lecznicze. Zakład
ieczniczego stosowania słońca, owietrza
1 ruchu, pływalnia, kaskadówki, plaża nad
Niemnem. - Ceny bardze zniżone.

Informacyj udziela w Druskienikach— Ko
misja Zdrojowa, w Warszawie — Związek U
zdrowisk Pels«ich. Ś to Krzys*a 17, tel. 434-38.POREEO PE ia

 

    
  

    

    

 

m Marcowa 25, m. 2.
do przy|mewa-

nia zamówień na wiecz-
ne plóra na raty poszu-
kiwani. Stała pensja | Poszukuję posady ku-
prowizja. Gferty: Dom charki lub gospodyni.
Wysyłkowy I. Rosenberg, Posiadam świadectwa
Warszawa, Bielańska 15. Zgodzę się na wyjazd

102—8 Wielka 50—2. — 8770—0

 

 

Młoda inteligentna pa NATYCHMIASTOWY
nienka z dobiemi Świa- wysoki zarobek we
dectwami poszukuje po- wszystkich miastach Pol-
sady do dzieci, do pie- ski damy osobom solid-
lęgnowania chorych, za nym, pracowitym. W o-
pokojówkę, zgodzi się fertach podać zawód i
na wyjazd. Wilne, ul obecne żajęcie z załą-
Giedymina 27—6. czeniem _ znaczków 35

8761—0 po. ё A
wysyłamy pełny materja!

Krawcowa  kwalifikowa- SBipiiający. olski In-
na potrzebna  natych- stytut Graficzny, War-
miast, Zgłaszać się Cho- szawa, Mórszaliię _ Fo-
cimska 19—3. 8785—0 11665—2

 

560i,556,58 kremowego. nadającego się na bieliznę wszelkie-

# Adresowač prosimy:

Poszukuj sady kel-
_ nerki, 229= du
sklepu. Posiadam kaicję

LOSY SZCZĘŚCIA
1-ej KL. 25-ej LOTEJI PAŃSTW.

są-do nabycia w najszczęśliwszej kolekturze

H. MINKOWSKI
Wilno, Niemiecka 85, tel 13-17, P. K O. 80928

CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, tel 11, 76, 35
ODDZIAŁ: Lida, Suwalska 22, tel. 1—36.

Ciągnienie 1-6] klasy rozpaczyna się 19 maja.

Zamieniamy stawkowa losy 5-ej klas
24-ej L. P. na losy 1-ej kl. 25-ej L. P.
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy cdwr. pocztą

 

Ž|| YE

Akuszerki
|GOUSBSECIEŃ"KTETIWANOOÓSAK,

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do

w. Kasztanowa 7 m. 5.
WZP69

ONTT DTS

į LETNISKA. i

RWYNEDZADOOD OŁ
LETNISKA NA30 OSÓB
poszukuje Stow. Urzęd-
ników Państwowych, w
pobliżu st. kol. Oierty
z podaniem warunkówi
opisem okolicy składać

ilno, Wileńska 33.
8652—2

Do wynajęcia LETNISKO
umeblowane, piękne po-
łożenie, sucha miejsco-
wość. Wiadomość: Zy-
gmuntowska 4—4, od 11
do 1-ej. 8797—2

WACZERYSZW WZW
Sprawy |
majątkowe

prz

 

 

 

Sprzedam dom
w N.Wilejce, przy ul.

=WiECZNE PIORA= S
== = sprze
=  NARATY PO 15 GROSZY = NA RATY

== DZIENNIE Bie
= Z 14 KARATOWĄ ZEOTĄ STALOWKĄ | EŻore centrum = budys-
= SYST. PARKER. luiprzyuggi Wilno

== 10-LETNIA GWARANCJA, | I0—19 ZĘpuchu. zdrowotna. wyso”

ZW WW 1 ROSENBERG, E;3""*.::"....
= WARSZAWA, UL. BIELAŃSKA 15. S ieina Kocie ścia

 SIMMM
OSTRZEŽENIE!

Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki

„PATENT* ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCUi wprowadza temw błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK zfirmą

ĄŻ BROWARARCYKSIĄŻĘCY BRO RI ŻYWCU

Janochódy

 

    

OKAZJAI
Każdy z Czytelników powinien zapamiętać,

NADZWYCZAJNA

że najtańszem źródłem zakupu towarów manu-

jakturowych i innych jest tylko w firmie „Polska
Ekonomja" w Łodzi. Dla przekonania wysyłamy
niżej podane komplety:

tylko za 16 zł. %0 gr
e mianowicie: 1 ubranie męskie cajgowe gabard.

t j. marynarkę i spodnie w dobrym gat., 3 i pół
mtr. Tweedu na elegancką suknię damską we

wszystkich kolorach, 1 koszulę męską w dobrym
gat. 1 parę kalesonów męskich w dobrym gat.,
1 I asai damską z dobrego białego płótna hafto-
waną, 1 parę reform damskich a: letn., 6 ręcz-
ników waflowych w dobrym gat. Do danego kom-
pletu doliczamy koszta porta 2,50 gr.

Lombard, ul. Bis|
tel. 14—10 następu

Qverland

1 Vauxhall-torpedo.

: tylko za 27 zl. 90 gr. : SER UTEWSK
a mianowicie: 3 mtr, Duble kamgarn na eleganckie TŁUSTY
ubranie męskie we wszystkich kolorach w dob- KILO od 2 Zł.
rym gat, 3 mir. Rypsu jedwabnego na elegancką
suknię damską we wszystkich najnowszych kolo-
rach, 3 mtr. zefiru w różńych deseniach, 6 mtr.
barchańu nadającego się na bieliznę wszelkiego
rodzaju w paseczki w dobrym gat., 6 mtr. płótna

fo 'rodzaju, 6 ręczników waflowych pełnej dłu-
gości w dobrym gat.

tylko za 37 zł. 90 gr.
a mianowicie: 1 ubranie Ski bostonowe we
wszystkich kolorach z odpowiedniemi dodatkami
w dobrym gat. (podać Nr, ubr.), 3 ipół mtr. Twee-
du przetkanego jedwabiem na elegancką suknię
damską we wszystkich kolorach, 1 koszulę męską
sportową wraz z krawatem i kołnierzykiem we
Wszystkich najnowszych kolorach, 1 koszulę mę-
ską w dobrym gat., 1 para kalesonów męskich w
dobrym gat., 1 koszulę damską z dobrega białego
płótna haft., 1 para reform damskich tryk. letn.,
2 pary skarpetek męskich w dobrym gat., 6 chu-

Tanio am
czny odkurzacz.

ny, cena przystępna.

ska 4.

  

    

osobowe, używane, tanio macje:
można nabyć w Wilnie, m. 3.

kupia 4,
ących

marek: Ford torpe
landoletka, Buick torp., farcele.
2 Fiat terp., Paige karet.,

aret., Loraln-
Ditrich torp., Cottin land

 

ileńska 23, sklep me- nem miejscu,
bli p. Łokuciejewskiego. za 25.000 zł.

8791-—2 ska 3, m. 1.

Śliczny KOTEK ANGO- SPRZEDAJĘ DOM z o-
RA, biały, dwumiesięcz- grodem w

or- jowej.
towa 28/5, dawniej Pań-

8796—0 64—2.

tło elektryczne, telefen,
policja na miejscu. Mają-
tek Pełuknia, właściciel-
ka Rėžašska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.
 

Dom newewybudowany
sprzedam. Dechód rocz-
ny netto 5,000 zł. Wielka
Pohulanka 34 m. 4.

8759 —3

 

Kupię dom wcenie2508
5000 dolarów. Meże być
na Zwierzyńcu. Chętnie
z długiem bankowym.
Zgłoszenia do Admin.
„Dziennika Wileńskiego"
dla M. A. 8762—0

$ ha dobrej ornej ziemi
6 kim. od Wiina kompiet-
ne zabudowania sprze-
dam ul. Krakowska 55.

` 8758—0

DO SPRZEDANIA dom
drewniany 4-ro mieszka-
Kap eo zRa:
cem sąźni, p: -
tokolskiej 120, Por:

Antokolska 19,
8119—1

ul. Kalwa-
Całość lub

arunki  do-
dne. Dowiedzieć się:
ielka 33, m. 1. . 8240—5

KUPIĘ niezwłocznie nie-

 

PLAC prz
1 ryjskiej 52,

184—0 o wielki domek z ogrodem
w Wilnie. Oferty nad-
syłać do Administracji
„Dziennika ', ze wskaza-
niem ceny, dla „Agaty”.

8779—0

WĘdIINY wejscie DOM DO SPRZEDANIA
<eny bardze zniżone drewniany, z dużym o-

poleca ZWIEDRYŃSKI
wiieńska 28, tel. 1224. i i ia-в— wolne mieszkanie. Wia

Anto-
tamże

grodem przy ul.
kolskiej i 96,

8 domość ul. Dąbrowskie-
go d. 10, m. 1. 101—3

ski elek- —————————
UI. DOM murowany, w ład-

sprzedam
Święciań-
8784—0

olonji Kole-
Dowiedzieć się:

ul. Kolejowa
8778—0

ilno,

 

steczek kieszonkowych, 1 krawat jedwabny w
różnych deseniach. Do powyższych kompletów
doliczamy 3,50 gr. jako koszta opakowania i opła-
ty pocztowej. Uwaga: Wysyłamy 1 kołdrę watową
z obustronnem pokryciem satyncwem z czysto
białą watą w dobrym gat. tylko za 14 zł, Wyżej
wymienione komplety wysyłamy po otrzymaniu
listownego zamówienia (płaci się przy odbiorze
na poczcie.) Za jakość towaru gwarantujemy, 3

„Polska Ekońomja”
Łódź, skrz. poczt. 314.

RZĄDCA ŁKONOM, sa- POTRZEBNA osoba ob-
motny, zukończoną szko- znajmiona ż wyrobem cu-
łą. rolniczą, z 28-letnią kierków šmietankowych.
praktyką. ze świadec- Oferty pod Fabryka”Podjelniaki,
twami i relerencjami 0- proszę składać w „Dzien- fąsu.
sób poważnych, poszu- niku Wileńskim".

j ul Mickiewicza 5, ski
kuje posady. Wymagania 8794—0 za 5,

skromne, N. Wilejka, 3—, M. Borkowskiego.

8783—0 KUCHMISTRZ wykwali-
fikówany, bez nałogów,

RZĄDCY ROLNEGO poszukuje posady w re-
przyjmie posadę od za- stauracji lub w domu
raz w większym majątku prywatnym. Zgodzi się

ułe „Dadana'.

nia.

NJI

nia, Wielka 54, m. 4.

 

 

 

 

knię 8 zł, dziecinne Do- bardzo
ой 2 zł, Wykonanie $o- tanio króliki rasowe. A-
lidne. || skiego 4,dres: Wilno, ul. Mińska
m. 5, W, Kolatowicz.

 

*od. godz. 16—12 w poł. Punkt dobry.
gr—4 minikański Ž

 

Redaktor odpowiedzialny:JARDSŁAW NIECIECKI,

FOTEL NA KÓŁKACH
dla chorych do sprzeda- PLAC

Mostowa 23, m. 3.
8802—1 wicza)

W_ WILEŃSKIEJ KOLO-
KOLEJOWEJ NIE-

DROGO SPRZEDAM — dzieć się tamże.
działkę Nr. 25, przestrz.
5090 mtr. kw. przy ul.

naprzeciw
Informacje: Wilno,

808—2 ZGUB. karlę

FORTEPIAN „Szródera”
koncertowy do sprzeda-

 

Do sprzedania słomiane 2 DOMY drewniane do-
Antokol, chodowe,

1 Polowa 5, St. Sawicki. ziemi 200 s.,
8799—0 dania tanio, Nowomiejski

9 mieszkań,
do sprze-

- zauł. Nr. 4. 8795—0

rzy ul. Tartaki
oło uli. Mickie-

oki, słoneczny
do sprzedania. Całość lub
arcele małe. Warunki
ardzo dogodne. Dowie-

 

Nr. 23

782—0

zeuBY. | 22

rejestr.,
wyd. przez Referat Woj-
skowy Magisratu m. Wil-
na na imię Żydowicza
Kazimierza, zam. Kalwa-
ryjska 94 — uniew. się.

 

rolnik fachowy i z zami- na wyjazd. Ś-to Jakób- SAMOCHÓD 8789—0

AŚ akademickiem ska 2, m. 4. 8792—1 torpedo | Studebaker, :
wykształceniem wetery- mi iocyli $ wis
naryjno - SC nem " SŁUŻĄCA do wszystkie-ośmiiocylindrówy, 77 Zdrojo ka :

odbyłą praktyką instruk- go, z dobremi ówiadec- nowy, do sprzedunia. 'O-
torsko-hodowlaną przy twami, poszukuje posa- glądać moźma: zauł. Do-- RABKA ?
©. T. R., emerytowany dy. Umie dobrze goto- proczynny 2a, Mm. 4. - "Peasjonat „Helios“ kom-
wojskowy, lat średnich, wać. Zygmuntowska 10, 8171-41 fort Geny przystęp-
samotny, bezwzględnie u dozorcy. 8790—0 ime. Oktewia Piechooka.
uczciwy, pracowity, €- ————— ь ole! -8359—6metgiczty | zdolny udmi. KRAWCOWA, szyje 0 Słupy BE
owi za  wynagro- oe poszukuje Pra R (OTWOCK,
zeniem w postaci przy- dom. es w ini- 5 - z : :

Śr, Wena rek wagi Bien i,  dębowejztzn
nego i dopłaty miesięcz- leńskiego”. dl dzenia, kloce dę- Płue, serca, nerwów, -nie-
nej w gotówce lub zbo- A. agrodzawacaoeg Ue Aoktwistośc. wyczerpa-łom 1 Wiwa jak —-—= bowe, jesionowe, „deski ie, soki, eye ж

członek rodziny. zaj а- Kupno В жшып'?; ш; Liesdė: "sunūtorja, kom
we oferty uprasza kie- $ edaž dao,  fortowe ensjonaty. Ce-
oz odA Wil- Г. ТОЧ ny MiAŚCOWANe.

no, owa 18 m. 13, KA 8-4
Czesław Niemirowski. SKŁAD NAU | =

gr—2 e 2 4 Mieszkania

tanto Udzilają Ša į Ipokoje |a elają rutynowa-
*'KRAWCOWA, z sup Fistarmanfi ni korepetytorzy studen-
letnią praktyką w fir- KK. DĄBROWSKA <i Uniwersytecka 4—20. Do wynajęcia 3 pokoje
mach warszawskich, (p_ma istnieje odr. 1874) 861 z kuchnią suche I ciepłe
przyjmuje de w ro- wem,ul zzo dwa wejścia.  Kalwa-

oty  wedłu, najnow- ” : ja гасей-
szych modeli. Płaszcze i 102—20 į LOKALE | HERga * 1
kostjumy od 15 zł, su*

 

z powodu POSZUKUJĘ pokoju z
naglegowyjazdudo sprze- wygodąmi za lekcje mu-

3 dania. Cena przystępna. ryki. Fortepian
muł. Do-"dam. Adres w
8777—( stracji.

„Šaiai:
8740—1
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